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Abstract 

 

The purpose of this study is to increase the understanding of how continuous improvement 

efforts can eliminate problems that stops the throughput of a serial production line. The study 

use methods for how the largest problem areas are found and how the work towards 

eliminating them can proceed. 

 

The study was conducted on request from Estrella AB, a company located in Angered, 

focusing on a limited part of their production called the carton system. In order to fulfill the 

purpose, literature studies in the relevant areas were conducted, interviews with workers and a 

more comprehensive study called the observatory study. A observatory study where the focus 

was on finding time measurements to be able to find the largest problem areas within the 

student carton system. 

 

With the help of the measurements, an analysis was made to find out the root cause for the 

problems. It also helped to find where the focus of an improvement work should be and how 

the work could be carried out. Through the observation study and an analysis of the data the 

conclusions were that human impact and the lack of standardized work is the main reason 

why stop in the throughput occurs. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur ett ständigt förbättringsarbete kan 

eliminera problem som stoppar genomflödet i en linjeproduktion. Studien behandlar metoder 

för hur de största problemområdena och dess rotorsaker identifieras och hur arbetet mot att 

eliminera dem kan gå tillväga. 
 

Studien har utförts på uppdrag av Estrella AB, beläget i Angered, och fokuserar på en 

begränsad del i deras produktion kallad kartongsystemet. För att uppfylla syftet genomfördes 

litteraturstudier inom berörda områden, intervjuer med personal och en mer omfattande studie 

kallad observationsstudien. En observerande studie där fokus låg på att göra tidsmätningar för 

att hitta de största problemområdena inom det studerade kartongsystemet. 

 

Med hjälp av mätningarna kunde vidare analyser göras för att komma fram till problemens 

rotorsak och vart fokus för ett förbättringsarbete bör ligga och hur ett förbättringsarbete skulle 

kunna genomföras. 

 

Observationsstudien och en analys av data visade att mänsklig påverkan och bristen på 

standarder är den största orsaken till varför stopp i genomflödet uppkommer.  
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Förord       
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Slutligen vill vi också̊ tacka Sara Lorén, Universitetslektor vid Högskolan i Borås vars råd och 

rekommendationer har varit tänkvärda och värdefulla. 

 

 

Emma Tendell Rutgersson & Ebba Gustafsson 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Begreppsförklaringar 

 

Kartongresare 

Den maskin som viker kartonger. 

 

Lina från kartongresare 

Den lina varpå kartonger åker efter att de vikts av kartongresaren. 

 

Cirkulerande lina 

Den lina varpå kartonger kommer när de åker på linan från kartongresar. Det finns två stycken 

och vilken lina kartongen åker till beror på vid vilken packmaskin de behövs. 

 

Sniska 

En bana för att kartonger ska kunna komma till packmaskinen från det cirkulerande bandet. 

 

Packmaskin 

Den maskin som fyller produktpåsar med chips. 

 

Påspackare 

Den del av packmaskinen som packar påsar i kartonger. 

 

Packmaskin utan kartong 

Innebär att en packmaskin står stilla på grund av att det inte finns någon kartong att packa 

produktpåsar i. 

 

Etikettskrivare 

Den maskin som skriver ut etiketter med produktbeskrivning samt streckkod och klistrar fast 

på kartongen. 

 

Lockpåsättning 

Den maskin som efter att kartongen packats med produktpåsar sätter på ett lock och 

färdigställer kartongen. 

 

Palletering 

En avdelning i produktionen där kartonger fulla med produkter sorteras och packas på pallar 

för att sedan läggas på lager. 

 

Palleteringslina 

Den produktionslina som tar de färdigpackade kartongerna till palleteringen. 

 

Hiss 

Tar kartongerna från lockpåsättningen till palleteringslinan. 

 

Växlare 

En maskin som kan lyfta kartonger mellan de två cirkulerande banden. 
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1. Introduktion 

 
Detta examensarbete är en fallstudie gjord på ett medelstort företag där produktion ligger i 

fokus. Företaget upplever störningar i produktionen som stoppar genomflödet. Studien kan 

användas som ett underlag för att påvisa hur problem i en linjeproduktion kan kartläggas och 

elimineras. 

1.1 Bakgrund     

      

 Tillverkningsprocessen inom producerande företag står idag inför många utmaningar. En av 

de stora utmaningarna är att eliminera de problem som påverkar genomflödet och som gör att 

produktionsprocessens kapacitet inte kan utnyttjas maximalt. Dessvärre har många företag 

ofta en dålig kunskap om de bakomliggande orsakerna till problemen. Problem i 

produktionens genomflöde kan bidra till bristande kundnöjdhet och minskade 

marknadsandelar. Det är därför viktigt att företaget ständigt arbetar med att eliminera problem 

och förbättra produktionsprocesserna så att kundernas behov blir tillgodosedda (Jevgeni, 

Eduard & Roman 2015). 

 

I en effektiv produktionsprocess utnyttjas alla tillsatta resurser i så stor andel som möjligt. 

Resurser innebär allt från råvaror, maskiner till finansiella medel. En hög resurseffektivitet 

bidrar till sociala, miljömässiga och ekonomiska vinster för företaget som sedan kan erhållas 

av kunder och intressenter (Krajnc & Glavič 2003). Vid tillverkning genom den 

produktionslayout kallad produktionslinje är det extra viktigt att fokusera på att hantera 

variationer såsom störningar och stopp som stannar upp produktionen då dessa ger en stor 

påverkan på genomflödet (Olhager 2013). När produktionen sker på en lina är alla steg i 

processen beroende av varandra. Om ett steg stöter på problem kan inte produktionen fortsätta 

flyta på och genomflödet blir då lidande. En viss variation kan hanteras med buffertar, det 

innebär dock en kostnad och kräver även avsedd yta vilket det inte alltid finns möjlighet till. 

Att då arbeta med att reducera och eliminera variation och balansera produktionslinan kan 

därför vara till fördel (Zhao, Pan & Li 2013). 

 

De svenska industrierna idag kräver en högre medvetenhet då kunder ställer allt högre krav 

och konkurrensen mellan företag ökar. För att skapa konkurrenskraft är det viktigt att 

företagen tänker bortom fokus på de primära resurserna och börjar fokusera på kunskap och 

information (Allee & Taug 2006).  

 

I denna studie kommer fokus att ligga på hur företag genom ständiga förbättringar kan öka 

genomflödet och minska oönskade variationer i produktionen.  
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1.2 Problembeskrivning 

 

I ett företag som producerar produkter och som använder sig av en linjeproduktion bör vikten 

ligga på att hålla ett konstant genomflöde (Olhager 2013). Företaget som studerats i denna 

fallstudie upplever idag problem i en del av sin linjeproduktion, problem som stoppar upp 

genomflödet. Företaget är i behov av att eliminera dessa problem och framförallt identifiera 

dem. 

 

Det studerade systemet är utformat så att kartonger viks i kartongresarna, därefter åker varje 

kartong ut på en lina där de cirkulerar för att sedan åka till en viss packmaskin där den 

specifika kartongen skall användas. Kartonger packas med chips och åker sedan vidare för att 

packas på pall. Det är under denna process som det upplevs att det finns problem som 

påverkar och stoppar upp genomflödet. Orsakerna till problemen är okända och i denna studie 

är målet att hitta och verifiera de problem som ger störst påverkan på genomflödet och genom 

analys besvara hur företaget kan förbättra samt effektivisera kartongsystemet.  

1.3 Forskningsfråga 

 

Syftet med denna fallstudie är att hitta grundorsaker till vad det är som stoppar genomflödet i 

en del av produktionslinjen på ett medelstort produktionsföretag. Studien kommer att 

behandla vilka problem som påverkar genomflödet allra mest och ge förslag på hur företaget, 

genom förbättringsarbete, kan eliminera dem. 

 

För att besvara syftet kommer följande forskarfrågor behandlas:  

 

- Vad är det som påverkar genomflödet? 

 

- Hur kan genomflödet öka i produktionsdelen kallad kartongsystemet? 

1.4 Avgränsningar 

 

Avgränsningar innebär att strategiskt och metodiskt endast välja att studera det som är i 

väsentligt värde till syftet och forskningsfrågan. Genom att sålla bort det som inte genererar 

relevant fakta undviks det att försvinna från syftet (Bryman & Nilsson 2011).  

 

Studien på företaget har avgränsats till den del som kallas kartongsystemet och de resurser 

som finns till förfogande. Kartongsystemet är det system från dess att kartongen reses, 

chipspåsarna fylls och packas i kartongerna tills kartongerna åker ut mot palleteringen.  

Denna avgränsning gjordes då företaget anser att det finns problem i kartongsystemet men att 

data saknas på vad det är i kartongsystemet som orsakar stopp. Studien kommer endast beröra 

förbättringsförslag och rekommendationer för de rotorsaker som påverkar genomflödet mest. 
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2. Företaget Estrella AB 

 
Estrella AB är en produktionsverksamhet som tillverkar salta snacks. Verksamheten är 

belägen i Angered utanför Göteborg. Företaget är ett av de största varumärkena inom snacks 

och har därmed stora marknadsandelar i Sverige. Estrella omsätter idag ca 600 Mkr och har 

totalt 180 anställda, varav 65 arbetar i produktionen. Ägarna av Estrella, Intersnack Group, 

har huvudkontor i Düsseldorf med totalt 8000 anställda inom koncernen och en omsättning på 

2 miljarder euro.  

 

Studien för detta arbete utförs i Estrellas fabrik belägen i Angered. Här tillverkar de salta 

snacks i sitt eget varumärke men även till danska Taffel. Utöver det så tillverkas snacks till 

externa kunder på den nordiska marknaden (Estrella 2017). 

 

2.1 Historia 

 

Folke Andersson grundade Estrella AB år 1957 efter att ha varit i USA och fått inspiration. 

Sedan dess har Estrella AB utvecklats från en liten hemmatillverkning i Alingsås till där de är 

idag. Estrella har sedan sin start varit ägda av flera olika koncerner och investmentbolag. 

Företagets största expansion började år 1965 då Estrella blev uppköpta av Marabou/The Pet 

Milk Company. Under 1990 bildades en nordisk snackskoncern där Estrella i Sverige, Estrella 

i Finland, Taffel i Danmark och Maarud i Norge ingick. År 1993 skedde ett byte av ägare då 

den amerikanska jättekoncernen Kraft foods köpte Estrella. Ägandet höll i sig till år 2008 då 

det norska investeringsbolaget Herkules A/S köpte Estrella tillsammans med Maarud och 

Taffel. Idag ägs Estrella av de tyska familjeföretaget Intersnack group och har gjort det sedan 

år 2014 (Estrella 2017). 
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3. Metod och genomförande 

  
Detta kapitel behandlar de datainsamlingsmetoder som valts samt redogör innebörden av både 

kvalitativ och kvantitativ data. De metoder och tillvägagångssätt som används i studien 

presenteras i detta kapitel. 

 

3.1 Datainsamling 

 

Datainsamling innebär insamling av relevant data till den vetenskapliga studien (Bryman & 

Nilsson 2011). Datainsamlingen gjordes genom intervjuer, litteraturstudie och en 

observationsstudie i produktionen.  

 

Det finns två̊ stycken olika typer av data, dessa är kvalitativ och kvantitativ data. 

 

3.2 Kvantitativ data 

 

Kvantitativ data innebär den forskning som är inriktad på insamling av numerisk data. Datan 

ska kunna sammanställas och analyseras i kvantifierbara termer genom beräkningar. Datan 

som hämtas till sådan forskning kommer ofta från ett större urval som ska representera en viss 

population. Den kvantitativa datan är till skillnad mot den kvalitativa datan, som beskrivs 

nedan, mer objektiv. Detta innebär att den kvantitativa forskningen ska kunna sammanställas 

och appliceras på liknande områden (Bryman & Nilsson 2011). 

 

Kvantitativ data för denna studie erhölls genom data framtagen genom observationsstudier i 

produktionen. 

 

3.2.1 Observationsstudie 

 

I den kvantitativa datainsamlingen styr forskaren resultatet, detta genom valet av exempelvis 

ställda frågor eller riktat undersökningsområde, och i detta fall antal timmar och tillfällen 

(Bryman & Nilsson 2011). 

 

Datainsamlingen gjordes genom en observerande studie av kartongsystemet där varje stopp 

klockades med tidtagarur. Varje stopp dokumenterades tillsammans med dess tidsåtgång, 

orsak och vid vilken maskin/plats i produktionen stoppet uppstod. Vad som orsakade stoppen 

var viktigt att förstå för att kunna gå vidare och analysera dem i rotorsaksanalysen.  

 

Observationsstudien pågick under 30 timmar, 1800 minuter, och begränsades till sex olika 

tillfällen. Varje tillfälle hade olika förutsättningar då produktionen skiljer sig från dag till dag. 

Studien gjordes under dagtid och då skiften byter mellan dag- och kvällspass varannan vecka 
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kunde båda skiften observeras. Ena skiftet observerades under fyra tillfällen och andra skiftet 

observerades under två tillfällen.  Observationer av mer än bara ett skift gav mer rättvis bild 

över vart problemen finns i kartongsystemet 

 

3.3 Kvalitativ data 

 

Kvalitativ data innebär den forskning som är mer inriktad på ord än siffror. Enligt Bryman 

kan den kvalitativa forskningen skilja sig mycket åt beroende på hur en väljer att se på 

begreppet kvalitativ (Bryman & Nilsson 2011). Kvalitativ data används för att förstå 

människors beteenden, erfarenheter och interaktioner (Pathak, Jena & Kalra 2003).  

Datainsamlingsmetoderna för kvalitativ data i denna studie innebär data genom intervjuer och 

litteraturstudier.  

 

Urvalet av insamlad data har skett genom ett målstyrt urval där personal i produktionen 

intervjuades och relevant litteratur och vetenskapliga artiklar studerades. 

