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Sammanfattning 

 

Alla företag arbetar ständigt med att bli mer konkurrenskraftiga, inte minst gäller det 

tillverkande företag. För att vara i framkant gäller det att företag ständigt utmanar sig själva 

genom att identifiera och implementera nya förbättringar. Även om företag har kommit långt 

med det systematiska förbättringsarbetet finns det alltid potential för fler 

förbättringsmöjligheter för att effektivisera produktionen. Fokus ligger på att minska 

produktionskostnader vilket uppkommer från produktionsförluster, andra indirekta kostnader 

och slöserier i företag. Inom Lean som är en filosofi ligger fokus på att skapa kundvärde där ett 

av huvudområdena är att minska slöseri av resurser. Det finns sju huvudslöserier där det åttonde 

är ett slöseri som många företag inte är medvetna om vilket är medarbetarens outnyttjade 

kompetens.  

 

Arbetet är baserat på kvalitativa metoder i form av intervjuer med produktionschef, ställare 

samt operatörer. Syftet är att skapa förståelse för betydelsen av kompetensen och kreativiteten 

hos medarbetaren och belysa framgångsfaktorer samt hinder som företag kan stå inför när det 

fgäller att lyckas med ständiga förbättringar. 

 

Från intervjuerna har det framkommit att det upplevda engagemanget hos respondenterna har 

minskat och det finns inte längre samma motivation till ständiga förbättringar som när 

förbättringsarbetet infördes. Studien jämför produktionschefernas upplevelser av motivation, 



 

engagemang, delaktighet och kommunikation på arbetsplatsen med ställarna och operatörernas 

upplevelser. 

 

För att företag ska kunna vara konkurrenskraftiga gäller det att ta tillvara på den outnyttjade 

kompetensen då personalen är företagets viktigaste resurs. Genom att engagera människor och 

skapa bättre struktur för att kunna förändra arbetssätt kan det i sin tur leda till att prestandan 

förbättras. För att nå framgång vid införandet av ständiga förbättringar tar arbetet upp fyra 

betydande faktorer och belyser hur dessa kan bedrivas för att nå bättre resultat. De fyra 

faktorerna är motivation, delaktighet, engagemang och kommunikation.   

 

Nyckelord: Åttonde slöseriet, ständiga förbättringar, motivation, engagemang, delaktighet och 

kommunikation  

 
  



 

Abstract 

All companies are constantly working with continuous improvement, not least among 

manufacturing companies. In order to be at the forefront, companies constantly challenge 

themselves by identifying and implementing new improvements. Although companies have 

come a long way with their continuous improvement, there is still potential and opportunity for 

further improvements to streamline production. Focus lies on reducing production costs which 

arise from production losses, other indirect costs and waste within companies. Within Lean, 

which is a philosophy, the focus lies on creating customer value where one of the main areas is 

to reduce waste of resources. There are seven main wastes where the eight is a waste that many 

companies are not aware of, which is the employee's unused potential. 

 

The thesis is based on qualitative methods in the form of interviews with the production 

manager, tool makers and operators. The aim is to create an understanding of the importance 

of the competence and creativity of the employee and to highlight success factors and obstacles 

that companies can face when it comes to succeeding with continuous improvements.  

 

From the interviews it has appeared that the perceived involvement of the respondents has 

decreased and there is no longer the same motivation for continuous improvements as when the 

improvement work was first introduced. The study compares the experience of the production 

managers regarding motivation, commitment, participation, and communication at the 

workplace with the tool makers and the operator’s experiences. 

 

In order for companies to be competitive they have to take advantage of the unused potential 

because the staff is the company’s most important resource. By involving people and create a 

better structure to be able to change the working methods, it can lead to improved performance. 

In order to achieve success with the introduction of continuous improvements, the thesis address 

four important factors and highlight how these can be implemented in order to achieve better 

results. The four factors are motivation, participation, commitment and communication. 

 

Key words: Eight wastes, continuous improvement, motivation, participation, commitment 

and communication 
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1. Inledning 

Detta kapitel kommer presentera studiens bakgrund, problemformulering och syfte för att 

sedan leda fram till frågeställningen. Här redogörs även för studiens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

I dagens tillverkningsindustri med den globala handeln hårdnar konkurrensen bland företag. 

För att vara konkurrenskraftig när det kommer till pris och kvalité gäller det att effektivisera 

och kvalitetssäkra processerna (Stjernquist & Sahlin 2011). Företag bör ständigt förbättra sina 

processer samt se till att hela verksamheten producerar med hög effektivitet. Kontroll och 

förståelse över processer är viktigt för att ett företag ska kunna identifiera orsakerna till slöserier 

(Chan, Lau, Ip, Chan & Kong 2003). En annan viktig aspekt att lyfta inom ett företag som inte 

alltid uppmärksammas är att individen är en av företagets viktigaste resurser, något som bör 

tillvaratas (Dahlström & Robertsson Lund 2017). Singh och Singh (2015) har kommit fram till 

att det gäller att ha en tydlig strategi i förbättringsarbetet då det spelar en signifikant roll när det 

kommer till att förbättra prestationsförmåga (Bergquist & Westerberg 2014). 

 

Flyt är ett begrepp som introducerades på 90-talet av Mihaly Csíkszentmihályi. Han beskriver 

hur en balans mellan utmaning och förmåga kan leda till ett tillstånd av eufori, något som han 

kallar flyt. Många av de företagsmål som fastställts är antingen för svåra eller för enkla vilket 

leder till ostimulerade eller ängsliga medarbetare (Bergman & Klefsjö 2007). Om mål som 

kommer från ledningen inte är mätbara kan det vara svårt för medarbetarna att se en koppling 

mellan målet och hur det ska uppnås. Problemet är att målen kan bli orealistiska och hämmar 

då individens flyt (Berglund, Karling & Mellby 2011). För att en organisation ska uppnå 

gemensamma mål gäller det att ge medarbetarna möjlighet att vara med och påverka (Gupta, 

Tewari & Sharma 2006).  

 

En stor del av produktionskostnaderna kan hänvisas till produktionsförluster och andra 

indirekta kostnader (Jonsson & Lesshammar 1999). Ett sätt att minimera dessa kostnader är 

genom att engagera människor till att arbeta med förbättringar och med en högre kompetens, 

vilket kan leda till bättre prestanda (Berglund 2010). Engagemang kan leda till att medarbetarna 

i en organisation får större vilja att lära sig mer, ökad kreativitet, högre närvaro samt bättre 

prestation på arbetsplatsen.  
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1.2 Problemformulering 

Det finns mycket forskning inom förbättringsarbete med olika förbättringsprogram och förslag 

på hur dessa kan implementeras på bästa sätt. Något som det däremot finns mindre litteratur 

inom är hur individens outnyttjade kompetens kan tillvaratas och utnyttjas vid ständiga 

förbättringar. 

 

För att kunna driva ett lyckat förbättringsarbete är det viktigt att skapa sig en bild av nuläget 

med verklig data för att kunna se om de förändringar som implementerats leder till förbättringar. 

Det är även viktigt att alla är involverade och engagerade, från chefer till medarbetare för att 

tillsammans jobba mot gemensamma mål (Gupta, Tewari & Sharma 2006). Enligt Skinners 

teori gäller det att veta vad som motiverar individen för att kunna ge rätt sorts belöning för att 

höja individens förmåga att prestera bra på sin arbetsplats (Skinner 2008). Det gäller också att 

ta tillvara på medarbetarnas synpunkter och se till att utnyttja detta på ett bra sätt. 

 

Lean är en filosofi där fokus ligger på att skapa kundvärde och en av punkterna inom Lean är 

att minimera slöseri av resurser genom olika effektiviseringar. Inom Lean finns åtta slöserier 

där det åttonde slöseriet beskriver hur företag inte utnyttjar individernas kompetens och 

kreativitet. Det åttonde slöseriet är ett slöseri som många företag inte är medvetna om eller 

skulle kunna ta tillvara på bättre, därför anser författarna att det åttonde slöseriet är intressant 

att fördjupa sig inom. Detta kunskapsbaserade perspektiv som vuxit fram ur Lean är en 

anledning till att det åttonde slöseriet uppmärksammats, vilket innebär att företag inte tar tillvara 

på individens outnyttjade kompetens (Petersson et al 2015). Även om chefer ser personalen 

med dess kompetens och kreativitet som en konkurrenskraftig resurs finns det ofta inte system 

för hur den ska tillvaratas (Sjöberg 2011).  

 

Studien som kommer presenteras kan vara intressant för organisationer som tänkt arbeta med 

ständiga förbättringar för att effektivisera sina processer. 
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1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och skapa en förståelse för betydelsen av 

individens kreativitet och kompetens, detta för att uppmärksamma hur det åttonde slöseriet kan 

minskas och istället utnyttja personalens kapacitet bättre. Genom ökad kreativitet medför det 

att personalen är med och bidrar till fler förbättringsförslag (Johnstone, Pairaudeau & Pettersson 

2011). Syftet är att belysa faktorer som påverkar hur individen som en resurs kan tillvaratas i 

det dagliga arbetet med ständiga förbättringar. 