 

3.3.1 Litteraturstudie 

 

När problem och frågeställningar formulerats är det viktigt att genomföra en litteraturstudie 

inom det berörda området. Litteraturstudien görs för att samla kunskap om tidigare forskning 

(Backman 2008). 

 

En litteraturstudie ger kunskap och förståelse inom det valda området vilket i sin tur gör det 

lättare att angripa de problem och frågeställningarna studien innefattar. Litteraturstudien ger 

en inblick i tidigare forskningar och hur de gått tillväga för att få sitt resultat, vilka resultat de 

fått och vilka brister som kan ha funnits (Backman 2008). 

 

Litteraturstudien har pågått löpande genom studien då det genom observationer i 

produktionen gav en bättre bild av problemområdet och därmed vilken litteratur som var 

relevant. Litteraturen i form av vetenskapliga artiklar har hittats genom databasen Summon 

som finns på biblioteket vid Högskolan i Borås. De sökord som använts för att hitta artiklarna 

är linear production, continuous improvement, automatic line production, standardized work, 

serial production line, throughput, PDCA. 

En del av teorin och information hämtades också̊ från litteratur i form av böcker. Många av 

dessa är kurslitteratur från tidigare genomförda kurser. 

 

3.3.2 Intervjuer  

 

Intervjuer kan struktureras upp i olika intervjuformer såsom semistrukturerad intervju, 

ostrukturerad intervju, intensivintervju, kvalitativ intervju. De olika intervjumetoderna skiljer 

sig åt i hur formellt de är uppbyggda. I denna studie används två intervjutyper. Ostrukturerade 

intervjuer då personal i produktionen intervjuades. Detta gjordes ständigt för att kunna ställa 
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relevanta frågor om just det som hände där och då, speciellt när det skedde ett problem eller 

stopp för att få reda på orsaken (Bryman & Nilsson 2011). 

Semistrukturerade intervjuer som berörde frågor kring produktionen genomfördes även med 

skiftledare. Ostrukturerade intervjuer gjordes sporadiskt med tjänstemän och operatörer som 

arbetar med och kring produktionen. Intervjuerna med både tjänstemännen, operatörer och 

skiftledarna skapade förståelse och kunskap kring produktionen. Vad som är möjligt att 

förändra, vilka krav som finns och vad som påverkar vissa problem i produktionen. Intervjuer 

med tjänstemän, operatörer och skiftledare skedde löpande genom studien för att ständigt få 

respons och feedback. 

 

3.4 Reliabilitet & validitet 

 

Reliabilitet innebär sådant som rör mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. Det handlar om 

hur tillförlitlig studien är och om resultatet blir detsamma om en likadan studie skulle göras på 

nytt eller om resultatet påverkas av andra faktorer. Validitet innebär hur bra någonting mäter 

det som är avsett att mäta (Bryman & Nilsson 2011). 

 

Denna studie förankras med forskning genom tidigare vetenskapliga publikationer, dessa ger 

stöd för den studie som genomförts. Genom granskning av tidigare forskning i form av 

vetenskapliga publikationer inom relevant område kan en högre grad av reliabilitet och 

validitet uppnås. Valet av vetenskapliga artiklar kopplade till studiens ämne ger en hög 

reliabilietsgrad medan intervjuer med anställda inom organisationen ger en hög validitetsgrad. 

Observationsstudien för datainsamling som genomfördes i produktionen drar ner reliabiliteten 

då vi genom studien hade samma säkerhets och hygienklädsel som operatörerna i 

produktionen. Detta kan ha bidragit till att de förväxlat oss med andra operatörer och därför 

missat ett stopp. Det kan även vara så att stopp upptäcktes fortare då vi genom 

observationsstudien uppmärksammade stoppen. Arbetssättet i produktionen kan även ha 

påverkats då de eventuellt kan ha känt sig övervakade. För att försöka förhindra dessa 

problem var vi tydliga med att informera all personal om vår studie där vi förklarade vad som 

studerades.  Datainsamlingen genom observationsstudien i produktionen gjordes under många 

timmar och gav en stor mängd data. Datainsamlingen från kartongsystemet ger därmed 

validitet i studien.  

3.5 Förbättringsverktyg 

 

När datan till observationsstudien var samlad användes förbättringsverktygen 

släktskapsdiagram, paretodiagram, orsak-verkan-diagram, ishikawadiagram och 5-varför. 

Genom förbättringsverktygen analyserades datan för att genom släktskapsdiagrammet sortera 

upp och genom paretodiagrammet få fram den mest väsentliga informationen att analysera 

vidare. För de vidare analyserna användes ishikawadiagram och 5-varför för att nå rotorsaken.  
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4. Teori och vetenskaplig referensram 

 

I detta kapitel redogörs den teori och de teoretiska modeller som ligger till grund för 

genomförandet av denna studie. 

 

4.1 Linjeproduktion 

 

Linjeproduktion är en av många produktionssystem och passar vid produktion av hög volym 

med låg variation. Det innebär att tillverkningen sker på en lina där varje station på 

arbetsplatsen är sammankopplad med steget innan och efter. Linjeproduktion är ett effektivt 

och känsligt produktionssystem. För att inte genomflödet skall påverkas krävs det att systemet 

är bra uppbyggt och inte har någon stor flaskhals. Det krävs även att linan ständigt rullar, gör 

den inte det stannar hela produktionen och det är det som gör linjeproduktionens genomflöde 

känsligt (Olhager 2013). 

 

För att öka genomflödet av en linjeproduktion krävs det att flaskhalsen identifieras och att 

dess kapacitet ökas. Genom att öka kapaciteten på någon av de andra delarna i produktionen 

kommer det totala genomflödet inte öka då flaskhalsens kapacitet fortfarande är lägre 

(Betterton & Silver 2012). 

 

 

4.2 Lean 

 

Begreppet Lean är en förkortning av Lean Production som är en filosofi från Toyota i Japan 

där det grundades. Begreppet är överordnat och omfattar hela verksamheten med 

företagskultur, värderingar, ledarskap, grundläggande principer etc. (Petersson & Ahlsén 

2009). Att arbeta med Lean betyder att verksamheten måste komma till insikt med att det inte 

finns någon del i verksamhet som är så bra att det inte kan bli bättre och att det krävs ett 

ständigt förbättringsarbete (Yamamoto & Bellgran 2010). Lean handlar om att stegvis nå 

verksamhetens visioner genom att minska på det som inte tillför värde till slutkunden, även 

kallat slöserier. Det är omöjligt att eliminera alla slöserier och därför tar arbetet med Lean 

aldrig slut (Petersson & Ahlsén 2009).  

 

Lean består av flera olika begrepp, metoder och verktyg. 

Nedan följer de metoder inom Lean som används inom denna studie; 
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4.2.1 Genba 

 

Genba är ursprungligen från Toyota Production System och betyder ”Actual Place”; platsen 

där arbetet utförs (Gesinger 2016). Genba Walk innebär att ta sig tid att lära och förstå hur 

och varför arbetarna utför sitt arbete på ett visst sätt. Författaren Liker förklarar det som att 

det på riktigt inte går att förstå ett problem förrän det setts av en själv och att det gäller 

anställda på alla nivåer inom företaget (Liker 2004). Produktionen och processerna studeras 

visuellt och genom det skapas en egen uppfattning av vilka problem som finns utan att 

påverkas av andras åsikter och tankar. Resultatet av Genba Walk används till grund för 

förbättringsarbete (Gesinger 2016). 

 

4.2.2 PDCA 

 

Förbättringsmetoden vid namn PDCA-cykeln används som modell för att ge struktur till ett 

framgångsrikt och effektivt förbättringsarbete (Petersson & Ahlsén 2009). PDCA, plan-do-

check-act cykeln, uppkom från Demmingcykeln och är en hörnsten i det ständiga 

förbättringsarbetet (Liker 2004). PDCA är en generell metod och går att tillämpa i alla 

verksamheter som arbetar eller vill arbeta med ständiga förbättringar och där såväl små som 

stora problem behöver lösas. Det är viktigt att genomföra alla fem steg i modellen för att 

kunna kvalitetssäkra utkomsten av arbetet och för att lösa problemet. Metoden är utformad 

som en cykel där varje bokstav i PDCA står för en fas, se figur 1 (Petersson & Ahlsén 2009). 

 

1. Plan (Planera) 

Planeringsfasen är normalt den längsta av de fyra faserna och det är i denna fas som grunden 

till förbättringen ligger. Utöver att planera vad som ska göras så innefattar det även att 

definiera behov, samla in data, urskilja och analysera problem samt identifiera problemets 

rotorsak (Basu 2008). För att identifiera rotorsaken, den egentliga orsaken till problemet och 

innan beslut om förändring tas kan olika förbättringsverktyg som exempelvis 5-varför 

användas. Det är viktigt att göra denna fas grundligt utförd då det underlättar i 

genomförandefasen (Petersson & Ahlsén 2009). 

 

2. Do (Genomföra) 

När rotorsaken till problem är funnen bör en arbetsgrupp utses som bär ansvaret för att de 

föreslagna åtgärderna genomförs (Basu 2008). Förändringarna kan både genomföras i mindre 

testskalor eller genomföras i full omfattning. Det viktigaste i denna fas är att alla i 

arbetsgruppen är helt införstådda i problemet och varför arbetet utförs (Bergman & Klefsjö 

2012). 
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3. Check (Kontrollera) 

När lämpliga åtgärder vidtagits behövs effekterna studeras för att se om de genomförda 

åtgärderna resulterade i den avsedda förbättringen (Petersson & Ahlsén 2009). 

Här kan förbättringsverktygen användas för att bekräfta resultatet. När det blir synligt att 

förbättringsåtgärderna fått effekt måste det ses till så att dessa fortsätter bestå, detta genom 

nästa fas (Bergman & Klefsjö 2012). 

 

4. Act (Standardisera) 

För att den framtagna förbättringen ska säkras behövs det en standard. En standard innebär en 

överenskommelse om att det nya arbetssättet ska användas av alla berörda och hur 

förbättringen utförs. Genom standarden syns nya avvikelser enklare (Petersson & Ahlsén 

2009). 

 

5. Fortsatt arbete 

Det är viktigt att arbetet med cykeln fortsätter om och om igen, oavsett om förändringen varit 

framgångsrik eller inte. Cykeln innebär ett konstant arbete mot förbättringar. Det är på detta 

sätt som de förändringar som gått igenom förblir lyckade och som nya förbättringar 

uppkommer (Basu 2008). 

 
Figur 1.  PDCA-Cykeln 
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4.3 Förbättringsarbete 

 

Förbättring är ett ord som används i olika sammanhang, ibland är de enkelt att förstå som 

exempelvis vid mätning av en förbättrad prestation och ibland är de mer oklart och diffust, 

som när ett objekt förbättrats. Enligt författaren till boken “Ständiga Förbättringar” är det 

även så att uppfattningen av vad som är bra eller dåligt, en förbättring eller inte skiljer sig från 

person till person (Sörqvist 2004). Han menar att för att kunna förstå vad förbättring innebär 

bör man börja studera de problem, brister och fel som kan tänkas ha möjlighet att förbättras. 

Man kan välja att tala om det med en negativ klang genom att använda orden problem, brister 

och fel eller på ett mer positivt vis, som förbättringsmöjligheter (Sörqvist 2004). 

En förbättring är en förändring av ett tillstånd till det bättre. Med detta menas att en 

förbättring kan gå från ett bra läge till ännu bättre, från ett dåligt läge till ett bra läge men 

också ett dåligt läge till ett mindre dåligt läge (Sörqvist 2004). Genom att veta om en 

förändring förbättrat är det viktigt att förändringen har en startpunkt, även kallat nuläge. 

Vetskapen om nuläget är vad som gör att förbättringen över tid kan mätas och följas upp. 

 

Problem som uppstår i en verksamhetsprocess kan delas in i tillfälliga och kroniska. 

Tillfälliga problem innebär sporadiska störningar och avvikelser från de normala. Att hantera 

dessa problem genom att korrigera och rätta till bör enligt Sörqvist ses som en styrning av 

verksamheten snarare än en förbättring (Sörqvist 2004). Om mängden tillfälliga problem är 

stor kan de förbruka den tid som bör vara avsatt till förbättringsarbete samt 

verksamhetsutveckling och arbetet med de stora och betydelsefulla problemen uteblir. 

Sörqvist menar även att det är vanligt att arbetet sker utefter “brandkårsutryckningar” där 

endast symptomer av ett problem blir löst och låter den egentliga orsaken bli ignorerad 

(Sörqvist 2004). 

 

Kroniska problem är problem som Sörqvist beskriver är något en organisation “lärt sig leva 

med” och därmed inte reagerar på. Kroniska problem kan vara både dolda och kända där 

kända problem är sådant som blir en naturlig del av det dagliga arbetet och dolda är sådana 

problem som först identifieras efter en processanalys (Sörqvist 2004). Att ha kroniska 

problem i en verksamhet göra att det primära behovet inte uppfylls i tid vilket skapar 

sekundära behov och ytterligare nya sekundära behov. Behov som inte blir uppfyllda skapar 

alltså ”dominoeffekten”. Det innebär att nya behov som inte existerade uppkommer på grund 

av att det tidigare behovet inte kunde uppfyllas (Modig & Åhlström 2015).  
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4.4 Kaizen - Ständigt förbättringsarbete 

 

Kaizen är en metod från japan och innebär ständiga förbättringar, ett arbetssätt beroende av 

mänsklig ansträngning för att förbättra resultat och processförbättringar (Smadi 2009). Kaizen 

kan översättas ”till det bättre” och att arbeta med ständiga förbättringar innebär ett 

kontinuerligt arbete med förbättringar i små och granskande steg genom PDCA cykeln 

(Smadi 2009). Ständiga förbättringar ska involvera alla i verksamheten och genom det skapa 

en stor bredd då de små förbättringarna sällan kräver specialkompetens (Basu 2008). I en 

organisation är det allas jobb att arbeta med ständiga förbättringar och alla medarbetare måste 

arbeta med att förbättra sitt arbetssätt (Smadi 2009).  