 

1.4 Frågeställning 

• Hur kan individens outnyttjade kompetens bättre tas tillvara i systematiskt 

förbättringsarbete, samt vilka faktorer kan leda till framgång vid ständiga förbättringar?  

 

1.5 Avgränsningar  

Förbättringsarbete är ett väldigt brett ämne och för att genomföra studien på ett bra sätt har vi 

valt att smalna av ämnet för att kunna föra en mer ingående diskussion. Arbetet kommer därför 

att fokusera på det åttonde slöseriet vilket handlar om individens outnyttjade kompetens inom 

systematiskt förbättringsarbete.  

 

Data i form av intervjuer som kommer samlas in till empirin från fallföretaget kommer från ett 

tillverkande företag men tanken är att alla företag ska ha möjligheten att läsa och ta till sig 

informationen. Intervjuerna kommer begränsas till åtta intervjuer med medarbetare från deras 

tre olika produktionsavdelningar samt tre produktionschefer. Produktionen är igång dygnet runt 

alla dagar i veckan men intervjuerna kommer endast ske med personal från dagskiften. Efter 

diskussion med deras produktionschef ser hen inga större skillnader mellan skiften och därför 

ansågs det inte betydande att inkludera intervjuer från olika skift. 
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2. Teori 

Följande avsnitt kommer presentera de teorier som använts för att besvara rapportens 

forskningsfråga. Rapporten tar upp förbättringsarbete, praktiska tillvägagångssätt och 

individens outnyttjade kompetens samt olika faktorer som kan påverka det systematiska 

förbättringsarbetet. 

 

2.1 Förbättringsarbete 

Systematiskt förbättringsarbete är något som bedrivs i de flesta organisationer och kan resultera 

i besparingar i både tid och pengar (Singh & Singh 2015). Det finns många olika möjligheter 

för företag när det kommer till att förbättra kvalitén och minska slöserier. Vid förbättringsarbete 

är det viktigt att återkoppla för att kunna utvärdera resultatet och dra lärdomar. Det är viktigt 

att tänka på verksamhetens kollektiva prestation och hur mycket arbetsbelastning som hamnar 

på den enskilda individen (Eriksson & Fogelström 2010).  

 

Vid återkoppling är det viktigt att tänka på hur stor vikt som läggs på individens enskilda 

prestation jämfört med verksamhetens kollektiva prestation. Syftet med detta är att ge individen 

möjlighet att förbättra de individuella målen utan att tappa fokus på de gemensamma målen 

(Bonyadlou & Phillips 2014). 

 

Enligt Iwao och Shumpei (2018) leder förbättringsarbete och stödaktiviteter inte alltid till 

förbättring i prestanda. Enligt en systematisk bedömning av Mclean, Antony och Dahlgaard 

(2017) har de sammanfattat olika variabler som lett till misslyckande av initiativ inom ständiga 

förbättringar och dessa variabler har kategoriserats och sammanfattats under åtta rubriker som 

presenteras nedan. 

 

 

• Motiv och förväntningar 

Kraven på förändringen och anledningen till att implementera och fortsätta med initiativen är 

kritiska. Det ska vara förändringar som grundar sig i företagets behov och inte på grund av 

benchmarking, det vill säga när företag jämför sig med andra företag. Förväntningarna och 
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motivationen hos medarbetarna är viktiga, ett problem kan uppstå ifall det råder olika syn 

mellan chefer och operatörer. Vissa medarbetare kan reagera negativt till nya förändringar 

vilket kan bero på missuppfattning, brist på kunskap eller osäkerhet. Det kan även vara så att 

denna metod antingen är för komplex, vag eller för tidskrävande (Mclean, Antony & Dahlgaard 

2017) 

 

• Organisationskultur och miljö 

Vid en implementering gäller det att förstå och adressera kulturen på företaget. Ett 

misslyckande i att ändra denna kultur kan vara problematisk då den kan vara en anledning till 

att prestationsförmåga och förändring hämmas. Sociala aspekter är ofta underskattade och 

risken finns att organisationskulturen inte är redo för en förändring. Det förekommer att det inte 

finns tillräckligt med utrymme för individen att ta makt över sin arbetssituation och att anställda 

lägre ner i hierarkin inte uppmuntras i att delta och lösa problem (Mclean, Antony & Dahlgaard 

2017). 

 

• Ledningens ledarskap 

När en förändring ska genomföras i en organisation krävs det att ledningen lägger mycket tid 

och engagemang (Chandran 2015; Batumalay & Santhapparaj 2009) Om kunskap saknas inom 

ledningen leder det till brist på engagemang hos medarbetarna. Ifall chefer får för stor 

arbetsbörda kan det leda till att systematiskt förbättringsarbete inte prioriteras vilket kan 

resultera i bristfällig delaktighet (Mclean, Antony & Dahlgaard 2017). Genom att involvera alla 

parter från högsta chefer till varje medarbetare blir alla informerade och kan jobba mot samma 

mål (Gupta, Tewari & Sharma 2006). 

 

• Implementeringsmetod 

Det är viktigt att vara överens om vilka mål företaget har för att alla ska kunna sträva efter 

dessa. De förändringar som görs ska även spegla de områden företaget har som mål att förbättra 

(Ng, Goh & Eze 2011). Det krävs att planen är både realistisk, realiserbar, fungerar praktiskt 

och inte är alltför komplex (Mclean, Antony & Dahlgaard 2017). 
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• Träning 

Under implementeringsprocessen är det nästan helt säkert att det krävs någon form av träning 

vilket kan orsaka stora problem. Det är svårt att ge rätt sorts träning och standarden är ofta 

varierande, även om träningen når upp till önskad standard uppnås inte fördelarna ifall stödet 

från ledningen är otillräcklig (Mclean, Antony & Dahlgaard 2017). Det krävs att cheferna är 

redo att ge den tid och stöd medarbetarna behöver för att tränas in i nya arbetssättet (Batumalay 

& Santhapparaj 2009). 

 

• Projektledning 

Alla inom organisationen behöver veta vilka strategier som skall leda till att projektmålen 

uppnås (Gupta, Tewari & Sharma 2006). Det kan vara svårt att balansera de vardagliga 

arbetsuppgifterna och åtaganden mot att arbeta med ständiga förbättringar. Detta kan leda till 

att det saknas medverkan från nyckelpersoner vilket kan påverka projektet negativt (Mclean, 

Antony & Dahlgaard 2017).  

 

• Medarbetarnas engagemang 

En stor faktor för att lyckas med en implementering är stöd och engagemang från cheferna 

(Chandran 2015). Det är även viktigt att ha en klar och enkel implementationsplan som är 

övertygande för medarbetarna (Gupta, Tewari & Sharma 2006). Det gäller även att upplysa om 

vilka förbättringar en implementering kan leda till och att medarbetarna coachas i sina nya 

arbetsuppgifter (Ng, Goh & Eze 2011).  

 

• Återkoppling och resultat 

Det har identifierats att företag har svårt att granska projekt och utvärdera hur det har gått. Detta 

kan leda till att företagen får felaktig uppfattning om de resultat som uppnåtts där dålig 

granskning, felaktigheter och dålig kommunikation kan vara bidragande orsaker. Problem kan 

också uppstå om de mätvärden som används är vilseledande eller om återkoppling blivit 

förvrängd (Mclean, Antony & Dahlgaard 2017). För att mäta om implementeringar som införts 

har gett önskat resultat kan mätningar göras innan och efter en förändring har gjorts (Habib & 

Wang 2008). 
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2.1.1 Lean & Toyota production system 

Lean och Toyota production system (TPS) anses ofta synonymt då båda filosofierna går ut på 

att minska slöseri, hitta rotorsak och minska ledtid. Det gäller även att utnyttja resurserna på ett 

effektivt sätt och fokusera på de arbetsuppgifter som skapar mervärde för kund (Choukeir & 

Papadopoulos 2011). Framgången hos Toyota med vad som kallas “Toyota way” är företagets 

kultur och deras syn på effektivitet och problemlösning. TPS är en mer komplex och utvecklad 

version av Toyota way (Khosravi & Ibrahimovic 2016).  

 

Inom Lean finns olika abstraktionsnivåer och beroende på vilken nivå som tillämpas kan Lean 

användas på olika sätt. Inom den lägre nivån betraktas Lean som metod eller verktyg och på 

den högsta nivån inbegrips filosofi, kultur och värderingar. Förbättringssätt, kvalitetssystem 

och produktionssystem befinner sig i mitten på abstraktionsnivån (Modig & Åhlström 2016). 

 

En problematik inom Lean är när det endast definieras som verktyg och metoder. Lean blir då 

väldigt specifikt för en viss miljö eller kontext och kan leda till att filosofins 

användningsområde missförstås och begränsas. Inom Lean förklarar mål varför något vill 

uppnås och medel används för att förklara hur något ska uppnås. Fokus bör ligga på målen för 

det skapar flexibilitet och om det istället fokuseras på medel kan det bli en begränsning. Det är 

inte ovanligt att mål och medel blandas ihop vilket kan leda till att organisationen glömmer av 

varför en förändring skedde från första början (Modig & Åhlström 2016). 

 

2.1.2 Overall Equipment Effectiveness    

Overall Equipment Effectiveness (OEE) är ett engelskt begrepp på en mätmetod som ger 

information om utrustningseffektiviten. Enligt Muchiri och Pintelon (2006) är OEE en bra 

mätmetod och med hjälp av OEE kan mål och mätningar sättas upp för att minska 

effektivitetsförlusterna. OEE kan användas som hjälp vid analys av vilka aktiviteter som är 

värdeadderande, halvt värdeadderande och icke värdeadderande där tanken är att minska de 

halvt värdeadderande och helt eliminera de icke värdeadderande aktiviteterna (Ireland & Dale 

2001). 
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OEE är vanligt förekommande bland tillverkande företag och används för att mäta hur bra 

effektiviteten är på en viss maskin eller grupp av maskiner. Vid beräkningar på en maskin delas 

beräkningarna in i de tre delarna, Performance, Availability och Quality. Vid beräkning av de 

tre delarna fås en procentsats på hur mycket av den tillgängliga tiden som utnyttjats, hur stor 

del av den operativa tiden som utnyttjas samt vilket kvalitetsutbyte som fås ut (Prabowo, 

Suprapto & Farida 2018). 

 

Genom att göra OEE beräkningar kan maskinens information presenteras på ett mer enkelt och 

lättillgängligt sätt. Med verktyget erhålls mätningar som systematiskt förbättrar processer inom 

organisationer (Adolph, Kübler, Metternich & Abele 2016). 

 

2.1.3 Totalt produktivt underhåll  

Enligt en studie av Ireland och Dale (2001) infördes Totalt produktivt underhåll (TPU) av 

Nakajima under 1980-talet. TPU är ett samlingsnamn som inbegriper olika arbetsmetoder där 

målet är att öka företagets totala utrustningseffektivitet, det vill säga företagets OEE-värde. 

Syftet är att skapa en produktion utan avvikelser med hjälp av medarbetarnas engagemang och 

ständiga förbättringar. 

 

Bemler (2011) belyser att ett maskinutnyttjande på 50-60 % i ett företag inte är ovanligt, vilket 

kan anses vara lågt. Mätningar behöver göras för att finna orsakerna till förlusterna som i sin 

tur minskar utnyttjandegraden. Det är viktigt att upplysa och göra personalen medvetna om 

OEE och förlusterna för att de ska kunna vara med och effektivisera processerna.  

 

Ahuja och Khamba (2007) har kommit fram till att implementering av TPU ökar effektiviteten 

inom industrier. Detta genom att belysa en rad problem bland annat utrustningsfel som påverkar 

maskinens prestationsförmåga. Det är även viktigt att se mönster i vad som påverkar förluster, 

något som kan vara komplext. En hypotes av Ljungberg (1998) är att om företaget använder sig 

av nya processer och tekniker brukar OEE-värdet sjunka. Med hjälp av en lyckad 

implementering av TPU kan bland annat samordningen inom företagets avdelningar förbättras 

vilket resulterar i färre rapporterade defekter, ökad prestanda i processer samt ökat OEE-värde 

(Tsarouhas 2013). 
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Inom TPU finns det generella mått på vilka andelar som är önskvärda att få ut vid de tre olika 

beräkningarna av OEE-värdet. Performance bör då ligga på 90 %, Availability på 95 % samt 

Quality på 99 %. För de flesta branscher gäller det att ha ett OEE-värde på 85 % för att nå en 

produktion i världsklass (Tsarouhas 2013). 

 
2.1.4 PDCA 
 

Plan-Do-Check-Act (PDCA) används som en metod för att lösa ett problem på ett vetenskapligt 

sätt och skapar struktur för det systematiska förbättringsarbetet. Det är en flexibel metod där 

olika problem studeras och angreppssätt planeras och inom denna metod finns fyra faser, se 

figur 1. Dessa faser kommer presenteras mer utförligt nedan (Petersson et al. 2015). 

 

• Plan (Planera) 

Detta är den längsta fasen och är grunden till att förbättringen kan genomföras på ett lyckat sätt. 

Det handlar inte bara om att planera utan att definiera behov, samla in data, urskilja och 

analysera problem för att identifiera rotorsaker till problemen. Ett sätt att hitta den egentliga 

orsaken är att använda sig av metoden “5 varför” som är en metod för rotorsaksanalys. När en 

avvikelse uppkommer ställs frågan varför tills rotorsaken identifieras och oftast behövs frågan 

ställas minst fem gånger, därav namnet “5 varför”. I denna fas ska även sätta mål sättas och 

planeras för hur experimentet ska genomföras. Det är viktigt att lägga fokus på kommunikation 

samt att alla berörda behöver ta del av informationen och kunna påverka, då skapas 

förutsättningen att alla känner sig delaktiga och kan uppnå ett bra resultat. Om det finns en 

omfattande och strukturerad planering blir det lättare att utföra nästkommande steg. Det är även 

viktigt att alla är medvetna om vad som ska göras (Petersson et al. 2015). 

 

• Do (Genomföra) 

Här implementeras de åtgärder som tagits fram under planeringsfasen. Denna fas kan gå relativt 

snabbt och blir enkel att genomföra ifall ett grundligt arbete gjorts i första fasen (Assadi, 

Vesterlund & Hårstad 2015). 
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• Check (Kontrollera) 

Fas tre är en granskning och utvärderingsfas och det är här lärdomar ska dras oavsett resultat 

vid genomförandet. Det finns ett par frågor som är vanliga att ställa förbättringsgrupperna för 

att få gruppen att reflektera över utförandet (Petersson et al 2015). 

- Vad fungerade bra eller mindre bra i de olika faserna? 

- Vilka lärdomar finns för fortsatt arbete och framtida förbättringsarbeten?  

- Har vi lärt oss mer om problemet som tagits upp i planeringsfasen och dess 

underliggande orsak? 

 

• Act (Standardisera) 

Om experimentet har lyckats behöver det spridas i verksamheten och det gäller att se till att alla 

håller den nya standarden, det vill säga nya arbetssätt ska tillämpas och implementeras för 

berörda medarbetare. Om satta mål inte nås itereras ovan nämnda steg igen tills satta mål 

uppnåtts. Oftast sker många förändringar samtidigt vid förbättringsarbeten och det är viktigt att 

ta en förbättring i taget för att undvika misslyckande. Det finns även möjlighet att variera 

angreppssätt och metod vilket kan ligga till grund för att utveckla ny förbättringskultur inom 

organisationen (Andersson & Streitlien 2003). 

Figur 1: Komponenterna vid utförandet av PDCA 
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2.1.5 Toyota Kata 

Toyota Kata är en metod inom förbättringsarbete som innefattar övningar för att utveckla 

kompetens och arbetssätt. Konceptet med Kata är att driva organisationen mot ständiga 

förbättringar genom att systematiskt utveckla sätt för att lösa dynamiska och instabila 

förhållanden (Ferenhof, Da Cunha, Bonamigo & Forcellini 2018). Enligt Petersson et al. (2015) 

gäller det att hinder och problem uppmärksammas i ett tidigt skede då avvikelserna fortfarande 

är små och enkla att lösa. Inom Toyota Kata finns två koncept, coachningskata och 

förbättringskata.  

 

Inom coachningskatan finns en handledare som vid varje försök ställer cirka fem frågor med 

eventuella följdfrågor som är tänkt att få individen att reflektera över hur det har gått och vilka 

lärdomar som dragits. Frågorna ställs efter varje slutfört försök och blir en rutin som är 

innebörden av ordet Kata, utifrån den nya kunskapen formuleras sedan ett nästaläge att jobba 

mot. Förbättringskatan är rutinen för hur arbetet med förbättringar ser ut och coachningskatan 

är sättet att lära ut förbättringskatan där målet är att göra snabba PDCA cykler (Petersson et al. 

2015). Förbättringskata används för att vägleda personal och hantera förbättringar för att nå nya 

och förbättrade resultat (Deisher, Klaman, Missmer & Gustafson 2018).  

 
2.1.6 De åtta slöserierna  

När det kommer till förbättring inom en organisation är det viktigt att veta vad som behöver 

förbättras. Inom Lean används begreppen värdeskapande aktiviteter, alltså de moment som 

tillför och skapar värde för kunden och icke värdeskapande aktiviteter i form av olika slöserier 

(Petersson et al. 2015). För att få insikt i vad som leder till de olika formerna av slöserier delas 

de in i åtta olika kategorier, se figur 2. Dessa åtta kategorier kommer punktas upp nedan 

(Petersson et al. (2015). 

 

1. Överproduktion - Detta slöseri uppkommer när större mängd produkter produceras än 

vad kunden har som krav eller att färdigställandet av order sker tidigare än planerat. 

Överproduktion leder även till en rad andra slöserier som ökad transport, lager och 

hantering. 
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2. Väntan - När nästa moment inte kan påbörjas på grund av väntan på information, 

material eller beslut och leder till outnyttjad tid. 

 

3. Transport - Interna transporter är inte något som kunden är villig att betala för då det 

inte är värdeskapande för kunden. Det kan röra sig om förflyttning av material, 

produkter, information eller överlämningar. 