 

Ett förbättringsarbete är ett konstant arbete för att hitta nya och bättre lösningar i 

verksamheten. Genom att använda sig av PDCA-cykeln kan standarder tas fram som hjälper 

till att upptäcka avvikelser vilket i en Lean-strategi i sin tur skulle kallas slöserier. Det handlar 

om att hela tiden sträva mot perfektion där förbättring sker utifrån verksamhetens mål men 

också utifrån upptäckta avvikelser. Det är enligt Imai i boken Kaizen omöjligt att förbättra en 

process innan den är standardiserad. Om processen varieras och förbättringar genomförs 

kommer det endast att bidra till en större variation. En produktion måste standardiseras och 

stabiliseras innan ett ständigt förbättringsarbete kan genomföras (Liker 2004). 

 

Ett förbättringsarbete kan eliminera slöserier, ojämnhet och överbelastning. Med slöserier 

menas sådant som inte adderar värde för slutkunden och både ojämnhet och överbelastning 

resulterar ofta i slöserier. Slöserier i form av bristande arbetssätt kan resultera i 

produktproblem. Produkten är resultatet av arbetssättet som används under processen då 

produkten skapades, från utveckling till lager. Ojämnhet innebär låg förutsägbarhet vilket i sin 

tur leder till att verksamheten behöver försäkringar i form av exempelvis extra lager, extra 

bemanning och extra tid. Överbelastning innebär att de resurser som finns beläggs med mer 

arbete än det finns kapacitet tillgänglig (Petersson & Ahlsén 2009). 

 

4.5 Standardisera med metodstandard 

 

Under Taylorismen sågs de anställda som maskiner där arbetet ofta var statiskt, standardiserat 

och fokus låg på att arbeta så effektivt som möjligt och förändringar i miljön togs inte i 

beaktning. Managers ansvarade för tänkandet medan de anställda utförde arbetssysslorna 

vilket resulterade i en negativ syn på standardiserat arbetssätt. Ett standardiserat arbetssätt ur 

dagens syn ska istället bidra till att stärka arbetarnas delaktighet, öka innovationen och kan 

enkelt förklaras som att arbetet sker utefter det bästa arbetssättet som är känt för varje process 

(Liker 2004). Standardisering är det bästa överenskomna arbetssättet, det kan exempelvis 

innebära det bästa sättet att förvara dokument, utföra arbete eller följa upp verksamheten.  

När en ny och bättre lösning till ett arbetssätt hittats är det den som bildar standard, en 

standard inom Lean kan därför förändras med kort varsel. Standardisering är speciellt viktigt 

för att upptäcka avvikelser vilket eliminerar slöseri, bidrar till förutsägbarhet och skapar 

lärande (Petersson & Ahlsén 2009). 
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En metodstandard beskriver hur manuellt arbete skall utföras, själva arbetssättet i en process 

och inte produkten i sig. En bra metodstandard skall innefatta information om vad som skall 

göras, hur det skall göras och eventuellt den tid arbetsmomentet bör ta att utföra (Petersson & 

Ahlsén 2009). Genom att använda sig av metodstandarder kan alla i organisationen hålla sig 

uppdaterade av de bäst kända arbetssätten vilket gör metodstandarder viktiga för 

organisationens lärande. Metodstandarder bidrar till att förbättra säkerheten/ergonomin, 

kvaliteten och effektiviteten i en organisation. Detta då det standardiserade arbetssättet skapar 

förutsättningar för att alla ska arbeta på samma sätt, det ger produkten en jämn och 

förutsägbar kvalitet (Petersson & Ahlsén 2009). Arbetar alla på samma sätt bör alla produkter 

bli densamma, det blir då lättare att urskilja variation och välja rätt förbättringsåtgärd än om 

alla arbetar på olika sätt (Petersson & Ahlsén 2009). 

 

En metodstandard bör skapas av de som normalt utför arbetet för att den skall bli använd och 

upplevas som stöd. Andra anledningar till varför de berörda medarbetarna är de som ska 

utveckla standarderna är det ska bli rätt detaljeringsgrad, enkelhet och lätt att göra rätt. 

En metodstandard skapad av någon utanför processen möts ofta av skepsis av de som sedan 

skall följa den. Medarbetarna som dagligen utför arbetet är de som är experterna på 

processerna (Petersson & Ahlsén 2009). 

 

Hur en metodstandard är utformad är viktigt då den ska vara enkel att följa och uppdatera. Är 

ett arbetssätt eller moment svårt att beskriva kan en checklista vara ett alternativ. 

Trots att det är personalen som skapar standarder har ledningen det yttersta ansvaret, en 

standard får exempelvis inte påverka de andra processerna negativt. För att detta inte ska ske 

kan medarbetarna ge förslag på metodstandarder till ledningen som sedan tar beslut om 

standarden ska införas eller inte (Petersson & Ahlsén 2009). 

  

För att en metodstandard ska efterföljas krävs det att det finns en förståelse hos alla 

medarbetare kring varför det är viktigt att standardisera. Förslag på en första utkast av en 

metodstandard för varje arbetsprocess skapas av en mindre grupp medarbetare. Därefter testas 

metodstandarden för en viss process i det dagliga arbetet. Efter att ha testat den och arbetat 

med standarden ett visst antal gånger kommer det ofta fram förslag på hur den kan förbättras 

ytterligare (Petersson & Ahlsén 2009). 

 

Visuell, kortfattad och endast väsentligt innehåll är hur en bra metodstandard bör utformas, de 

ska vara enkla och praktiska nog för ett dagligt användande i arbetet (Liker 2004). 

Exempelvis kan bilder användas för att förklara hur ett arbetsmoment ska utföras då vissa 

processer kan bli otydliga när de beskrivs med ord (Petersson & Ahlsén 2009). 

 

Alla förbättringar i en organisation bör utgå från en standard. Metodstandarden förbättras när 

avvikelser uppstår och blir lösta. Standardisering är enligt författaren Liker en nyckelfaktor 

till att bygga kvalitét. Då en defekt uppkommer bör frågor uppkomma om det finns en 

standard och om standarden följs se figur 2, därefter gå igenom standarden steg för steg. Följs 
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standarden och defekter fortfarande uppkommer behöver standarden modifieras (Liker 2004). 

Det är viktigt att alla i organisationen förstår vad en avvikelse är och hur det är grunden till 

förbättringsarbetet. När en första grov metodstandard är upprättad kommer det i sinom tid 

uppstå avvikelser (Petersson & Ahlsén 2009). När defekter uppstår bör frågor ställas till 

processen och inte till individen (Petersson & Ahlsén 2009). 

 

 
Figur 2. Frågor som bör ställas vid avvikelse kring standard. 

 

4.6 Lyckad implementering av förbättringsarbete 

 

Att införa förändringar och förbättringar kan innebära motstrid från den personal som ska 

utföra dem. En del reagerar positivt medan andra reagerar negativt. Förändringsmotstånd är 

något som speciellt märks i företag som nyligen genomgått nedskärningar eller 

omorganisationer. Enligt författaren Sörqvist är förändring ett normalläge för människan men 

att gå från att inte utsättas för förändringar i arbetet till att helt plötsligt utsättas för det kan 

bidra till en instabil känsla för personalen. Kan ett förbättringsarbete istället göras till en 

naturlig del av arbetet bidrar det till en trygghet och stabilitet (Sörqvist 2004). 

 

Ett sätt att öka viljan till förändring är delaktighet. Det som människor själva får vara med och 

delta i och skapa är också ofta det en tror på och försvarar. Delaktighet föder engagemang och 

entusiasm och ett uppnått resultat blir en gemensam glädje och stolthet hos de anställda. 

Känsla av delaktighet beror på individens upplevelser och kan uppnås på flera olika sätt. Att 

fysiskt delta kan innebära att exempelvis vara med och lösa problem, hitta lösningar och vara 

med i genomförandet av dem medan ett icke fysiskt deltagande kan innebära att exempelvis få 

bli informerad, tillfrågad och ge förslag (Sörqvist 2004). Nyckeln till hur bra en 
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implementering blir beror på hur mycket organisationen kan påverka den enskilda 

medarbetaren att själv känna behov av förbättringar (Yamamoto & Bellgran 2010).  

 

Kunskap och utbildning är en grundförutsättning för en påverkad attityd hos de anställda och 

för att motverka förändringsmotstånd. Om ingen kunskap och förståelse om situationen finns 

kan de inte heller ta in den information som kan förändra inställning och åsikter (Sörqvist 

2004). Oförståelse för något upplevs ofta som ett hot och missuppfattningar och rykten 

uppkommer lätt. Utbildning är dock inte det enda som krävs för en förändrad attityd men en 

ökad kunskap lägger en god grund för en lyckad förändring (Sveningsson & Alvesson 2014). 

 

En kritisk del i förbättringsarbetet är uppbyggnaden och implementeringen av en 

förbättringsprocess i en verksamhet. Om en implementering inte lyckas vid första försöket är 

det sällan det går att få till vid andra, mestadels på grund av tveksamhet från medarbetarna. 

På vägen mot att uppnå ett framgångsrikt förbättringsarbete finns det många svårigheter och 

fallgroppar. Lyckas förbättringsarbetet finns det stora vinster och besparingar som kan uppnås 

(Sörqvist 2004).  

 

Ledningen och medarbetarnas engagemang är avgörande för hur lyckad en implementering 

blir. Attityd och inställning till arbetet är helt avgörande dess framgång och det gället att få 

med hela organisationen i förbättringstänket för att det ska bli ett framgångsrikt sådant 

(Sörqvist 2004). Det är även viktigt att verksamheten har ett starkt fokus på kundens behov 

samt de resultat som vill uppnås, det måste finnas tydliga mål med förbättringsarbetet. 

Verksamheten behöver identifiera kroniska och viktiga problem vid starten av ett 

förbättringsarbete, detta för att inte fokus ska ligga på små dagliga problem och avvikelser. 

Balansen ligger mellan att inte fokusera på för små men inte heller för stora problem då det 

ofta leder till misslyckanden. Att bryta ner stora problem till mindre delar kan eliminera detta 

(Sörqvist 2004).  

 

Val av verktyg och metoder är viktigt för att analysera och lösa problem på ett effektivt sätt, 

speciellt om de är svåra sådana. Det är viktigt att använda problemlösningsmodeller som är 

baserade på fakta och att det finns en förståelse om problemet. En lyckad implementering 

kräver kunskap och erfarenhet bland ledning, chefer och medarbetare. Kunskap om vad ett 

förbättringsarbete innebär, för att rätt beslut ska tas och problem ska kunna lösas. Att satsa på 

utbildning av personal är en framgångsfaktor men är tyvärr många gånger en dyr investering. 

Det är likaså viktigt att se att förbättringsarbetet ger resultat och att uppmärksamma uppnådd 

framgång för en god attitydutveckling, motivation och engagemang. De förbättringar som 

implementeras måste därför följas upp och om resultat uppnåtts måste detta verifieras.  

I implementeringen måste förbättringsarbetet anpassas efter verksamhetens kultur, historia 

och situation (Sörqvist 2004). 
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4.7 Förbättringsverktyg 

 
Förbättringsverktyg används för att identifiera, utforska och grafiskt visa tänkbara orsaker till 

ett problem. Som ett underlag till förbättringsarbetet krävs det data, strukturering av data och 

sedan en analys av den (Bergman & Klefsjö 2012). 
 

4.7.1 Datainsamling 

 

Datainsamling är ett av de steg som är viktigast när ett strukturerat förbättringsarbete utförs. 

Det är viktigt att veta vilken data som är relevant att samla in och att ha klart syftet med 

datainsamlingen, problemområdet bör ha hittats och vilken fakta som behövs för att belysa 

problemet. Först när svar på dessa frågor finns påbörjas nästa steg och data börjas samlas in 

(Bergman & Klefsjö 2012).  

 

4.7.2 Paretodiagram 

 

En linjeproduktion kan påverkas av flera olika typer av problem, problemen leder ofta till 

slöserier som påverkar genomflödet (Olhager 2013). Att angripa alla problem samtidigt är inte 

att föredra då det sällan bidrar till en fungerande lösning utan ofta till ett flertal halvfärdiga 

lösningar. Genom ett paretodiagram blir det synligt i vilken rangordning problemen ska 

bearbetas. Resultatet i paretodiagrammet ger stöd åt beslutstagandet för vilket problem som 

skall angripas först (Sörqvist 2004).  

 

I många fall kan resultatet av paretodiagrammet visa att en liten kvantitet feltyper är de som 

påverkar mest och är de största problemfaktorerna (Bergman & Klefsjö 2012).  
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4.7.3 Släktskapsdiagram 

 

Ett av förbättringsarbetets viktigaste verktyg är släktskapsdiagrammet. Diagrammet används 

för att gruppera och organisera all den kvalitativa datan som samlats in med avsikten är att få 

en ökad förståelse. Diagrammet används i starten av ett förbättringsarbete och som 

förberedelse för ett orsaks-verkan-diagram. Detta för att minimera en stor mängd data till 

färre huvudkategorier för enklare kunna sortera upp alla olika problemorsaker, se figur 3. 

 

När ett släktskapsdiagram konstrueras startar processen med att ta fram relevanta faktorer, 

antingen genom nya studier eller genom gammal data. De problem som har besläktade 

faktorer hamnar i samma kategori. Namnet på dessa kategorier bör vara tydliga och 

beskrivande för de faktorer som ingår (Sörqvist 2004). 

 
 

 
Figur 3. Släktskapsdiagram 

                    

4.7.4 Orsaks-verkan-diagram 

 

När ett problem har hittats bör det brytas ner på ett strukturerat sätt så att de bakomliggande 

orsakerna till problemet kan hittas, när detta görs så kan ett orsaks-verkan-diagram användas. 