 

4. Överarbete - Detta sker när extra arbete utförs som kunden inte har specificerat. Högre 

noggrannhet, högre funktionalitet, omfattande tjänster eller inspektioner är exempel på 

överproduktion. 

 

5. Lager - Stora lager leder till extra hantering, lagerhållningskostnader och inkurans. 

 

6. Rörelser - Förutom att vara dålig ur ergonomisk synpunkt bidrar moment där personen 

måste böja sig, sträcka sig eller gå en längre sträcka till slöserier i tid. 

 

7. Defekter - Produkter som måste kasseras, här tillhör även produkter som behöver 

omarbetas eller justeras. 

 

8. Outnyttjad kompetens - Här handlar det om att medarbetarnas kompetens och 

engagemang bör tillvaratas något som ibland förbises. Mer om det åttonde slöseriet 

kommer tas upp i ett separat avsnitt då det är det slöseriet där huvudfokus kommer ligga. 

Figur 2: De åtta slöserierna (Karlsson 2015) 
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2.2 Individens outnyttjade kompetens 

Detta delkapitel kommer ta upp teorier och olika anledningar till hur det åttonde slöseriet kan 

tillvaratas på ett bättre sätt. 

 

2.2.1 Åttonde slöseriet 

Detta slöseri är ett tillägg till de sju formerna av slöseri som uppkom ur Toyotas produktion och 

benämns outnyttjad kompetens som innebär att den kompetens som finns på en arbetsplats inte 

utnyttjas. Risker med detta är försämrat medarbetarengagemang, uteblivna förbättringar och 

medarbetare som slutar (Petersson et al. 2015). Företag har insett värdet i sin personal och deras 

kompetens som en av de främsta resurserna. Med ett kunskapsbaserat perspektiv gäller det att 

tillvarata samt bevara kunskap och sprida den inom arbetsplatsen. Samtidigt ligger fokus på att 

minimera förluster av intellektuella kapital där en av bitarna är den outnyttjade kreativiteten 

(Dahlström & Robertsson Lund 2017). För att minimera dessa förluster gäller det att ha ett 

förbättringsarbete där alla medarbetare är med och deltar. Med ett ökat engagemang hos 

medarbetarna ökar möjligheten att förbättringar sker och inte endast förändringar (Petersson et 

al. 2015). 

	

2.2.2 Flytteori 

Flytteori är en teori utvecklad av Csíkszentmihály som handlar om “optimala upplevelser” där 

han lyfter fram faktorer gällande människors tillfredsställelse som han benämner flyt (Bergman 

& Klefsjö 2007). När arbetsuppgifterna är för lätta uppstår leda, det uppstår inte tillräcklig 

utmaning och därför heller inget driv. Blir arbetsuppgifterna alltför svåra i förhållande till 

individens färdigheter uppstår istället ängslan. Dessa två tillstånd kan leda till att individen blir 

omotiverad. För att känna tillfredsställelse och kunna utvecklas krävs en balans mellan 

utmaning och individens förmåga att prestera, se figur 3. En förutsättning för att uppnå flyt är 
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att först vara i ett positivt sinnestillstånd (Steine, Nordtveit Opsahl & Hognaland Medhaug 

2015). 

 Figur 3: En illustration av flytkanalen enligt Csíkszentmihály (1992). 

	

2.2.3 Motivation och engagemang 

Storföretag når framgång främst genom att ge medarbetarna friheten att göra ett bra jobb. Enligt 

Sturt (2016) är ett bra utfört arbete när medarbetaren fullgör sina arbetsuppgifter, dessutom 

skiljer det sig jämfört med att göra ett utmärkt arbete. Med ett utmärkt arbete innebär det 

förutom att arbetsuppgifterna är uppfyllda att medarbetaren är mer innovativa, produktiva och 

uppnår resultat som utvecklar förbättringar för företaget.  

 

För att motivera medarbetarna gäller det att stärka dem genom att ge dem ansvar och kontroll 

över deras arbetsupplevelse. Genom att ge dem ansvar för en process som de inte tidigare hade 

ansvar för dubblades deras motivation och nöjdhet angående förändringarna. Denna förändring 

i medarbetarnas motivation och engagemang kan i sin tur dubbla chansen att lyckas med en 

implementation eftersom medarbetarna spelar en viktig roll i huruvida ett sådant program 

lyckas (Kappelman & Prybutok 1995).  

 

Motivationen är en signifikant faktor när det kommer till individens roll att kunna prestera bra 

på en arbetsplats. Medarbetarnas prestation kopplas oftast till förmåga och motivation som en 

gemensam funktion. En av huvudfunktionerna för ledningen är att engagera och motivera 

medarbetarna för att få dem att prestera på bästa möjliga sätt (Ambrose & Kulik 1999). 
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Engagemang från medarbetarna krävs som ett redskap för att skapa självständighet och leder 

till ett förbättrat arbete hos medarbetarna (Liker 2009). 

 

En motverkande faktor som många företagare inte är medvetna om är att motivationen skiljer 

sig och beror på individens bakgrund och personlighet. På en arbetsplats finns det två sorters 

faktorer, inre faktorer i form av bland annat bekräftelse och ansvarstagande samt yttre faktorer 

i form av bland annat lön, arbetsförhållande och arbetsrelationer där båda ger en positiv 

inverkan på motivationen (Bonyadlou & Phillips 2014).  

	

2.2.4 Delaktighet 

Lean kan användas när företag strävar efter att öka delaktighet hos personalen (Berglund 2010). 

Enligt en studie av Judge, Thoresen, Bono & Patton (2001) anser flera forskare att det råder 

samband mellan arbetsnöjdhet och arbetsprestanda. Hur orsakssambandet ser ut mellan de två 

faktorerna är omtvistat. Oavsett är dessa två faktorer viktiga och kan uppnås dels genom 

orsakssambandet men också ifall medarbetarna får vara med och bestämma över sin situation 

på arbetsplatsen (Judge et al. 2001). Genom engagerade medarbetare kan det leda till fördelar 

för företaget i form av att deras kreativitet, initiativkraft och arbetsvilja ökar (Karsch 2018). 

Enligt Berglund (2010) anses delaktighet vara betydande för att skapa engagemang, för att 

utveckla delaktigheten krävs medskapande från medarbetarnas sida som kan nås genom att 

tillsammans ta initiativ och aktivt vara med och bidra med förslag. Hela organisationen behöver 

veta vad de verkar för samt målet som ska uppnås för att skapa och utveckla ett medskapande 

(Bergman & Klefsjö 2007). 

 

2.2.5 Kommunikation 

Organisationer skapas när personer som är involverade kommunicerar med varandra och 

arbetar för att uppnå gemensamma mål. Kommunikationen mellan medarbetare är en avgörande 

faktor för en organisations överlevnad då kommunikation kan leda mål till handlingar (Heide, 

Johansson & Simonsson 2012). Enligt Green & Norén (2016, s. 17) betyder kommunikation 

“överföring av information och kontakt mellan människor”. När informationen är otillräcklig 

från ledningen kan det bli svårt för medarbetarna att uppfylla ledningens förväntningar och 

önskemål. Genom språklig kommunikation mellan ledningen och medarbetarna möjliggörs 
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individens tänkande. Genom att argumentera, diskutera och reflektera på föreslagna idéer kan 

det i sin tur leda till ny kunskap (Heide, Johansson & Simonsson 2012). 

 

En bidragande faktor till att uppnå mål är genom att organisationer ser till att alla medarbetare 

förstår vad organisationen tillverkar samt hur deras insats påverkar helheten. Det förekommer 

att dagens organisationer är komplicerade och då gäller det att effektivt kommunicera deras 

vision till de anställda (Heide, Johansson & Simonsson 2012). 
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3. Metodbeskrivning  

I detta kapitel redogörs studiens metoder, tillvägagångssätt samt kvalitetskriterium. Även hur 

intervjuerna har utförts och vad som varit i åtanke vid genomförandet. 

 

3.1 Övergripande metodval 

Rapporten kommer baseras på en deduktiv ansats där vi med hjälp av en fallstudie testar 

rapportens teoretiska ramverk. I denna rapport har en kvalitativ metod använts som 

utgångspunkt för att kunna få mer uttömmande svar som ligger till grund för att besvara studiens 

syfte. Metodvalen som presenterats i detta stycke kommer förklaras mer ingående och är 

grunden för genomförandet av studien. 

  

Sökord: Continuous improvements, CI, Lean, Motivation, Manufacturing & Performance, 

Communication, Involvement 

 

3.1.1 Deduktion  

En deduktiv ansats utgår från teorin där sakförhållandet mellan det teoretiska och praktiska 

utgår från befintlig teori. Utifrån den befintliga teorin formulerar forskaren hypoteser eller i 

rapportens fall en frågeställning och samlar in data. Vidare analyseras frågeställningen 

gentemot empirin som resulterar i ny kunskap (Spens & Kovács 2006). Med ett deduktivt 

synsätt minskas risken för osäkerhet under forskningen då relevanta begrepp används som 

utgångspunkt istället för att dem ska växa fram under rapportens gång (Yin 2013). 