Det är ett samlingsnamn för olika grafiska metoder som kan användas när ett samband mellan 

orsak-verkan och olika faktorer beskrivs (Sörqvist 2004). 

Ett orsaks-verkan-diagram skapar förståelse och ger en tydlighet så att det enklare går att 

bedöma vilka teorier som ska prövas. Ett sådant diagram ger ett bra underlag för en fortsatt 

problemlösning (Bergman & Klefsjö 2012). 

 

Det kan vara svårt att hitta orsaker till problem och i sådana fall kan 7M vara till stor hjälp. 

7M består av 7 olika kategorier; Management, Människan, Metod, Mätning, Maskin, Material 

och Miljö, då någon av dessa M oftast han hänföras till problemet. Det är dock inte alltid en 

fördel att använda 7M för att hitta orsaker då det enlig författaren Sörqvist kan bidra till en 

förutfattad uppfattning om orsakerna till problemet. Han menar att de gärna kan användas 
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som ett stöd för att kunna identifiera orsaker (Sörqvist, 2004).  

 

Management 

Under denna kategori hamnar de delproblem som beror på hur bra verksamheten styrs, hur 

ledningen visar stöd och delaktighet, samt om det finns tillräckligt med resurser tillgängliga 

för att lösa de problem som uppstått (Petersson & Ahlsén 2009). 

 

Maskin 

Under denna kategori hamnar de delproblem som påverkas av maskinens duglighet, det 

förebyggande arbetet och alla stopp maskinen orsakar (Petersson & Ahlsén 2009). 

 

Metod 

Under denna kategori hamnar de delproblem som har att göra med om det finns ett 

standardiserat arbetssätt för arbetet och sådant som påverkar arbetssättet för ett bra utfört 

arbete (Petersson & Ahlsén 2009). 

 

Material 

Under denna kategori hamnar de delproblem som beror på att arbetssätt inte kunnat 

säkerställa de brister som uppmärksammats, försenat material och kvaliteten på materialet är 

bristande. Hur materialet påverkar genomflödet av processen (Petersson & Ahlsén 2009). 

 

Människa  

Under denna kategori hamnar de delproblem som beror på att människan inte följt en 

standard, saknar utbildning, förståelse och kompetens (Petersson, P. & Ahlsén, S. 2009). 

 

Miljö 

Under denna kategori hamnar de delproblem som påverkas av omgivningen som exempelvis 

ljudnivå, smuts, kyla osv. (Petersson & Ahlsén 2009). 

 

Mätning 

Under denna kategori hamnar de problem som beror på bristande mätning och uppföljning 

(Petersson & Ahlsén 2009). 

 

När problemorsaker har hittats ska man i nästa steg bryta ner orsakerna och förfina ytterligare. 

För att bryta ner problemet finns det kopplingar till metoden “5 Varför”. När man försöker 

hitta rotorsaker till varför ett problem finns har man nästan samma tankesätt som vid 

användning av 5-varför, en metod där man går igenom varför något inte fungerar som det är 

tänkt (Bergman & Klefsjö 2012). 

 

Ett orsaks-verkan diagram i denna studie görs genom ett ishikawadiagram. 
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4.7.5 Ishikawadiagram 

 

Ishikawadiagrammet är ett av de mest kända verktygen vid förbättringsarbete (Sörqvist 2004). 

Det ger tydlig fokus mot problemets orsak och diagrammet beskriver problem-orsakerna på 

ett lättbegripligt och enkelt sätt. När ett sådant diagram ska konstruera är första steget att 

identifiera problemet, med detta menas att problemet noggrant analyseras, studeras och sist 

definieras. Därefter konstrueras själva Ishikawadiagrammet, detta kan göras på olika sätt.  

 

När ett ishikawadiagram ska konstrueras med hjälp av 7M börjar problemets huvudorsaker att 

identifiera och dessa ritas som huvudgrenar i diagrammet som i figur 4. Varje huvudorsak 

bryts ner och får delorsaker som placeras i de olika 7M kategorierna. Arbetet med att bryta 

ner huvudorsaken till små delar fortsätter tills dess att oberoende grundorsaker hittats 

(Sörqvist 2004).  

 

 

Figur 4. Ishikawadiagram 
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4.7.6 “5-Varför” 

 

Vid problemlösning är det viktigt att hitta rotorsaken och inte bara källan till problemet då 

rotorsaken ofta ligger dold bakom symptomen (Liker 2004). “5-Varför”-metoden används för 

att finna rotorsaken till varför ett problem finns, har uppstått eller varför en avvikelse skett. 

Metoden är enkel att lära sig och förstå men det krävs en del träning för att kunna identifiera 

rotorsaken till en avvikelse (Liker 2004).  

 

För att bryta ner ett problem krävs ofta fem frågor, vilket också är bakgrunden till metodens 

namn. För varje fråga tar sig närmare grundproblematiken och rotorsaken (Petersson & 

Ahlsén 2009). När frågan “varför?” är ställd och besvarad fem gånger bör rotorsaken 

identifierats. När rotorsaken är identifierad ska åtgärder sättas in så inte samma avvikelse sker 

igen. 

 

För att kunna finna rotorsaken till avvikelsen måste det skett en unik händelse, endast en 

specifik avvikelse i taget kan analysera med “5-Varför?”. Vid analysen är det arbetssättet som 

ska ifrågasättas och inte personalen. Detta förutsätter att ledarna har inställningen att 

personalen gör sitt bästa. Om det trots det blir fel är det förutsättningarna, dvs. arbetssätt, 

resurser etc. som skall ifrågasättas. Genom att fokus inte är på individer utan att finna 

problemet i arbetssättet skapas det ett positivt klimat där personalen vill lyfta fram avvikelser. 

Det handlar aldrig om att någon i personalen ska lova att aldrig göra samma avvikelse, 

avvikelserna ska inte kunna göras om genom att förbättra förutsättningarna i form av 

förbättrad standard, ökad förståelse etc (Bergman & Klefsjö 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 
 

5. Nulägesbeskrivning 

 

I detta kapitel kommer Estrellas nuläge beskrivas genom hur de arbetar idag och resultatet av 

observationsstudien. 

 

5.1 Personal och ansvar 

 

De anställda i produktionen är uppdelade i tre skift. Två av skiften varierar varje vecka mellan 

att arbeta dag och kväll medan det tredje endast arbetar natt. I denna studie behandlas de två 

skiften som arbetar dag och kvällsskift. Varje skift har en skiftledare som lägger planen för 

arbetet och leder de anställda. Vissa av arbetarna i produktionen är upplärda på ett flertal 

stationer och kan därför cirkulera på dessa arbetsstationer, något som inte utnyttjas fullt ut. 

Beroende på skift och kompetens cirkulerar de mellan stationer från dag till dag eller från 

vecka till vecka. 

 

Operatörerna har ansvar över att flödet ska fungera och ska gemensamt bekämpa de stopp 

som uppstår. Den som först ser stoppet är den som ska åtgärda det. Vid stopp som påverkar 

packmaskinen finns det ett system på datorn kallat Factory MES där de anställda ska logga 

alla stopp. Enligt Magnus
1
 loggas dock ofta stoppen felaktigt och varför packmaskinen stått 

stilla stämmer inte alltid ihop med verkligheten. Datan kring dessa stopp kan därför delvis bli 

missvisande.  

 

Tekniska problem hanteras genom att den ansvarige på stationen där problemet uppstår 

skriver upp problemet på en felanmälningslista som sedan behandlas av teknikerna. Roger
2
, 

skiftledare på Estrella, informerade om att när tjänsten som tekniker tillsattes för ungefär 10 år 

sedan var deras ansvar att enklast möjligt fixa problemet så maskinen så fort som möjligt 

kunde fortsätta producera. Idag försöker de istället arbeta med att åtgärda problemet så det 

inte sker igen. Företagskulturen med att lösa problem fortast möjligt har dock bitit sig fast och 

är svår att komma från.  

 

Ett stort antal av operatörerna i produktionen på Estrella har arbetat i fabriken sedan den 

öppnade på 80-talet. Skiftledaren Magnus berättade att arbetet för dessa operatörer har 

förändrats drastiskt sedan starten då chipspåsar packades manuellt i kartongerna. Från ett 

manuellt arbete till att idag arbeta i en automatiserad produktion med bland annat datorer, nya 

maskiner och krav på ett nytt helhetstänk innebär en del tekniskt kunnande. Kompetensen och 

arbetsuppgifterna skiljer sig från när de blev anställda och operatörernas kompetensutveckling 

har inte följt samma kurva som produktionens utveckling.  

 

 

                                                
1
 Magnus Liljeblad, Skiftledare i Estrellas produktion dag/kväll för skift 2 intervju den 22/3 2017 

2
 Roger Johansson, Skiftledare i Estrellas produktion dag/kväll för skift 1 intervju den 11/4 2017 
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5.2 Kartongsystemet 

 

Produktionen i fabriken på Estrella är utformat efter produktionssystemet kallat 

linjeproduktion. Linjeproduktion innebär att all tillverkning sker i ett automatiskt flöde där 

varje steg i processen följer och går in i varandra (Betterton & Silver 2012). 

 

Fokus i denna studie ligger på den del av produktionen som kallas kartongsystemet.  

Detta system innefattar den process från att kartongerna viks, till att de packas med påsar för 

att sedan åka ut till palleteringen. Det finns 17 antal olika kartongtyper som påsarna packas i. 

Vilken kartong som används vid packning beror på chipssort, varumärke och chipspåsens 

storlek. 

 

Kartongsystemet startar med att kartonger limmas ihop och viks, detta görs idag av fem 

stycken maskiner kallat kartongresare, se figur 5. Alla kartongresare kan vika de olika 

kartongerna, oavsett dess storlek. Det finns fyra stycken automatiska och en halvautomatisk. I 

de automatiska kartongresarna kör operatören in en pall med ovikta kartonger med hjälp av en 

pallyftare. Kartongresaren viker och limmar sedan ihop en kartong i taget. I den 

halvautomatiska kartongresaren krävs det att operatören för hand fyller på med ovikta 

kartonger. 

 

Från kartongresarna åker färdigvikta kartonger ut på en lina. Denna lina tar dem upp på en av 

de två cirkulerande linorna, se figur 5. Antal kartonger som ska vikas av kartongresarna ställer 

operatören som arbetar på kartongresarstationen in manuellt på en dator. Operatören ställer då 

in börvärde, hur många som bör vara i systemet och datorn loggar hur många som faktiskt 

finns, ärvärde. Ärvärdet registreras då en kartong når den cirkulerande linan och när den 

släpps ner på en sniska ned till en av packmaskinerna. Det är operatören själv som tar beslut 

och bestämmer börvärdet, operatören kan även ändra ärvärdet om det exempelvis inte skulle 

stämma.  

 

Det finns två stycken linor där kartongerna kan cirkulera och varje lina går till olika 

packmaskiner. På lina 1 finns det sex stycken olika packmaskiner medan på lina 2 finns det 

fem stycken, se figur 5. På linan cirkulerar kartongerna tills dess att packmaskinen ger signal 

om att det krävs en ny kartong. Det finns en streckkod under varje kartong och när rätt 

kartong kommer till rätt packmaskin så känner en sensor av det och kartongen åker på en 

sniska till packmaskinen. När en kartong åkt till en packmaskin från den cirkulerande linan 

börjar en kartongresare att vika en ny. Mellan cirkulerande lina 1 och lina 2 finns det en 

växlare, se figur 5, som kan flytta kartonger mellan linorna, denna används främst då det är 

många olika kartonger i omlopp eller om någon kartong hamnat på fel. 

 

Packmaskinerna fylls på med kartonger utefter den ordning de står i. Det vill säga att om det 

saknas flera kartonger av samma sort vid olika packmaskiner så kommer den första maskinens 

buffert att fyllas först, innan nästa maskin får kartonger till sig. 
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Lina 2 ser annorlunda ut till två av packmaskinerna är sniskan gjorda som hissar. Här finns 

det ett system programmerat för vilken prioritet en packmaskin har. Packmaskin 10 och 11 

samarbetar och låter exempelvis inte en packmaskin fylla sin buffert innan nästa maskin får 

sin första kartong. Står en packmaskin utan kartong så kommer systemet att släppa ner 

kartonger och se till att de fördelas jämnt. 

 

När kartongen nått packmaskinen så fylls den med produktpåsar för att sedan få ett lock 

pålimmat innan den åker vidare till en hiss som tar den färdiga kartongen med produkter i till 

en lina ut mot palleteringen, se figur 5. 

 

 

 

Figur 5. Kartongsystemet 
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6. Analys 

 

I analysdelen av denna studie analyseras datan genom tidigare nämnda teorier för att svara på 

arbetets frågeställningar och den problembeskrivning som redogjorts i empirin.   

 

Utan tidigare kunskap om företaget Estrellas produktion och deras kartongsystem var det 

svårt att hitta problem och ge förbättringsförslag. Det var därför viktigt att få en djupare 

förståelse för de processer som ingår i systemet. Detta gjordes genom att gå ut i produktionen 

och observera, även kallat genba, vilket både gav en förståelse för hur ett eventuellt problem 

uppkommer samt var det uppkommer (Gesinger 2016).  För att öka genomflödet i 

produktionen är det viktigt att gå till roten av de problem som påverkar produktionen allra 

mest, detta för att veta vilka åtgärder som behöver göras för att eliminera de som skapar 

problem (Sörqvist 2004). För att få fram underlag till vilka problem som påverkar/stoppar 

produktionen och dess genomflöde mest gjordes en studie. I studien observerades de stopp 

som gör att flödet i produktionsdelen “kartongsystemet” stoppar.  
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6.1 Släktskapsdiagram 

 

Genom att kategorisera upp de olika stoppen i 12 olika kategorier blir det enklare att kunna 

hitta de olika problemområdena, se figur 6.  