 
3.1.2 Kvalitativ ansats 

En kvalitativ metod har använts där det centrala i denna metod är hur människor tolkar och 

uppfattar verkligheten (Halvorsen 1989). Med hjälp av kvalitativ ansats skapas en bild av 

beteende, attityder och erfarenheter från människor som har kunskap eller är berörda av ämnet. 

Detta åskådliggörs med hjälp av intervjuer där forskaren skapar en intervjuguide som antingen 

är strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad (Trost 1997).  
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Då rapporten söker förståelse för betydelsen av individens kreativitet och kompetens anses det 

lämpligt med en kvalitativ ansats. En semistrukturerad intervjuguide har gjorts vid insamling 

av data för att få förutsättningslösa svar, det vill säga att författarna har några på förhand 

bestämda frågor men ändå ger rum för respondenten att utveckla sina svar och öppna upp för 

nya infallsvinklar. Detta har inneburit att svaren som fåtts blivit mer uttömmande från 

respondentens sida då det fanns möjlighet att ställa följdfrågor (Denscombe 2014). 

 

3.2 Tillvägagångssätt  

Innan rapporten påbörjades gjordes en förstudie inom ämnet för att säkerhetsställa att det fanns 

tillräckligt med vetenskapliga referenser och information att basera arbetet på. Efter detta 

formulerades en problemformulering med material som samlats från fallföretaget och kravet 

var att fallföretaget redan arbetar med förbättringsarbeten. Ur detta formulerades ett teoretiskt 

ramverk för att som författare få en djupare förståelse inom ämnet och studera vad andra 

forskare har kommit fram till. Det teoretiska ramverket och de teman som har vuxit fram har 

legat som grund för arbetet och utifrån det har intervjufrågor skapats. Empirin i form av 

undersökningar har gjorts med hjälp av ett fallföretag inom produktion med nio operatörer och 

ställare från olika avdelningar samt tre produktionschefer. I slutändan blev det åtta intervjuer 

då det inte fanns möjlighet för en intervju med en av personerna. Genom att intervjua personer 

från olika positioner inom produktionen fanns möjligheten att studera potentiella skillnader i 

synsätt och upplevelse gällande förbättringsarbetet. Vidare har datamaterialet från intervjuerna 

sammanställts och jämförts mot det teoretiska ramverket. Skillnader och likheter har 

analyserats och kommer diskuteras vidare i kommande kapitel. 

 

Under arbetets gång blev det tydligt att den ursprungliga frågeställningen: “Hur ser kopplingen 

ut mellan realistiska målvärden och medarbetarnas delaktighet i förbättringsarbetet?” var svår 

att besvara då det fanns begränsat forskningsmaterial gällande realistiska målvärden. För att 

kunna besvara den ursprungliga forskningsfrågan hade implementeringar och pilotstudier 

behövt göras. Istället analyserades den befintliga empirin och det teoretiska ramverket vilket 

resulterade i frågeställningen, “Hur kan individens outnyttjade kompetens bättre tas tillvara i 

systematiskt förbättringsarbete, samt vilka faktorer kan leda till framgång vid ständiga 

förbättringar?” vilket har inneburit att justeringar i inledning och det teoretiska ramverket har 

behövt göras för att bibehålla den röda tråden.  
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3.2.1 Fallstudier  

Syftet med rapporten är att skapa en förståelse som kan uppnås på tre olika sätt, antingen genom 

en historisk studie, experiment eller fallstudie. Eftersom det inte var nödvändigt att kontrollera 

deltagarnas beteende utan avsikten var att få deltagarna själva beskriva sin verklighet lämpade 

det sig inte att utföra experiment. Då studien inte är en historisk händelse utan istället tar plats 

i nutid var det mer passande att utföra en fallstudie. Med fallstudie som verktyg anser författarna 

att syftet kan besvaras då aktuella företeelser studeras i sin naturliga miljö. En styrka vid 

användandet av fallstudier är den höga validitet undersökningen ger, något som kan vara svårt 

vid statistiska mätmetoder då risken att icke sammanhörande data slås ihop (Yin 2006).         

 
3.2.2 Metod för teoretiskt ramverk 

För att syftet ska kunna besvaras har stort fokus legat på att utvidga kunskapen inom teorin 

kopplat till förbättringsarbete och dess grundidéer. Med en utgångspunkt från tidigare forskning 

har en litteraturstudie skapats för att få en teoretisk grund och skapa trovärdighet för läsaren. 

Då studien har följt en deduktiv ansats kändes det naturligt att i ett tidigt skede skapa det 

teoretiska ramverket då det ligger stor vikt i att vara kunnig inom det studerade området 

(Bryman & Bell 2017). 

   

Vid litteraturstudie hittades mycket information kopplat till Lean och även på hur olika 

förbättringsprogram implementeras. Vad Lean innebär är ingen exakt vetenskap och inom 

denna filosofi finns det rum för tolkningsmöjligheter. Innebörden av Lean och vad som skiljer 

den gentemot TPS kan diskuteras men här används begreppet mer eller mindre synonymt.  

 

Rapporten grundar sig på vetenskapliga artiklar för att styrka teorin och ge trovärdighet. 

Materialet som använts har hämtats från databasen Primo i Högskolan i Borås som använder 

artiklar från bland annat Emerald Insight, DiVA och ProQuest såväl som vetenskapliga böcker. 
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3.2.3 Urval 

När fallföretag skulle väljas var en preferens ett företag med produktion inom Västra Götaland 

som arbetar med ständiga förbättringar. En viktig del av processen i examensarbetet har varit 

att intervjua både produktionscheferna och medarbetarna på företaget för att kunna kartlägga 

hur de olika parterna ser på delaktighet, motivation och engagemang inom förbättringsarbetet. 

  

Kontaktpersonen på fallföretaget valde intervjupersoner utifrån önskemål att få både operatörer 

och ställare från olika avdelningar som var villiga att ställa upp på en intervju. Detta urval 

klassas då som ett bekvämlighetsurval vilket är en vanlig praktiskt metod för att välja ut 

respondenter (Trost 1997). Genom denna urvalstyp har respondenter som är representativa i 

förbättringsarbetet erhållits och då dessa är från olika produktionsavdelningar med olika 

produktionschefer har det inneburit blandade perspektiv. 

 

En negativ aspekt med bekvämlighetsurval är huruvida resultaten har en bias då det inte med 

säkerhet går att fastställa varför vissa individer valdes ut, vilket kan leda till att resultaten inte 

är representativa under andra förhållanden (Trost 1997). 

 

3.2.4 Intervju  

Enligt Yin (2006) är intervjuer en av de viktigaste källorna för insamling av information till 

fallstudier. Vid insamling av data användes intervjuer eftersom målsättningen var att söka 

förståelse, då lämpar det sig enligt Denscombe (2014) med intervjuer som metod och i detta 

fall användes en semistrukturerad intervjuguide. Inför varje ny intervju togs en paus för att 

kunna dra lärdom av föregående intervju och för att få möjlighet att justera, lägga till eller ta 

bort frågor. Frågorna omformulerades även i viss mån för att ge respondenten möjlighet att 

förstå ifall något var otydligt. En viktig aspekt när intervjufrågor ställs är att använda sig av 

frågor med ordet “hur” för att inte begränsa eller leda respondenten till att svara på ett visst sätt. 

Då studien har som mål att fördjupa sig i huruvida realistiska målvärden kan kopplas till 

delaktighet och motivera personalen att arbeta med ständiga förbättringar har det varit av stor 

vikt att ställa huvudfrågor som ger respondenten möjlighet att uttrycka sig mer fritt (Yin 2006). 
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Vid litteraturstudie uppkom teman vilket har varit utgångsläget vid skapandet av 

intervjuguiden. Eftersom intervjuguiden är semistrukturerad fanns det på förhand bestämda 

frågor men dessa ställdes inte nödvändigtvis i kronologisk ordning. Hur respondenten svarade 

gjorde att frågornas ordning varierade beroende på om respondenten naturligt kom in på en del 

frågor eller om det lämpade sig att byta plats på vissa frågor. En viktig aspekt var att 

respondenten skulle förstå frågorna och därför gjordes en anpassning av språket och 

förtydliganden för att säkerställa att svaren var inom ramen för den tänkta frågan (Bryman & 

Bell 2017). Det gäller att vara så noggrann som möjligt och få med alla detaljer eftersom det 

senare kan komma att vara betydelsefullt, då det gäller att inte bara fånga vad som sägs utan 

hur det sägs (Fejes & Thornberg 2015). Vid intervjun har ljudupptagning använts i samförstånd 

med respondenten för att se till att ingen information går förlorad och för att kunna åsidosätta 

mer tid för forskaren (Denscombe 2014; Trost 1997). På detta vis kan fokus ligga på att ställa 

kloka och relevanta följdfrågor till skillnad från när forskaren behöver använda sig av 

fältanteckningar (Bryman & Bell 2017). 

 

3.2.5 Dataanalys 

Ett grundläggande arbetssätt vid analys av kvalitativt material är att sortera, reducera och 

argumentera (Ahrene & Svensson 2015). Då intervjuerna genomfördes med ljudinspelning var 

första steget att transkribera materialet. Frågorna och svaren har studerats i omgångar för att 

författarna skulle bekanta sig med materialet och få en helhet av resultatet som framkommit. 