 

 

Figur 6. Släktskapsdiagram 
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6.2  Datainsamling  

 

Efter att alla dokumenterade stoppen kategoriserats genom släktskapsdiagrammet görs en 

sammanställning av varje kategoris totala stopptid för varje vecka. I tabell 1 visas 

kategorierna och den tidsåtgång de haft för varje studerat tillfälle. I tabellen visas även den 

totala tiden för varje kategori för hela observationsstudien. 

 

Tabellen visar en tydlig skillnad i stoppens tidsåtgång beroende på vecka och skift.  

 

Tabell 1. Data för antal stopp och tidsåtgång för varje vecka 

 

 
 

 

 

6.3 Paretodiagram  

 

Som stöd för att kunna ta beslut kring vilka problemområden som ska angripas först inom 

kartongsystemet görs ett paretodiagram. Genom att föra in data från observationsstudien i 

produktionen till diagrammet hittas vilka stopp som har störst tidsåtgång och som sker i högst 

frekvens (Bergman & Klefsjö 2012). Detta tydliggör vilka områden som stoppar/påverkar 

genomflödet.  

 

För att kunna hitta en fungerande lösning till de problem som skapar stopp för genomflödet i 

produktionen krävs det att fokus ligger på ett fåtal problem och som helst ska angripas ett 

efter ett. Paretodiagrammet är till hjälp för att kunna hitta och lägga fokus på de största 

problemområdena samt i vilken rangordning problemen bör bearbetas (Sörqvist 2004). 

 

För att tydliggöra skillnaderna mellan den totala tiden och antal stopp hanteras datan först i ett 

histogram. I histogrammet, figur 7, blir det tydligt att den stopporsak med högst frekvens även 

är den som har störst tidsåtgång. Denna trend följer alla de studerande stopporsakerna. Då det 

är stopptiden som ska minimeras, tiden som stoppar genomflödet, betyder det att problemen 

med fördel bör angripas i den ordning som histogrammet visar. 
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   Figur 7. Antal stopp och dess tidsåtgång visad för varje kategori 

 

 

Resultatet av den insamlade datan, se figur 7, visar att den största andelen stopp i 

produktionen beror på olika problem på palleteringslinan. Ett stopp som ger stor påverkan i 

produktionen då den är mellan två stora delar i produktionen. Produktionens utformning gör 

att alla steg i produktionsflödet påverkar varandra, både framåt och bakåt i processen 

(Betterton & Silver 2012). 

 

Figur 8 och figur 9 visar datainsamlingens resultat genom två paretodiagram. Figur 8 visar 

total tid i minuter för stoppen och figur 9 visar antal gånger varje stopp inträffade. Linjen i 

paretodiagrammet i figur 8 och 9 visar den kumulativa andelen (Sörqvist 2004).  
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Figur 8. Paretodiagram för total tid i minuter 

 

 

Figur 9. Paretodiagram för totalt antal stopp 
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Vidare analys och diskussion kommer att behandla de sex orsaker som påverkar den totala 

stopptiden mest, se rangordning i tabell 2. De sex stopporsakerna valdes till vidare analys och 

diskussion då dessa stopp skedde mer än 10 gånger under studien. Denna gräns sattes då 

mängden stopp för de resterande inte ger en lika stor påverkan och därför inte känns lika 

relevant. 

 

Tabell 2. Tabell utan stopporsaken packmaskin, total tid = 1800 min, rangordnade efter total 

tid. 

 

 

 

6.4 Delorsaker till stopp i genomflödet 

 

De sex mest frekventa orsakerna till problem har identifierades genom samlad data, histogram 

och paretodiagram. Vidare analys görs delvis genom ett ishikawadiagram för varje orsak till 

stopp. I ishikawadiagrammen har varje orsak till problemet brutits ned i delorsaker för att 

genom metoden “5-Varför?” hitta rotorsakerna till de problem som gör att stoppen orsakas. 

Endast de mest frekventa delorsakerna analyserades genom 5-varför, dessa är de 

rödmarkerade i figur 10 där det tydliggörs hur många gånger delorsakerna uppkom totalt i alla 

ishikawadiagram i bilagorna 1-6. Vid konstruerandet av ishikawadiagrammet användes 7M 

för att identifiera och strukturera upp de olika stopporsakerna i delorsaker under varje enskild 

M-kategori, se figur 10. 

 

Eftersom att produktionen är uppbyggd som en linjeproduktion påverkas hela produktionen av 

ett stopp. Det krävs att produktionen ständigt ska flyta på och hålla en jämn takt för att 

genomflödet inte skall påverkas negativt (Olhager 2013). Ishikawadiagrammen bekräftar 

detta, en orsak till ett stopp beror ofta på en annan stopporsak och samma problem 

uppkommer på flera ställen. Det går exempelvis i bilaga 3 att urskilja att då en kartongresare 

stod stilla påverkade det att packmaskinerna blev utan kartong och därmed också stannade då 

kartongresaren är en av bilaga 3s delorsak. Utförs delar av produktionens i ett ojämnt och 

instabilt tempo, orsakar det problem då kapaciteten är begränsad.  
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Detta bekräftas i bilaga 3 och genom observationen då kartongresaren stod still och påverkade 

att packmaskinerna blev utan kartonger och stannade. Stopporsaken och delorsakerna i bilaga 

2 bidrog alltså till att stopporsaken i bilaga 3 skedde. Operatören försökte då ställa in så att 

kartongresarna matade ut kartonger i en högre takt vilket resulterade i att kartonger föll av 

bandet mot den cirkulerande linan. Kapaciteten klarade inte den högre takten vilket gjorde att 

bandet från kartongresarna stannade. Bilaga 5s stopporsak skedde också på grund av bilaga 2s 

stopporsak och delorsaker, bilaga 5 påverkar då även indirekt bilaga 3. 

 

Stopporsakerna i figur 10 går tydligt urskiljas bero på varandra. Det är därmed viktigt att nå 

rotorsakerna till varför stopporsakerna sker för att produktionen ska kunna flyta på i en jämn 

takt och inte låta delarna i linjeproduktionen påverka varandra.  

 

Figur 10. Ishikawadiagram, sammanställt från alla ishikawadiagram i bilaga 1-6 

 

6.5 Rotorsaksanalys 

 

I rotorsaksanalysen bryts de olika 7M kategorierna med de mest frekventa och i 

ishikawadiagrammet rödmarkerade delorsakerna ned genom förbättringsverktyget “5-varför”. 

För att en delorsak ska brytas ned krävs frågan “Varför?” blir ställd och efter fem stycken 

varför bör rotorsaken till problemet vara hittad. Metoden används just för att finna rotorsaken 

till varför ett problem, i detta fall stopp, har uppstått. Det är viktigt att arbetssättet ifrågasättas 

och inte personalen som individer (Bergman & Klefsjö 2012). 
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6.5.1 Människans påverkan på flödet 

 

I flertalet av de stopp som påverkar genomflödet har människan, den mänskliga faktorn, en 

inverkan. Trots att produktionen till stor del är automatisk är det ändå det mänskliga arbetet 

som ger en förutsättning för om arbetet flyter på eller inte. Utifrån ishikawadiagrammen syns 

det att många av de stopp som uppkommer grundar sig i hur människan hanterar och utför sitt 

arbete.  

 

I figur 10 med totala antal stopp under kategorin människa finns det tre mest frekventa 

delorsakerna. Dessa bryts ned ytterligare en gång för att finna dess rotorsak.  

Nedan följer 5-Varför och en analys på människans påverkan på flödet. 

 

Åtgärdar inte problem:  

Varför? Förlitar sig på andra  

Varför? Alla har gemensamt ansvar  

Varför? Företagskultur  

 

Genom studiens observationer var det många stopp som grundade sig i det författaren 

Sörqvist kallar kroniska problem. Problem som ofta uppstår men som företaget lär sig leva 

med och arbeta runt genom att endast “släcka bränder” (Sörqvist 2004).  

När ett problem uppstår i produktionen på Estrella går de sällan till roten av problemet. Ett 

exempel på detta är då sensorn på en maskin inte fungerade som den skulle, kartonger kom 

inte till packmaskinen och stoppade därmed genomflödet. Problemet kvarstod under hela den 

tid observationsstudien genomfördes, problemet åtgärdades inte och personalen hade istället 

utvecklat sitt egna sätt att komma runt problemet så att produktionen fortfarande kunde 

fungera. Åtgärdas inte de problem som uppstår skapas sekundära behov och merarbete 

(Seddon 2010). I detta exempel skapas merarbete genom att först hitta på ett sätt att komma 

runt problemet.  Arbetet sker på ett sätt som kräver större ansträngning och i slutändan måste 

någon ändå gå till roten och åtgärda problemet, exempelvis byta ut sensorn mot en ny. Hade 

detta gjorts direkt hade merarbete och de sekundära behov som uppstod såsom att 

packmaskinen exempelvis inte fick kartonger kunnat undvikas (Seddon 2010).  

 

Stopp som är av samma karaktär som sensorn, även kallat tekniska fel, är något som enkelt 

hade kunna åtgärdas om problemet hade anmälts så att teknikerna kunnat åtgärda problemet. 

Idag anmäls inte felen i den utsträckning de skulle kunna göras. Ansvaret att anmäla felet 

ligger hos den som arbetar på stationen där det tekniska felet uppstår, medan när andra mer 

sporadisk störningar och avvikelser uppkommer ska första person som ser felet åtgärda det. 

Detta kan t.ex. vara då en kartong hamnar snett, fastnar på linan, stoppar genomflödet och 

behöver flyttas av personal så att den kan fortsätta i flödet. Det kan vara svårt att förstå 

skillnaden mellan dessa problem och då alla har ett gemensamt ansvar är det enkelt att förlita 

sig på att någon annan ska lösa problemet. Detta kan i sin tur bidra till längre stopptider än 

nödvändigt. 
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I observationsstudien framgick det att stopptiden på linan till palleteringen, palleteringslinan, 

var den största stopporsaken och den del som hade störst tidsåtgång. Det är därför extra 

viktigt att rotorsakerna till detta problem elimineras. En av de stora bovarna i problemet är 

ännu en gång att problem inte åtgärdas med en gång. Den främsta anledningen till stopp är att 

lock faller av eller sitter snett så att kartongerna inte kan nå ända fram till palleteringen. 

Problemet skapas alltså i kartongsystemet men syns och påverkas inte av det förrän det är på 

väg ut från det. Detta gör att personalen som arbetar vid kartongsystemet inte 

uppmärksammas på problemet med en gång. Det är viktigt att kommunikationen mellan de 

två produktionsdelarna fungerar och att alla tar ett gemensamt ansvar och jobbar som ett team 

snarare än att skuldbelägga varandra. Även här är det viktigt att problemet kommer till ytan 

snabbt. Att få problem att komma till ytan och kunna åtgärda dem kräver god kommunikation, 

om det finns ett enkelt tillvägagångssätt för hur problem uppmärksammas bör detta bidra till 

att fler problem åtgärdas. En enkel kommunikation mellan avdelningarna, exempelvis när 

vissa lock kommer på dåligt. Operatören ska uppmärksamma problemet för en tekniker, detta 

bör göras genom en standard som bidrar till att alla gör på samma sätt. Teknikern ska då lösa 

grundproblemet och inte genom det snabbaste sättet, går det inte att lösas för stunden skall 

inte problemet försvinna från problem som ska fixas av teknikerna utan finnas kvar på en lista 

eller liknande. I samband med detta bör det även finnas ett sätt att kommunicera att den 

packmaskinen har problem och kräver extra vaksamhet. Detta genom exempelvis en 

förbättringstavla där nuvarande problem i produktionen är dokumenterade och därmed 

informerar alla operatörer.     

 

Det finns en brist av förståelse för vikten av att hitta rotorsaken och eliminera den. För att 

personalen ska bli bättre på att åtgärda och anmäla problem skulle det krävas en förändring i 

den djupt rotade företagskulturen. En företagskultur som genom många år etablerats och som 

sedan långt tillbaka övat in tänket att på ett uppfinningsrikt sätt arbetar runt problemen.  Det 

är svårt att bryta en företagskultur och det krävs en stor ansträngning för att förändra attityder 

i produktionen (Sveningsson & Alvesson 2014).   

 

Att förändrar företagskulturen mot ett ständigt förbättringsarbete genom en PDCA-cykel och 

att ständigt vara vaksamma på problem och avvikelser kommer att ta lång tid, något som får 

tas i beakt vid implementering. Det behöver finnas tydliga riktlinjer för förändringen men mål 

som gör att alla enkelt kan förstå. En öppen kommunikation om förändringarna är också en 

viktig del i att lyckas med att förändra kulturen, att lyssna på alla och låta alla komma till tals. 

Det finns inget färdigt recept på hur en företagskultur på enklaste sättet kan förändras men 

genom att engagera personalen och utbilda dem kommer övergången och införande av nya 

tankesätt gå smidigare. 

 

Ett sätt att börja förändra skulle kunna vara att förändra upplärningen av nya operatörer och 

att genom utbildning öka förståelsen hos de redan anställda operatörerna. Som författaren 

Sörqvist beskriver så är kunskap och utbildning en grundförutsättning för att kunna påverka 

attityden hos de anställda. Om ingen kunskap och förståelse om situationen finns kan de inte 

heller ta in den information som kan förändra inställning och åsikter (Sörqvist 2004).  För att 

nya arbetssätt och tankar ska kunna implementeras krävs det även att ledningens och andra 
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medarbetare i företaget visar engagemang, rätt attityd och inställning till arbetet (Smadi 

2009). Det nya tankesättet måste börja från toppen av kedjan och är helt avgörande för vilken 

framgång de förbättringar som görs kommer att ha (Sveningsson & Alvesson 2014). Det 

gäller att få med hela organisationen i förbättringstankarna för att det ska bli ett framgångsrikt 

sådant (Sörqvist 2004).  

 

Olika arbetssätt:  

Varför? Olika kunskapsnivåer  

Varför? upplärda på olika sätt  

Varför? Ingen metodstandard  

Varför?  → Gå till 5-varför på “saknas metodstandard” 

 

När observationsstudien genomfördes i produktionen blev det snabbt tydligt att de anställda 

arbetade på olika sätt, trots samma arbetsuppgifter. Ett tydligt exempel på detta var vid 

stationen kallad kartongresarna. I observationsstudien gjordes slumpmässiga urval där tiden 

för arbetsmomentet dokumenterades. I bilaga 7 visar det att tiden att fylla på material varierar 

mellan 1 till strax över 5 minuter. Skulle alla arbeta på samma sätt genom en metodstandard 

och att standarden då speglar det bästa arbetssättet skulle alla operatörer teoretiskt kunna 

utföra arbetet på 1 minut.  Utsagan av de olika arbetssätten för varje skift vid stationen 

kartongresarna går tydligt att urskilja vid analys av insamlad data med stopptider för varje 

vecka. 

 

I observationsstudien och i tabell 1 tydliggjordes att arbetssättet för ena skiftet var 

strukturerat, det fanns en tydlig helhetsförståelse för systemet och alla arbetsmoment utfördes 

så att flödet aldrig behövde stoppas upp. Andra skiftet visade på en lägre förståelse för 

systemet och vikten av ett konstant genomflöde, det fanns inte lika stor tanke bakom utförda 

arbetsmoment och detta resulterade i fler och längre stopp i kartongsystemet. Exempelvis blev 

packmaskiner utan kartonger i flera minuter på grund av att kartongresarna inte hanterades på 

bästa möjliga sätt. 

 

Att olika arbetssätt uppkommer som en delorsak för flertal olika stopporsaker förvånas inte då 

det idag inte finns några riktlinjer för hur den anställde ska arbeta. Det saknas bra 

arbetsmetoder med metodstandarder som beskriver arbetsgången. I ishikawadiagrammet i 

figur 11 och bilaga 2, 3, 4 och 5 blir det tydligt att olika arbetssätt uppkommer som en 

rotorsak på alla de stationer där standard saknas och där människan har en stor inverkan i 

arbetet (Petersson & Ahlsén 2009). 

 

Bristande helhetsförståelse: 

Varför? Okunskap  

Varför? Bristande upplärning  

Varför? → Gå till 5-varför på “bristande upplärning”  
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Bristande helhetsförståelse grundar sig i ofullständig kunskap, att operatörerna inte ser sitt 

arbete ur ett helhetsperspektiv utan i många fall endast fokuserar på sin arbetsstation. En 

linjeproduktion kräver helhetsförståelse och förståelse för flödet (Yamamoto & Bellgran 

2010). Genom observationsstudien och dess data tydliggörs det att operatören på stationen 

“Kartongresare” har ett mycket större ansvar än de som praktiskt syns, att bara fylla på ovikta 

kartonger. Stationen kräver en operatör med stor förståelse och lyhördhet för systemet. Sköts 

inte detta på rätt sätt stannar hela genomflödet. Att ha förståelse för flödet innebär exempelvis 

att förstå vikten av att se till att alla packmaskiner har kartonger och att den cirkulerande 

linans är- och börvärde stämmer överens med kapacitetsbegränsningarna då detta ger en stor 

påverkan på produktionens genomflöde. De brister som uppstår beror till stor del på bristande 

upplärning. 

 

6.5.2 Metodens påverkan på flödet 

 

Många av de del- och rotorsaker som nämns i människans påverkan på flödet har med 

metoder att göra. Metoder är de sätt som arbetet utförs på och de riktlinjer som ska följas 

(Petersson & Ahlsén 2009). Kan personalen använda sig av tydliga metoder i arbetet vet dem 

också var och när saker ska göras, vilket minimerar avvikelser, stopp och fel (Petersson & 

Ahlsén 2009). Genom ishikawadiagrammen visar det sig att två delorsaker uppdagades på 

flera av diagrammen. Dessa analyseras därför vidare för att hitta rotorsaken genom “5-Varför” 

på metodens påverkan på flödet. 

Bristande förebyggande underhåll 

 

Varför? Tidsbrist 

Varför? Prioritering 

Varför? Kompetens 

På Estrella har det under en längre tid funnits brister i underhållsarbetet. Det grundar sig 

enligt Magnus 
3
 dels i att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Bristerna i 

underhållsarbetet grundar sig även i Estrellas företagskultur, där exempelvis problem med 

maskiner inte åtgärdas förrän de är såpass “trasiga” att de behöver lagas. Kartongsystemets 

delar är ett av de ställena där de förebyggande underhållet inte har någon tydlig rutin. 

Sugkoppar som exempelvis bör bytas ut med ett frekvent mellanrum för att fungera som de 

skall byts inte ut förrän de inte längre fungerar. Även lockpåsättningsmaskinerna, speciellt de 

äldre packmaskinerna, borde ha en rutin och standard för förebyggande underhåll. För att 

Estrella ska kunna ändra sin inbitna företagskultur krävs förändring i det förebyggande 

underhållet. Det måste prioriteras utifrån den kompetens som finns på företaget och rutiner 

samt standarder behöver skapas för de delar i kartongsystemet som har störst behov av dem. 

Vid införande av rutiner och standarder för ett förebyggande underhåll skulle olikheterna vid 

inställning/rengöring/underhåll minska, detta skulle förebygga avvikelser i maskiner och 

skapa förutsättningar för en välfungerande process. 

                                                
3
 Magnus Liljeblad, Skiftledare i Estrellas produktion dag/kväll för skift 2 intervju den 22/3 2017 
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Inga standarder:  

Varför? tidsbrist  

Varför? prioriteras inte  

Varför? okunskap om problem 

 

Att arbeta med standarder ökar delaktigheten hos de anställda då det är de som arbetar med 

processen som ska skapa metodstandarder (Petersson och Ahlsén 2009). Estrella arbetar inte 

med något förbättringsarbete i dagsläget, därav finns det behov av att implementera det. 

Genom att införa standarder som ständigt ska utvecklas genom PDCA cykeln och alltid spegla 

det bästa sättet att utföra processen på skapar det ett ständigt förbättringsarbete (Basu 2008). 

För att förbättringsarbetet ska lyckas krävs delaktighet hos de anställda. Standarder som 

utvecklas av personalen ökar just delaktigheten vilket bidrar till förståelse för syftet av att 

göra förändringen, engagemanget ökar och genom det minskar motstridande av förändringar 

(Sörqvist 2004). 

 

Vikten av standarder uppdagas genom att se vilka delorsakerna och rotorsakerna är, hade det 

funnits standarder hade flertalet av dem kunnat reduceras och elimineras. Exempelvis att 

upplärningarna är bristfälliga när det gäller viss information om helhetsförståelse och 

flödesförståelse. Hade det funnits en tydlig standard som används av alla, som uppdateras vid 

behov och som beskriver de punkter en bra upplärning skall innehålla hade de problem som 

orsakas kunnat elimineras. Likaså om det funnits standarder för alla de stopporsaker eller för 

deras del-/rotorsak som observerats i studien hade de kunnat reduceras eller elimineras. 

Resurser bör läggas på standard för arbetet som involverar lockpåsättning och sniskan där det 

finns beskrivet hur operatören går tillväga när problem ska åtgärd. Standard för 

kartongresaren som täcker arbetssättet vid problemen med lina från resare, packmaskin utan 

kartong, stopp kartongresare bör skapas. Att använda sig av lättillgängliga och noga 

utformade standarder gör att arbetsmomenten kan utföras mer effektivt och på samma sätt av 

alla operatörer, vilket skulle minska stopptiden och tidsavvikelser. 

 

6.5.3 Materialets påverkan på flödet 

 

Materialets påverkan på flödet hör till stor del ihop med rubriken “maskiners påverkan på 

flödet”. Materialet i sig blir först ett problem så maskinerna inte utfört sitt arbete på ett korrekt 

sätt. Genom ishikawadiagrammet är dåligt vikta kartonger den delorsak som uppdagas 

flertalet gånger på de olika stopporsakerna och analyseras därför vidare genom “5-varför”. 

 

Dåligt vikta kartonger:  

Varför? Fel inställning på maskin  

Varför? ingen har upplyst att det är ett problem 

Varför? okunskap, ser inte hur det påverkar  

Varför? Bristande helhetsförståelse 

En stor del av stoppen orsakas av att kartonger är dåligt vikta. Detta resulterar i problem som 

exempelvis att de fastnar någonstans på linan eller i maskiner och att lock inte kan sättas fast 
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korrekt. De dåligt vikta kartongerna beror till stor del på kartongresarna. Är maskinen inte 

inställd korrekt så viks inte heller kartongen på rätt sätt. Många gånger är de felaktigt vikta 

kartongerna inget som tydligt syns då det efter observationer kunde konstatera att det fanns en 

differens på någon centimeter. Dessa småfel på kartongen påverkar flödet i storhet och 

eftersom det inte märks tydligt är det inte heller något som blir upplyst som ett problem. När 

kartongen sedan får ett lock felaktigt placerad på kartongen så undrar operatörerna vad som är 

fel med lockpåsättaren. Fokus läggs istället på att försöka lösa problemet där, när problemet 

egentligen grundar sig i någon mycket tidigare i processen. Detta kan bero på en okunskap 

hos de anställda. De saknar som tidigare nämnt ett förebyggande tankesätt och arbetar inte 

med att eliminera kroniska fel (Sörqvist 2004). 

 

6.5.4 Managements påverkan på flödet 

 

Managements påverkan innebär de beslut som tas som har en inverkan på styrningen av 

företaget. De problem som sker på grund av management är de där ledningen visat för lite 

delaktighet och stöd. Att exempelvis arbeta med förbättringar och långsiktiga lösningar måste 

komma uppifrån för att det ska kunna genomsyra hela organisationen (Sörqvist 2004).  

 

5-Varför Managements påverkan på flödet: 

 

Bristande upplärning:  

Varför? Tidsbrist  

Varför? Ingen standard för upplärning 

Varför? Kompetensbrist 

 

Upplärningen lägger grunden för den kunskap som den anställde besitter. Enligt Roger
4
 finns 

det idag ett dokument med punkter för upplärning, dock används dessa sällan. Upplärningen 

går till så att operatörerna i produktionen lär upp de nya utefter hur de själva arbetar och tar 

sig an problem.  Hade upplärningen istället utgått från en upplärningsstandard som 

operatörerna arbetat fram, hade det inneburit att den nya operatören lärde sig det just nu bästa 

sättet att arbeta på. Att ha en standard för vad som ska ingå i en upplärning är viktigt för att 

alla upplärningar ska gå till på samma sätt och innehålla samma information. Finns det 

dessutom metodstandarder på alla arbetsstationer resulterar det i att den nyanställde har något 

att följa vid utförande av arbetet (Petersson & Ahlsén 2009). Eftersom upplärningen idag sker 

genom den kunskap som operatörerna besitter kan den bli bristande, speciellt då en stor del av 

de som arbetar saknar kompetens om den senaste tekniken. Detta gör att även de nya 

medarbetarna som lärs upp av äldre personal saknar helhelts tänk och förståelse för 

processerna.  

 

På grund av denna kompetensbrist bland en viss andel i personalen tillkallas tekniker för vissa 

problem som ingår i deras egna arbetsmoment. Detta innebär att teknikernas tid delvis läggs 

på sådant som inte ingår i deras arbete, då de är få tekniker per skift bidrar även detta till 
                                                
4
 Roger Johansson, Skiftledare i Estrellas produktion dag/kväll för skift 1 intervju den 11/4 2017 
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arbetet med snabba lösningar då tiden är begränsad. 

 

För att kunna förändra företagskulturen och komma ifrån tänket kring att “släcka bränder” och 

inte åtgärda problemen krävs det att de nyanställda blir upplärda med det rätta tankesättet och 

inte den gamla ingrodda företagskulturen. Genomförs upplärningar utan instruktioner i form 

av standarder och bara genom att operatörerna lär upp hur de själva arbetar kommer den 

gamla företagskulturen att hänga med och bli en vana även för de nya medarbetarna. 

Innehåller standarderna för upplärning hur problem åtgärdas är sannolikheten större att det är 

de sättet nya operatörer kommer arbeta på. Det blir även övning och träning för de gamla 

operatörerna när de lär upp de nya. Idag finns det även brist i kunskap om helhetsförståelse 

och flödesförståelse. Hade det ingått i upplärningen hade alla fått samma kunskap om det. 

 

6.5.5 Mätningens påverkan på flödet 

 

Mätning av produktionen är viktig för att kunna jämföra data. 

Finns det inget nuläge, ett mått på hur det ser ut just nu vet man inte heller om produktionen 

förbättras eller försämras (Sörqvist 2004). Genom ishikawadiagrammet gick det att urskilja att 

brist av mätningar på småstopp och problem var en delorsak till stoppen. Då denna delorsak 

uppkom på flera av diagrammen gör det därför en “5-varför” för att hitta rotorsaken till varför 

detta inte görs. 

 

Finns inte mätningar på småstopp och problem:  

Varför? Tidsbrist  

Varför? Ser inget behov 

Varför? prioriteras inte  

 

En anledning till varför det inte görs mätningar på småstopp är att det upplevs vara tidspressat 

och stressigt i produktionen, något som tydligt kunde ses genom observationer och intervjuer 

med operatörer i produktionen. Tidsbristen beror på prioritering och okunskapen om hur stor 

del dessa småstopp faktiskt tar upp av den totala tiden. 