Då materialet från intervjuerna blev väldigt omfattande reducerades svar ner till 

meningsbärande enheter och har sedan kategoriserats. Svaren matchades sedan med de 

övergripande teman, engagemang, motivation, delaktighet, kommunikation och det åttonde 

slöseriet för att se till att arbetet håller en röd tråd samt vara tydlig för läsaren. Med olika teman 

från intervjuerna förenklar det jämförelsen av empirin mot det teoretiska ramverket (Bryman & 

Bell 2017). 

 

3.3 Kvalitetskriterium 

Nedan presenteras de kvalitetskrav som studien har utgått ifrån, vilket är reliabilitet och 

validitet. Dessa krav relateras vanligen till kvantitativa och inte kvalitativa mätmetoder 

(Bryman & Bell 2017). Enligt Bryman (2016) kan dessa kvalitetskrav även användas vid 
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kvalitativa studier om synen på kvalitetsbegreppen fokuserar mer på det som inte handlar om 

att mäta så länge forskaren är transparent och tydligt redogör för de val och tillvägagångssätt 

som används. 

 

3.3.1 Reliabilitet  

Eftersom datainsamlingen grundar sig på intervjuer är det viktigt att det insamlade materialet 

är tillförlitligt och trovärdigt. Två vanligt förekommande sätt för att uppnå reliabilitet är genom 

triangulering och respondentvalidering. Triangulering innebär att flera metoder används i 

samband med datainsamling för att styrka studien och skapa tillförlitlighet till skillnad från 

respondentvalidering där respondenten har möjlighet att säkerställa att forskaren uppfattat 

svaren på ett korrekt sätt (Bryman & Bell 2017; Bryman 2016) För att ge högre reliabilitet har 

ljudupptagning använts vid samtliga intervjuer, detta för att se till att alla svar kommer med 

från intervjun för att sedan kunna transkriberas ordagrant. För att styrka de svar som 

framkommit har svaren jämförts med tidigare forskning för att ge en mer trovärdig analys (Fejes 

& Thornberg 2015).  

 

3.3.2 Validitet  

Validitet är ett begrepp synonymt till relevans samt giltighet, Halvorsen (1989) menar att det 

ligger stor vikt vid insamling av data då utmaningen är att hitta relevant information som kan 

besvara problemformuleringen. Validitet innebär i vilken utsträckning forskningen verkligen 

undersöker det som var tänkt att undersöka och även om det är allt vanligare kvalitetskriterium 

i den kvantitativa forskningsmetodiken har den anammats även i kvalitativ forskning (Fejes & 

Thornberg 2015). För att uppnå hög validitet gäller det att på ett tydligt och strukturerat sätt 

redogöra för de metodval och tillvägagångssätt som använts. Genom att tydligt beskriva 

problemformuleringen och redovisa de intervjusvar som erhållits blir det mer transparent för 

läsaren. Utan denna tydlighet ligger det svårighet för andra forskare att replikera studien och 

dess reliabilitet kan inte säkerhetsställas. Metodval vid dataanalys är också betydande för att 

det är utifrån den valda metoden forskaren analyserar och drar slutsatser (Bryman & Bell 2017). 
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4. Empiri 

Intervjuerna har delats upp i olika teman för att det ska bli enklare att åskådliggöra för läsaren. 

Dessa teman härleds från teorin men författarna har valt att dela upp motivation och 

engagemang i två separata teman efter genomförandet av intervjuerna på grund av dess 

omfattning En indelning har även gjorts med ledningen och operatörerna samt ställarnas svar 

för sig. Berikande nyckelcitat har tagits med för att fånga känslan hos respondenten. 

  

4.1 Produktionschefernas intervjusvar 

Respondenterna som intervjuats från ledningen på fallföretaget är produktionscheferna 

eftersom de har närmast anknytning till medarbetarna i produktionen. Då det finns 

fyra produktionschefer tillfrågades alla fyra men endast tre hade möjlighet att delta i intervjun. 

 

4.1.1 Motivation 

• På vilket sätt tror du man kan uppmuntra medarbetare till att arbeta med 

ständiga förbättringar? 

Alla i ledningen anser att de försöker uppmuntra medarbetarna till att arbeta med 

ständiga förbättringar. Enligt en av respondenterna handlar det inte om att försvåra eller 

utnyttja medarbetarna utan tanken är att de ska komma med idéer som förenklar deras 

arbetssätt. En annan respondent anser att det gäller att visa vad förbättringen har skapat 

i form av till exempel insparade timmar och sedan visa på vad som kan göras med dessa 

timmar istället. 

 

“Det gäller att belysa att de gjort ett bra jobb och att det gett genomslag på utfallen “ 

“Det handlar om att ha ett syfte och att skapa tid för förbättringar och tid för att göra 

sina jobb” 

“Genom mer delaktighet från alla blocken på företaget inklusive mig själv, 

produktionschef” 

 

	

4.1.2 Delaktighet 
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• Hur jobbar du med personalens förutsättningar när det kommer till att göra ett 

bra arbete?  

Vid nyanställning har de introduktion och en mentor som de kan vända sig till vid frågor. 

Det finns även möjlighet för intern befordran vilket enligt respondenten gör att folk vill 

åstadkomma mer och vill utvecklas. Fallföretaget arbetar med “rätt bemanning” och ser 

till att arbetsplatsen är anpassad till det arbete som utförs. Detta görs även med 

kompetensutveckling och matriser för att säkerställa gruppens kompetens. 

 

“Jag försöker även lära mig själv av de nya, det de tycker är svårt och försöker hitta 

hjälpmedel inför nästa nyanställd för att kunna utveckla utbildningsmaterial” 

“Vi satsar mycket på utbildningar och utvecklingssamtal där vi får höra vad andra 

tycker, alla tycker olika därför vill vi öppna möjligheter” 

“Jag är även lyhörd och frågar hur det går, vad de tycker svårigheterna ligger och då 

diskuterar jag det med mentorn” 

 

• Hur ser er strategi ut gällande förbättringsarbete på din avdelning?  

De håller veckovisa möten där personalen kan komma med förslag på förbättringar vid 

sidan av det dagliga arbetet med förbättringar. Det går olika bra på de olika skiften, vissa 

har stannat av helt med förbättringsarbetet och andra grupper har tagit omtag. En av 

respondenterna anser att de är i behov av hjälp från deras kvalitetschef och 

produktionschef för att kunna komma vidare.  

 

Mellan produktionspersonal och produktionschef råder det nu större samarbete än innan 

och de stöttar varandra genom att alltid ställa upp. De är konsekventa mot personalen 

ifall produktionscheferna säger nej får de inte ett ja från översta chefen, detta har skapat 

större tillit bland personalen. Produktionschefen och kvalitetschefen planerar att hålla 

träffar med alla i produktionen och gå igenom Lean kort samt vad deras 

förbättringsarbete innebär då det är många nya, enligt respondenten behöver cheferna 

“pusha lite och följa upp” 

 

“för att vi ska få nya anläggningen i produktionen så bra som möjligt behöver vi lära 

oss av de buggar som finns för att bygga bort det.” 
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4.1.3 Engagemang 

• Hur upplever du engagemanget hos produktionspersonalen gällande att arbeta 

med förbättringsarbetet? 

Enligt en respondent är det bra engagemang trots att de har brist på stödresurser men är 

en punkt som kan förbättras. Enligt ett annat svar är engagemanget gällande 

förbättringsarbetet något de är sämst på. Tidigare år har det varit bättre engagemang 

men då företaget nu fokuserar på att göra förbättringar internt inom gruppen har 

engagemanget minskat. 

 

“De gillar det i grunden att jobba med förbättringar” 

 

• Hur ser era insatser ut de dagar det går sämre på en maskin? ( Hur hanterar ni 

detta? ) 

Vi ser över cykeltiden eller tar hjälp av stödresurser. Är OEE värdet lågt finns det oftast 

en specifik anledning, enligt respondenten har orsaken till 99 % redan kommit upp på 

deras pulsmöte som de håller dagligen.   

  

“Jag brukar i gruppen utse en resurs som bara fokuserar på det under dagen, det kan 

göra att vi tappar lite på en annan linje under dagen men i slutändan betalar det sig 

gott” 

 

• Vilka framgångsfaktorer samt vilka hinder finns för att skapa ett större 

engagemang hos medarbetarna?  

Här svarade respondenterna lite olika. I vissa fall var hinder tidsbrist eller brist på 

stödresurser. I ett annat svar ansåg respondenten att åldern var ett hinder och att de som 

besitter kunskap inte alltid vill lära ut. 

 

De framgångsfaktorer respondenterna belyste var mer uppskattning från 

ledningsgruppen men också satsningen på utbildning för att kunna motivera personalen 

genom att personalen får möjlighet att vidareutveckla sig. 
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“Desto äldre man blir desto mindre är man för förändringar, man vill inte ta många 

nya utmaningar för man känner att man inte har många arbetsår kvar hos företaget 

och vill inte ge sig in på något nytt” 

 

“Ett hinder kan nog vara tid, tid för medarbetaren att kunna jobba och få loss tid för 

fokus på förbättringsarbete” 

 

4.1.4 Kommunikation 

• Hur jobbar ni för att nå era målvärden? 