 

Observationsstudien som gjordes där data samlades in bygger på alla småstopp som konstant 

sker i produktionen. Den totala tiden för alla dessa småstopp ger en stor påverkan och det bör 

därför ses som en självklarhet att försöka gå till botten med även dessa problem. Om 

mätningar inte görs på alla småstopp kommer dem inte heller till ytan och det blir därför inte 

heller känt att de existerar.  
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Många av de småstopp som uppkommer beror på de ovan nämnda rotorsakerna. Kan dessa 

förbättras och problem elimineras skulle inte heller alla småstopp och problem uppstå i den 

höga grad de gör idag. Detta kan även kopplas till det faktum att problem inte åtgärdas utan 

operatörerna arbetar sig runt dem. Genom att arbeta med standarder i PDCA bör småstopp 

och problem uppdagas automatiskt. Detta då standarden ska uppdateras varje gång en 

avvikelse sker, se figur 2.). Genom detta arbetssätt ska de orsaker till varför problemet skedde 

elimineras och standarden uppdateras på nytt nästa gång en avvikelse sker (Petersson & 

Ahlsén 2009). 

 

6.5.6 Maskiners påverkan på flödet 

 

När maskinen inte fungerar som den ska stoppar detta produktionen allra mest medan det 

många gånger inte är maskinen i sig som är rotorsaken till dessa stopp. Detta beror på 

produktionslayouten. Det är när det blir stopp i maskinerna som problemen först yttrar sig och 

då det ger en stor påverkan (Olhager 2013). 

 

De delorsaker som uppdagades i Ishikawadiagrammen för de olika orsakerna till stopp 

varierade och majoriteten av alla delorsaker var endast kopplade till det enskilda 

problemområdet. Detta kan tolkas som att det är andra faktorer som påverkar mer än 

maskinen i sig.  

 

Ett bättre underhållsarbete och ett standardiserat arbetssätt är två förbättringar som hade 

kunnat minimera maskinens påverkan på flödet. Om maskinen sköts på samma sätt vid 

exempelvis underhåll, rengöring och omställning, oavsett personal, minskar variationen av fel 

(Petersson, P. & Ahlsén, S. 2009). Maskinen kan därmed ses som mer robust och antalet 

stopporsaker kan minska. Att maskinen dessutom är inställd och optimerad är en förutsättning 

för att den ska kunna bearbeta materialet och kontroller av detta borde göras till en rutin. 

 

6.6  PDCA 

 

För att eliminera de rotorsaker som uppdagades bör fokus ligga på att börja arbeta med 

metoder inom Lean. Att arbeta med Lean innebär att verksamheten måste komma till insikt 

med att det inte finns någon del i verksamhet som är så bra att det inte kan bli bättre och att 

det krävs ett ständigt förbättringsarbete (Yamamoto & Bellgran 2010).  

 

Ett ständigt förbättringsarbete är vad som kommer kunna eliminera många av de rotorsaker 

till problem som idag finns i produktionen. Ett förbättringsarbete kan även bidra till att 

eliminera slöserier, ojämnhet och överbelastning i produktionen (Petersson & Ahlsén 2009). 

Det ständiga förbättringsarbete bör genomföras genom den generella PDCA-cykeln, ett 

arbetssätt som kan lösa såväl små som stora problem. Arbetet utgår ifrån de fem stegen där P; 

planeringsfasen till stor del redan är framtagen genom denna studie (Bergman & Klefsjö 

2012). Data är insamlad, urskilja och analyserad för att identifiera rotorsaken, vilket är den 

största delen av planeringsfasen (Basu 2008).  
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Det är genom observationsstudien och rotorsaksanalysen känt vilka problem som bör 

elimineras för att minimera antalet stopp och öka genomflödet. I ett fortsatt arbete på Estrella 

innefattar likaså planeringsfasen när ett bättre sätt att arbeta på eller ett fel upptäcks. Att en 

operatör exempelvis följt standard men att arbetet ändå inte blivit rätt. Detta påbörjar då 

PDCA cykeln och standarden ska då omarbetas och förbättras (Petersson & Ahlsén 2009). 

 

Nästa steg i cykeln är att genomföra förändringar som gör att rotorsakerna till problemen 

elimineras, här behövs det ta fram en arbetsgrupp som därmed bär ansvaret för att de 

föreslagna åtgärderna genomförs (Basu 2008). Denna arbetsgrupp bör bestå av personal från 

olika delar av företaget och framförallt utifrån produktionen där dem fysisk får vara med på 

möten. Som tidigare beskrivet är vikten av delaktighet stor och för att ett förbättringsarbete 

ska lyckas behöver alla vara införstådda i problematiken och vikten av förändring (Sörqvist 

2004). Alla i produktionen kan inte vara med i denna grupp men delaktighet innebär inte bara 

fysisk närvaro utan kan även innebära att få tilldelad information, bli frågad och där de får 

chans att komma med förslag (Sörqvist 2004). Är alla delaktiga bidrar det till en teamkänsla 

och de blir gemensamma mål där alla tillsammans kan glädjas åt framgång. 

 

När förändringarna genomförts bör effekten av förändringarna mätas för att se hur 

utgångsläget förändrats (Petersson & Ahlsén 2009). Har det inte blivit förbättringar tas ett 

steg tillbaka, till tidigare steg,  och försöker genomföra förändringen på annat sätt medan om 

det blivit en förbättring fortsätter arbetet vidare till nästa fas för att behålla och säkra 

förbättringen.  

 

Nästa fas görs genom att standardisera det nya och förbättrade arbetssättet. Standarden blir 

därmed en överenskommelse om att det nya och förbättrade arbetssättet ska användas av alla 

berörda (Petersson & Ahlsén 2009). Med standarder blir det tydligt när avvikelser uppstår och 

det går snabbare att hitta och eliminera problem som uppstår då allas arbetssätt görs på samma 

sätt. Då det många gånger var personalens olika arbetssätt som påverkade de stopp som 

uppkom under observationsstudien kan en standard som följs korrekt minska människans 

negativa påverkan på flödet (Petersson & Ahlsén 2009). Tiden för utfört arbete bör inte ligga 

till stor vikt i standarderna då produktionen har sin egen takt. Följs stegen i standarden bör 

antal stopp minska och tiden för operatörerna att utföra förbättringar öka. Standarder bör 

finnas lättillgängligt och synligt på alla stationer, men framförallt på de studerade stationer 

där människans arbetssätt har en stor påverkan.  

 

Genom att arbeta med metodstandarder blir det också ett konstant förbättringsarbete. Det är 

viktigt att detta finns som ett etablerat tankesätt hos de arbetande och att det finns en 

förståelse för att en förbättring inte bara behöver gå från ett dåligt läge till ett bra, utan att det 

även kan innebära från ett bra läge till ett ännu bättre (Sörqvist 2004). En standard bör hela 

tiden uppdateras och upplevs det att de finns ett bättre arbetssätt än de som standarden anger 

bör det prövas, mätas och vid förbättrat resultat införas som standard. Cykeln gå om och om 

igen för att hela tiden arbeta mot att förbättra (Basu 2008). 
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Genom ett ständigt förbättringsarbete kommer de avvikelser och stopp som idag sker att 

kunna identifieras och elimineras och därmed öka genomflödet. Under de 30 timmarna som 

observationsstudien pågick stoppades produktionen i kartongsystemet totalt ca 380 minuter. 

Minuter som annars kunde gått åt till arbeta med att eliminera eller reducera stoppen genom 

ett ständigt förbättringsarbete med fokus på att hitta rotorsak, standardisera och utbilda 

operatörer.  Stoppen motsvarar 21% av den tid observationsstudien pågick vilket innebär att 

kartongsystemet rent hypotetiskt skulle kunna öka genomflödet och tillverkningskapaciteten 

med 21%. 
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7. Diskussion 

 
I detta kapitel disskuteras problem och tankar som uppkommit genom studien. 

 

7.1 Förändra en företagskultur 

 

När ett företag ska jobba mot ett en lean arbetsplats läggs mycket energi på det tekniska 

systemet. Det är enligt Liker det sekundära fokuset, fokus bör först och främst ligga på att 

förändra företagskulturen (Liker 2004). Att ändra en företagskultur är komplext och 

definitionen av vad företagskultur innebär luddig. En företagskultur är inte bara det som syns 

och hörs när en kommer in till företaget utan endast vad som kan kallas toppen av isberget 

(Liker 2004). Att införa ett ständigt förbättringsarbete skulle innebära stora förändringar i den 

djupt rotade företagskulturen. En företagskultur som grundar sig idag i kortsiktiga lösningar.  

 

En förändring av företagskulturen är inget som sker över en dag och det kräver en 

långtidsinvestering för att utbilda personalen (Liker 2004). Kunskap och utbildning en av de 

grundläggande förutsättningarna för att en förändring i arbetssättet ska bli accepterat av de 

anställda. Det krävs förståelse för varför förändringarna sker, då det annars kan missuppfattas 

som att det inte finns någon anledning till det. Enligt liker är det dock inte lärandet som 

kommer först utan träningen. Det bästa sättet att komma in i ett nytt arbetssätt är genom 

“learn by doing”, 80 % utförande och 20 % lärande. För att förändringen ska bli lyckad 

behöver all personalen vara med från starten av förändringen, exempelvis genom workshops 

där de får vara delaktiga i att hitta problemområden. Kunskap och utbildning om hur det nya 

arbetet fungerar inte bara hur de går tillväga när problem sker eller hur man arbetar med 

metodstandarder genom PDCA utan också det grundläggande tankesättet (Liker 2004). Det är 

svårt och tar tid att lära en redan befintlig personal och som nyanställd går det snabbt att 

komma in i kulturen på företaget. Det är därför oerhört viktigt att det vid upplärning av ny 

personal lär upp utefter det nya sättet att arbeta och ta sig an problem på. Genom 

upplärningarna får även operatörerna som lär öva på det nya arbetssättet, detta gör att de avlär 

sig det gamla arbetssättet. Påbörjas förbättringsarbetet med standardiserat arbetssätt kommer 

även företagskulturen att förändras. 

 

7.2 Resultatstyrning 

 

I John Seddons bok Bort från styrning och kontroll belyser han problemet av att arbeta med 

mätetal. Enligt Seddon skapar de klassiska mätetalen problem genom att alla inom 

organisationen inte arbetar mot samma mål och kund. Istället för att alla bör arbeta mot 

slutkunden arbetar de anställda i organisationen mot att tillfredsställa sin chef, den chefen 

arbetar för att tillfredsställa sin chef osv. I alla dessa led tappas kundens behov bort och de 

mål företaget satt upp. En organisations mål bör mäta hur väl en organisation möter kundens 

efterfrågan (Seddon 2010).  
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På Estrella görs dagliga mätningar för exempelvis huruvida packmaskinerna står still, 

personalen loggar orsaken och för varje vecka kan man följa upp vad de största problemen 

varit. Har en operatör varit vid samma maskin och den stått still mer än de andra blir denna 

person ifrågasatt varför. Om det som i detta exempel leder till att operatören får stå till svars 

för varför maskinen stått stilla mer än andras leder det till att operatören hädanefter arbetar för 

att inte hamna i samma situation igen. Operatören börjar då arbeta med kortsiktiga lösningar 

och åtgärdar inte problemen då det för stunden tar längre tid. I längden tar den kortsiktiga 

lösningen längre tid och skapar sekundära behov. Problemen syns inte längre lika tydligt på 

mätningarna vilket gör att chefen blivit tillfredsställd. Att istället vänta några extra minuter 

och låta en tekniker lösa problemets rotorsak är något som måste legitimeras uppifrån. Förstår 

alla vem kunden och målen är kommer organisationen arbeta ihop för att tillfredsställa dem 

istället för sin närmsta chef (Seddon 2010). 

 

7.3 Implementering 

 

Vid en implementering av nya arbetssätt, men framförallt nya tankesätt, kan det många gånger 

innebära motstånd från de som berörs. Att behöva förändra något som i dagsläget känns som 

en trygghet kan för personalen bidra till en känsla av osäkerhet (Sörqvist 2014). Detta kan 

vara en av de stora svårigheterna med att införa ett ständigt förbättringsarbete.  

Produktionen på Estrella har en företagskultur där problemlösning är en stor del av arbetet 

men ett problemlösningsarbete som inte låter rotorsaken till problemet elimineras. Att ändra 

ett så pass inarbetat tankesätt kräver mycket av organisationen. För att ändra en företagskultur 

behöver hela företaget vara med och alla införstådda i problematiken, på alla nivåer (Lantz, 

Annika, Hansen, Niklas, Antoni & Conny 2015).  Det viktigaste av allt för en lyckad 

implementering är att de anställda känner delaktighet (Sörqvist 2004). Att få krav från 

exempelvis en ledning att saker ska göras, utan att förstå varför eller hur, skulle troligtvis 

innebära ett misslyckande. Delaktighet i arbete betyder i många fall att personal tar sig an 

förändringarna bättre. Att känna att en själv bidragit till att ta fram något bättre ger en känsla 

av stolthet och en tror på det som åstadkommits. Idag arbetar alla på olika sätt, och som 

tidigare beskrivet är detta ett av de största problemen i produktionen idag. Går det istället att 

göra ett ständigt förbättringsarbete till en naturlig del av arbetet och att det finns standarder 

som beskriver en arbetsgång bidrar det till en trygghet och stabilitet för de anställda. Detta på 

grund av att om en standard följs, punkt för punkt, så är det aldrig operatörens fel om det inte 

blir ett bra utfall utan då är det fel på standarden. 

 

Trots att alla medarbetare ska vara införstådda och delaktiga kan det vara svårt att i en 

produktion av Estrellas storlek, med deras mängd anställda, fysiskt ha alla deltagande vid 

första faserna av ett förbättringsarbete. Genom att införa metodstandarder i samband med 

förbättringsarbetet så kan delaktigheten hos alla de anställda i produktionen säkras och för ett 

lyckat förbättringsarbete byggs standarderna utifrån kunskapen från arbetarna (Lantz, Annika, 

Hansen, Niklas, Antoni & Conny 2015). 