De jobbar med strategisk agenda där de samlar allt på ett och samma ställe och kan se 

vad som förväntas uppfyllas inom en specifik tidsram samt vad produktionen eller de 

själva kan göra för att uppnå målen. Ett annat svar från en respondent var att de håller 

sig uppdaterade med hjälp av RSproduction som visar var stopporsakerna finns för att 

kunna se anledningar till att se varför de uppkom. De jobbar även med att minska 

kassationer och att få ner ställtiderna. 

 

• Hur följer ni upp de resultaten på OEE-värdena ni får från RSproduction? 

De följer upp resultaten veckovis på pulsmöten, det skickas även veckovist ut ett mail 

med de 5-10 vanligaste stopporsakerna på avdelningen. Detta följs upp under veckan på 

deras Lean-tavla.  

 

• Skulle du vilja se en förändring i hur ni arbetar med förbättringsarbetet? Hur i så 

fall? 

Respondenterna vill att medarbetarna jobbar mer med interna förbättringar istället för 

att ge förslag som andra avdelningar kan förbättra. En respondent svarade att de vill 

införa digitalisering i form av skärmar som automatiskt uppdaterar dagens rapport med 

till exempel topp fem punkter som gått mindre bra. 

  

“Jag skulle vilja se en annan struktur, att lyfta värdet i något som är viktigt” 
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4.2 Operatörer och ställares intervjusvar 

Nedan har åtta intervjuer från tre avdelningar i produktionen sammanställts. 

 

4.2.1 Motivation 

• Motiverar produktionscheferna dig till att jobba med förbättringsarbete? 

Här var åsikterna tudelade, hälften kände sig motiverade i att arbeta med 

förbättringsarbete och att produktionscheferna finns där för dem medan den andra 

hälften ansåg att det inte fanns möjlighet till att göra förbättringar på grund av att de inte 

blir hörda. 

 

“Gått i stål med förbättringsgrupperna” 

“Bra ledare, ser och hör oss” 

“Kan prata med produktionschefen och få kontakt”  

“Känner oss inte peppade, väldigt lite driv i dessa frågor” 

 

4.2.2 Delaktighet 

• Är du med och påverkar hur ni jobbar för att uppnå målvärden på er avdelning? 

Utifrån respondenternas svar får de möjligheten att vara med och påverka hur de uppnår 

målvärden men det framkommer att det finns brist på motivation då förslagen ofta inte 

går igenom.  

 

“Vi ska lösa problemet internt [...] för vi har kunskapen”  

“Vi struntar nästan i att ha förbättringsmötena, det blir knappt av för vi känner att vi 

inte blir hörda” 

“Jag tycker vi är engagerade allesammans […] det är mycket nu med flyttar och grejer, 

man orkar inte engagera sig [...] ibland kan man känna att det är för mycket som pågår”  

 

4.2.3 Engagemang 

• Om du kommer på en bra idé, hur går du tillväga? 
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Från svaren har vi fått fram att de har veckovisa förbättringsmöten. En respondent med 

erfarenhet från produktionsplanering får även möjlighet att engagera sig i planeringen 

genom att komma med förslag och diskutera med deras nuvarande 

produktionsplanerare.  

 

“Jag har haft tankar och idéer om att lösa problem [...] finns enkla lösningar för att 

åtgärda men som inte funnits så stort intresse för från ledarnas sida” 

“brukar prata ihop oss om hur vi vill ha det” 

“Jag tycker att deras förbättringstavla är lite tung då det krävs flera steg där samma 

saker fylls i för att få ner en idé om förbättring. Tycker att det tar lång tid och skulle 

önska att det var lite enklare steg“ 

 

4.2.4 Kommunikation 

• Har ni något tydligt mål?  

Majoriteten svarade att företaget försöker minska kassationer och en av respondenterna 

svarade att hen inte kände till något mål. 

 

• Upplever du att företaget har ett tydligt förbättringsarbete? Om ja, hur jobbar du 

med förbättringsarbetet? 

Enligt svaren sker det förbättringar och företaget har förbättringsgrupper, vissa personer 

anser att det inte händer så mycket. 

 

“Behöver ofta hjälp från andra avdelningar som inte har tid ‘står och trampar vatten’” 

“Letar ständiga förbättringar, ordning och reda” 

“Har förbättringstavla och förbättringsmöte 1 gång i veckan men det fungerar inte 

bra.” 

 

• Vad har du fått för information angående hur du går tillväga om maskinen 

krånglar?  

Samtliga medarbetare visste hur de skulle gå tillväga ifall maskinen krånglar. 
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• Vad kan du om OEE-värdet som stopp-panelen visar? 

Lite blandade kunskaper om OEE, alla avdelningar har inte stopp-panelerna och då har 

de inte heller fått informationen. De flesta hade en uppfattning om grunderna. 

 

“Personligen upplever jag att de är motiverande (stopp-panelerna), om jag har ansvar 

för en avdelning så vill jag att värdet ska ligga högt, lite tävling” 

 

• Har du någon koll på vilket OEE-värde som är bra eller dåligt? 

Det rådde osäkerhet på vilket värde som faktiskt var det gällande målvärdet, varje 

avdelning har ett eget målvärde men även på samma avdelningar framkom olika värden 

från respondenterna. 

 

	  



30 
 

5. Analys 

I detta kapitel kommer den teori som presenterats i kapitel 2 att analyseras med de 

sammanställda intervjusvaren från empirin i kapitel 4. Analysen kommer delas in i 5 delar som 

är de övergripande faktorerna som utifrån teorin anses vara viktiga för att utnyttja 

medarbetarnas kompetens och kreativitet. 

 

5.1 Motivation 

Från empirin framkommer det att de olika avdelningarna inte upplever likvärdig uppmuntran 

och engagemang vilket kan bero på att det är olika chefer som ansvarar för de olika 

avdelningarna. För att motivera medarbetarna till att arbeta och uppnå förbättringar hos ett 

företag gäller det enligt (Kappelman & Prybutok 1995) att stärka medarbetaren genom att ge 

personen ansvar och kontroll. 

 

Utifrån empirin har en faktor till varför motivationen inte finns hos en del medarbetare 

observerats, vilket beror på att förslagen som kommer fram till produktionschefen inte blir 

hörda. På så sätt leder det till att de själva inte blir uppmuntrade då de anser att det är väldigt 

lite driv i förbättringsfrågor. Att arbeta med förbättringsarbeten och stödaktiviteter leder inte 

nödvändigtvis till att företagets mål uppnås enligt Iwao och Shumpei (2018), om det finns 

avsaknad av motivation från produktionschefer (Ambrose & Kulik 1999). Utifrån empirin 

framkommer det att en del operatörer och ställare inte motiveras till att arbeta med 

förbättringsarbeten.  

 

Enligt Ambrose och Kulik (1999) är motivation en signifikant faktor som kan kopplas till 

förmågan att prestera på bästa möjliga sätt. Från respondenternas svar saknades det ett 

underliggande driv hos medarbetarna gällande att påverka och skapa förbättringar som kan ha 

hämmats på grund av brist på motivation och kommunikation från ledningen. 

 

5.2 Delaktighet 

Med svaren som fåtts från intervjuer med operatörerna, ställarna och produktionscheferna syns 

det skillnad i hur de upplever förbättringsarbetet. Enligt ledningen fungerar det mesta bra medan 
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operatörer och ställare inte är lika optimistiska. Endast en minoritet av respondenterna anser att 

de är med och påverkar samt känner sig motiverade och delaktiga i förbättringsarbetet. När 

operatörerna och ställarna uttrycker att deras röst inte blir hörd angående förslag på 

förbättringar minskar engagemanget för fortsatt förbättringsarbete vilket kan leda till att deras 

självständighet och arbetsprestation minskar (Liker 2009). Enligt respondenterna har de idéer 

och lösningar på dagliga problem men då flertalet av dessa idéer innebär att saker måste 

omkonstrueras, inhandlas eller fixas rent tekniskt är detta något som inte alltid genomförs. 

Maskinerna är ständigt igång och kan innebära en svårighet för ledningen att avsätta tid för 

genomförande av förslag. Företaget har veckovisa förbättringsmöten där de jobbar med PDCA 

och det som framgick från majoriteten av respondenterna var avsaknaden av stöd från 

produktionscheferna som i detta fall blir deras coach när det kommer till coachningskatan, där 

målet enligt teorin är att lära ut snabba PDCA-cykler (Petersson et al. 2015).  