 



42 
 

Att arbeta med ständiga förbättringar och med standarder kan tyckas verka fyrkantigt och utan 

utrymme för utveckling och självförverkligande för de anställda. För att ett företag ska 

behålla sina anställda krävs det att personalen får lära sig nya saker, känna meningsfullhet och 

chans till att utvecklas på arbetsplatsen. Något som kan tyckas vara motsägelsefullt mot ett 

standardiserat arbetssätt enligt Lean. Det finns upplevelser av att ett leant arbetssätt både ökar 

stressnivån och arbetsbelastningen för de anställda. Att hitta potential för lärande inom Lean 

är viktigt för att balansera en effektiv produktion, de anställdas hälsa och deras välbefinnande. 

Blir Lean fyrkantigt exempelvis att arbetet med standarder som ska innebära att personalen 

ska “sluta tänka” har filosofin missförståtts och Lean anammats på fel sätt. Att arbeta med 

Lean betyder att arbeta med ständiga förbättringar och ska förespråka att personalen ska vara 

involverade och arbeta med att ständigt förbättra standarderna och därmed arbetssätten 

(Lantz, Annika, Hansen, Niklas, Antoni & Conny 2015). 

 

Enligt en studie går paradoxen mellan de etiska aspekterna och standardiserat arbete att lösas 

genom att de anställda i produktionen får ha deltagande i beslut om arbetsutförande och 

genom interna gruppsamarbeten. Något som ingår i arbetet med metodstandarden, om det 

utförs på rätt sätt. Detta ska främja kommunikation samt klargöra och utveckla en gemensam 

förståelse av koncernens mål och strategier (Lantz, Annika, Hansen, Niklas, Antoni & Conny 

2015). För att Lean inte skall bli ett oetiskt arbetssätt krävs det att implementering och arbetet 

med det sker på rätt sätt. 

 

7.4 Ökad kommunikation 

 

Vid observationsstudien uppdagades det att de var en del irritationer mellan operatörer på 

olika stationer och olika avdelningar. Irritationer som många gånger beror på missförstånd, 

dålig kommunikation eller brist på förståelse av en annans utförda arbete. För att skapa en 

förståelse mellan operatörer och avdelningar skulle en lösning vara att öka arbetsrotationen. 

Om alla operatörer får testa på att vara på alla stationer kommer även deras kunskap och 

förståelse för arbetsuppgifterna och dess svårigheter att öka. De flesta operatörerna ska enligt 

skiftledare ha kunskap och kunna utföra arbetet på ett flertal stationer, men rotationen sker 

inte i den utsträckning som är möjlig. Idag står många operatörer på de stationer där de känner 

sig trygga, något som självklart är viktigt men som bidrar till ett tunnelseende och minskad 

helhelts förståelse för produktionen. Att rotera ger inte bara en fördel för produktionen utan 

även för individerna själva. Det bidrar till ett mer stimulerande och utvecklande arbete. 

 

Idag styrs produktionen till stor del genom datorer och automatiska maskiner där människans 

informationsflöde oftast isoleras och där även till enskilda individer (Liker 2004). För att öka 

medvetenheten, kommunikationen och synliggöra problem i produktionen skulle en daglig 

styrningstavla kunna implementeras vid de olika avdelningarna i produktionen. På tavlan ska 

de problem som uppdagats skrivas upp, även datum, vem som är ansvarig för att det åtgärdas 

och till vilket datum problemet ska vara löst. Denna visuella lösning gör att operatörerna blir 

medvetna om vart problemområdena just nu är och att de bör vara mer vaksam för stopp där 

samt underlätta vid skiftbyte. Det gör även att de vet att problemet är anmält och skulle ett 
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nytt problem uppmärksammas, som inte står med på den dagliga styrningstavlan, kan 

operatörerna lätt se det och anmäla det (Bergman & Klefsjö 2012).  
 

7.5 Hållbar utveckling 

 

Hållbar utveckling innebär att det avtryck som idag görs på jordens resurser inte ska påverka 

framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov (Bergman & Klefsjö 2012). En 

förståelse för att jordens resurser är begränsade. Hållbar utveckling innefattar de tre 

dimensionerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet innebär 

att alla ska ha råd att leva och tillgodose människors grundläggande behov och fattigdom ska 

bekämpas. Miljömässig hållbarhet innebär att skydda miljön så sätt att ekosystemet värnas 

och människor inte skadas av utsläpp. Energi- och materialanvändningen ska begränsas och 

hushållas på lång sikt. Social hållbarhet fokuserar på att samhället arbetar för att mänskliga 

rättigheter uppfylls. Det innefattar rättvisa, demokrati, kultur, folkhälsa etc. Alla de tre 

dimensionerna måste samarbeta och ta hänsyn till varandra för att det ska vara en hållbar 

utveckling. Hållbar utveckling kan både ske på global, regional och lokal nivå och hur arbetet 

ser ut skiljer sig även om målet är detsamma (Bergman & Klefsjö 2012). 

 

Genom att arbeta med ständiga förbättringar på Estrella stärks den hållbara utvecklingen på 

lokal nivå. Standardisering av arbetssätt kan som tidigare nämnts verka paradoxalt mot social 

hållbarhet, sker arbetet med standarder på rätt sätt innebär det att personalen inkluderas i 

utvecklingsarbetet. Det kan minimera arbetsskador då standarder motverkar att alla arbetar på 

sitt eget vis vilket kan innebära skaderisker. Vid läsning av tillbudsrapporter på Estrella syns 

det tydligt att många av skadorna orsakats på grund av att någon tidigare har slarvat och gjort 

fel, exempelvis ställt en pall eller arbetsredskap på fel ställe. Finns det en standard som är lätt 

att förstå och som uppdateras varje gång ett fel uppstår kommer detta bidra till en större social 

hållbarhet.  

 

Den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten hänger tydligt ihop då mindre resursslöseri 

såsom svinn både gynnar den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten. Exempelvis alla 

lock, kartonger och chipspåsar som idag slängs hade kunnat minimeras genom att exempelvis 

alltid se till att kartongerna viks rätt. Då kartongen är dåligt vikt kommer locket inte hamna 

korrekt på kartongen och i många fall slängs flertal lock. Åtgärdas problem direkt istället för 

att arbeta runt problemen som de gör idag kommer svinn och slöserier av material och 

resurser kunna minska.  

 

7.6 Packmaskin 

 

När observationsstudien genomfördes uppdagades det att den största anledningen till stopp är 

i packmaskinen där påsar packas med chips. Denna del av produktionen ligger utanför det 

avgränsade kartongsystemet men då det är en linjeproduktion, och maskinen ligger i steget 

innan kartongsystemet så syns dess påverkan tydligt. En del av denna tid klockades 

slumpmässigt då vi tydligt kunde se dess påverkan. Resultatet blev 128 stopp med en tid på 
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314 minuter som visas i figur 11. Detta innebär i praktiken att under studien som pågick i sex 

dagar stod en av packmaskinerna stilla en hel dag. Vad stoppen i packmaskinen beror på föll 

utanför studiens ramar och är svår att identifiera utifrån hur vi genomförde 

observationsstudien. Stoppen kan bero på såväl problem i själva packmaskinen men även i 

någon av de processer som ligger dessförinnan. I vidare studier hade det varit mycket 

intressant att lägga fokus på just denna del av produktionen för att hitta de bakomliggande 

orsakerna till dess stopp och fokusera på att eliminera dessa. 

 

 
 

Figur 11. Histogram med stopporsaken packmaskin 
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8. Rekommendationer till Estrella 

 

Införa standarder 

De processer i kartongsystemet där standarder bör prioriteras är vid stationerna kartongresare, 

lockpåsättning och vid tekniska problem. 

 

Standard för kartongresare bör innehålla information om hur påfyllning av ovikta kartonger 

ska går till. Då sugkopparna är känsliga och endast kan suga upp kartonger om de ligger 

korrekt har vi sett en stor skillnad i stopp beroende på hur pallen med kartonger förs in i 

kartongresaren. Det ska tydliggöras hur är-och börvärde ska ställas in då brist på kartonger 

samt för många kartonger på det cirkulerande bandet ger stora konsekvenser och stor 

påverkan på antal stopp. Det är framförallt viktigt att alla förstår vikten av att en person med 

helhetsförståelse för produktionen måste stå vid denna station för att kunna hantera alla 

uppgifter som finns runt om. Den kan tyckas vara enkel att fylla på pallar med kartonger men 

denna station kräver mest kompetens och förståelse av alla i kartongsystemet. 

 

En standard för hur lockpåsättningen hanteras bör finnas där det står hur locken ska läggas in, 

hur omställning vid kartongstorlek fungerar och hur problem ska hanteras. 

 

En standard över hur operatörer går tillväga när tekniska problem eller problem som kräver en 

teknikers kompetens uppstår. Det ska finnas en standard för hur de går tillväga när de 

uppmärksammat ett problem. Vilken information behöver teknikerna och vart ska teknikerna 

hitta denna information. Exempelvis bör det finnas med information kortfattat om vad 

problemet med maskinen är, vilken maskin, tid och datum och personens namn. Standarden 

bör till en början innehålla vart operatörerna ska dokumentera detta och att det ska 

dokumenteras omgående. En annan standard som istället riktar sig mot teknikerna istället för 

operatören som uppmärksammat problemet ska förklara hur de ska gå tillväga och uppmana 

arbetssättet som innebär en långsiktig och korrekt lösning. 

 

Ständigt förbättringsarbete genom PDCA 

För att kunna starta upp ett arbete med PDCA krävs det att all berörd personal förstår vad det 

innebär. Kunskap och utbildning inom det krävs för att implementeringen ska bli lyckad. I 

början bör en viss tid avsättas varje vecka där de aktivt arbetar med standarderna och PDCA.  

 

Införa daglig styrningstavlor/produktionstavlor 

Tavlor för att tydliggöra problem och göra alla uppmärksamma, t.ex. uppmärksamma problem 

som gör att alla är medvetna om dem. 

 

Se över och sätt upp bilder som kan användas som stöd till standarder  

Idag finns det bilder som beskriver hur ett arbetsmoment ska gå till. Exempelvis bilder på åt 

vilket håll en ovikt kartong ska ligga i kartongresaren. De är mycket svårtydda och det hade 

behövts mycket tydligare bilder vid maskinerna som komplement till metodstandarderna. 
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Motivera personal 

Skapa kunskap och delaktighet genom ständigt förbättringsarbete.  

 

Se över kompetens 

Rotera mer runt stationera, dels så att alla får testa på olika stationer men även att rotationen 

sker runt sin egen arbetsstation så att alla hjälpas åt och inte bara ser till sin. Att hålla sig 

precis vid sin station och inte blicka ut över helheten bidrar till ett tunnelseende och det blir 

svårt att upptäcka problem snabbt. 

 

Det är viktigt att förstå vikten av kompetent personal vid kartongresarna. Finns det personal 

med helhelts förståelse, som följer vad som händer i flödet och planerar sina arbetsuppgifter 

utefter förutsättningarna så minimeras stoppen markant. Målet måste vara att alla ska tänka på 

detta vid och det skulle krävas standarder med tydliga instruktioner på arbetsgången för att 

minska människans påverkan. 

 

Se över ansvar 

Tydligt ansvar vid raster, ge över det så att alla vet vad som händer. Vid observationsstudien 

skedde ett fåtal, men långa stopp på grund av personal var på rast och ingen annan personal 

tog över ansvar vid stopp. 

 

Gör alla i personalen införstådda i vem som har ansvar vid stopp och hur de enklast ska 

åtgärdas för att minimera att endast ett fåtal tag i problemen. 

 

Prioritering packmaskiner 

Då kartonger ska fyllas på i sniskan ner till packmaskinen sker detta enligt den följd som 

packmaskinerna står. Används samma kartong på flera maskiner och det blir kartongbrist 

bidrar det till att packmaskinerna som befinner sig längst bort får vänta många minuter innan 

en kartong når dit bort. Skulle prioriteringen av kartongnedsläpp kunnat förändras skulle inte 

packmaskinerna behöva stanna i den utsträckning de gör idag. 
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9. Slutsats 

 

Genom användning av förbättringsverktyg gick det att bryta ner stopporsaker för att hitta de 

orsaker som påverkar genomflödet mest. Stoppen grundar sig i det spridda arbetssättet, vilket 

bidrar till att den mänskliga faktorn får stort utrymme. Det finns en spridd variation av hur 

problem blir lösta och tas an. Estrella arbetar idag med att komma runt problemen för att 

undvika att stoppa produktionen, något som görs genom kortsiktiga och i långa loppet 

ohållbara lösningar. En företagskultur där fokus ligger på att ta sig runt problem och släcka 

bränder.  

 

Kartongsystemet är i centrum av produktionen och då tillverkningen sker genom en 

linjeproduktion blir denna mittpunkt avgörande för hela produktionens genomflöde. Den både 

påverkar och påverkas mycket.  

 

För att öka genomflödet av kartongsystemet krävs det att den oönskade variationen elimineras 

genom att framförallt reducera den mänskliga faktorns påverkan på flödet. Detta genom att 

standardisera varje process genom PDCA cykeln. På så sätt går det genom att de resurser som 

finns till förfogande öka kapaciteten och därmed genomflödet. PDCA skapar ett ständigt 

förbättringsarbete för företaget då det arbetas i en cykel som aldrig slutar. Varje fel eller ny 

upptäckt av ett bättre sätt att utföra en process på ska skapa en ny, bättre och säkrare standard. 

PDCA kräver tid, delaktighet och engagemang från hela organisationen. Engagemanget måste 

starta uppifrån för att det nya arbetssättet ska legitimeras och förstås som viktigt. 

Standarderna ska arbeta bort den gamla företagskulturen och göra att alla arbetar efter det sätt 

som förespråkas; åtgärda problemets rotorsak (Sörqvist 2004).  

 

Standardisering skulle idag kunna reducera de stopporsaker denna studie upptäckt, 

kapaciteten av genomflödet på kartongsystemet skulle då genom standarder hypotetiskt kunna 

öka med 21 %.   
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