  

Fallföretaget använde sig av gruppvisa målvärden på sina maskiner i form av ett OEE värde, 

trots detta svarade respondenter inom samma avdelning olika värden. Detta visar på att 

medarbetarna inte har fått information och inte är delaktiga i de beslut som tas. Fallföretaget 

har i cirka ett år mätt sin utrustningseffektivitet med hjälp av OEE.  För att veta att förändringar 

har skett, positiv som negativ gäller det att ha mätvärden (Habib & Wang 2008).	 I nuläget har 

företaget gruppvisa målvärden även om de mäter OEE värdet specifikt på maskinerna. Alla 

maskiner har olika förutsättningar och behöver därför olika målvärden, likt människor. Enligt 

Skinner (2008) svarar individen på olika bemötanden när det kommer till att stimuleras och 

motiveras på arbetsplatsen. Om mål sätts gruppvis på maskiner är det svårare att se mönster på 

enskilda maskiner vilket kan upplevas som något komplext (Ahuja & Khamba 2007). Med TPU 

används mätmetoden OEE för att se vilka andelar om tillgänglighet, anläggningsutnyttjande 

och kvalitetsutbyte som maskinen har i dagsläget. En lyckad TPU implementation kan leda till 

förbättring av samordningen bland företagets avdelningar och resultera i mindre mängd 

defekter och ökad prestanda vilket leder till ett ökat OEE-värde (Tsarouhas 2013). 

 

5.3 Engagemang 

För att genomgå förändring och skapa ständiga förbättringar gäller det att ledningen är beredd 

att lägga den tid som krävs och bidra med ett stort engagemang (Chandran 2015; Batumalay & 

Santhapparaj 2009). En ledare som inte är engagerad kan inte förvänta sig att personal ska vara 
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det (Gupta, Tewari & Sharma 2006). Fallföretaget håller veckovisa förbättringsmöten där alla 

från produktionen delar med sig av sina förslag på förbättringar. Förslagen som presenterats får 

sedan reflekteras över veckan för att ge alla skift inom samma avdelning möjlighet att komma 

med åsikter. Ett problem som kan hindra medarbetarna från att aktivt arbeta med förbättringar 

är att deras förbättringstavla kan upplevas tung i form av att det krävs flera steg för att en 

förbättring ska genomföras och samma information fylls i upprepade gånger.  

 

Enligt empirin har alla medarbetare kunskap i hur de går tillväga när de har ett förslag men att 

de inte fått tillräckligt stöd eller intresse från produktionscheferna vilket kan vara en bidragande 

faktor till misslyckandet av ständiga förbättringar. Karsch (2008) säger att med ett ökat 

engagemang ökar medarbetarnas kreativitet, initiativkraft och dess vilja att lära sig mer. Enligt 

Ng, Goh och Eze (2011) gäller att upplysa medarbetaren om varför en implementation sker. 

Ledningsgruppen på fallföretaget menade att systematiskt förbättringsarbete är tänkt att 

underlätta för medarbetaren snarare än att försvåra och utnyttja medarbetaren. 

 

5.4 Kommunikation 

Organisationer skapas när alla tillsammans vill uppnå mål, vilket i sin tur kan leda till handling 

som sker genom kommunikation med varandra (Heide, Johansson & Simonsson 2012). Hos 

fallföretaget upplever en del medarbetare att de kan få kontakt med sina produktionschefer samt 

att de hörs och syns men problemet som en del respondenter uppmärksammade är att de inte 

får möjligheten att realisera sina förslag då dessa förblir kvar på deras förbättringstavla eller 

inte återkopplas av produktionschefen. Från en av respondenterna uppmärksammades en 

frustration då samma förbättringsförslag presenteras ett flertal gånger men inte blivit av. 

Personen fick inte heller ett tydligt svar till varför förändringen inte implementerades eller ifall 

det fanns alternativa lösningar som istället kunde varit aktuella. Produktionschefen bör vara 

tydlig i sin kommunikation, enligt en av respondenterna har individer generellt inget emot att 

få ett nej, om de får tydligt motiverat anledningen till varför beslutet togs. 

 
5.5 Åttonde slöseriet 

Enligt Dahlström och Robertsson Lund (2017) har chefer insett att personalens kompetens är 

en av de främsta resurserna hos ett företag. Petersson et al. (2015) uppmärksammar att det 
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åttonde slöseriet är något som ibland förbises inom organisationer, detta uppmärksammades 

även hos fallföretaget då medarbetarnas röster inte alltid blir hörda och deras kompetens och 

kreativitet är något som bör tillvaratas. Ett sätt att minska det åttonde slöseriet är att skapa flyt 

genom att ha balans mellan utmaning och färdighet, med möjlighet att nå dit krävs ett positivt 

sinnestillstånd (Steine, Nordtveit Opsahl & Hognaland Medhaug 2015).  

 

De fyra övergripande faktorerna, motivation, delaktighet, engagemang och kommunikation i 

analysen anses vara betydande för att minska det åttonde slöseriet. Från intervjusvaren finns 

det en stor vilja att lära sig mer och komma med förbättringar men att detta är något som 

hämmas på grund av bristande intresse, dålig kommunikation och delaktighet från 

produktionspersonalen. Från svaren framgick det att vissa avdelningar fungerar bättre än andra, 

det gäller att ta tillvara och uppmärksamma det som fungerar bra och inte bara det som fungerar 

mindre bra eftersom bra tillvägagångssätt och idéer även kan implementeras på andra 

avdelningar.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer en diskussion kring arbetets tillvägagångssätt. Här granskas rapportens 

tidigare delar och huruvida dessa utförts på ett korrekt sätt, vad som kan ha påverkat resultatet 

och vad som bör beaktas vid de olika metodvalen. 

 

Svårigheten i arbetet har varit att hitta relevant material för att bygga det teoretiska ramverket. 

Under arbetets gång blev författarna mer insatta i ämnet, dels i sin helhet men också dess 

byggstenar vilket underlättade struktureringen av arbetet. Vid intervjuerna användes en 

intervjuguide med semistrukturerade frågor där författarna försökte hålla sig till frågorna men 

lämnade rum för respondenten att förklara sin verklighet och vara transparent. 

 

En kritik vid intervjuerna är författarnas ovana vid intervjuer samt att det framkom följdfrågor 

som kan ha påverkat respondenten och istället borde “hur-frågor” använts i större utsträckning. 

För att komma undan detta borde ett antal testintervjuer genomförts innan de riktiga 

intervjuerna tog plats. Detta även för att säkerställa att de teman som var tänkt att tas upp på 

intervjun faktiskt besvarades. Svaren på frågorna var varierande vilket har upplevts positivt då 

information som inte var tänkt att tas upp, har framkommit under intervjuerna och legat till 

grund för analysen. Nackdelen är att det inte blev strukturerat och att intervjuaren inte var tydlig 

nog i frågorna, det ledde till att flertalet frågor hos vissa respondenter inte blev besvarade hos 

andra.  

 

Under rapportens gång tog arbetet en annan riktning och även om det var inom samma ämne 

ledde det till att intervjufrågorna som ställts inte blev helt anpassade till den nya inriktningen.  

 

Då intervjuerna reducerades och sammanställdes uppstod en svårighet gällande gruppering av 

de olika faktorerna då en del svar kunde kopplas samman till flera kategorier. Detta har lett till 

att viss tolkning och övervägning har behövt ske, då det är två författare som skriver detta arbete 

med delade åsikter upplevs det positivt då det diskuteras och argumenteras för hur faktorerna 

bör kategoriseras. Däremot har det ingen signifikant betydelse då kategoriseringen endast 

genomförts som stöd för lättare läsning för läsaren samt vid jämförelse mot det teoretiska 

ramverket. 
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På grund av att tidigare studier inte reflekterar om huruvida realistiska målvärden har en 

koppling till arbetsprestation valdes istället en inriktning på det åttonde slöseriet och hur 

individens outnyttjade kompetens kan tillvaratas. Författarna anser att det finns mer forskning 

att göra gällande arbetets forskningsfråga och huruvida de framkomna slutsatserna kan 

appliceras praktiskt. Vid omfattande förståelse om hur det åttonde slöseriet kan tillvaratas skulle 

det vara intressant att studera hur det kan kopplas till realistiska målvärden, då det är vanligt 

förekommande bland organisationer att använda sig av någon form av målvärde. 
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7. Slutsats 

I detta kapitel summeras arbetet upp utifrån den analys som gjorts i kapitel 5 och arbetet har 

även satts in i ett bredare perspektiv. Kapitlet ska besvara forskningsfrågan: Hur kan individens 

outnyttjade kompetens bättre tas tillvara i systematiskt förbättringsarbete, samt vilka faktorer 

kan leda till framgång vid ständiga förbättringar?  

 

Syftet med examensarbetet var att skapa en förståelse för betydelsen av individens kreativitet 

och kompetens och uppmärksamma hur det åttonde slöseriet kan minskas i det systematiska 

förbättringsarbetet. Cheferna har en avgörande roll för att medarbetarna ska bli motiverade till 

att arbeta med ständiga förbättringar. Det är viktigt att cheferna är tydliga i sin kommunikation 

och förklarar anledningen till varför de jobbar med ständiga förbättringar samt vad de resurser 

som frigörs kan användas till.  

 

För att kunna tillvarata medarbetarnas outnyttjade kompetens det vill säga minska det åttonde 

slöseriet, gäller det att cheferna ser ett helhetsperspektiv och potentialen hos sina medarbetare. 

Medarbetarna bör få chansen att vara med och delta och få sin röst hörd när de har förslag på 

förbättringar, vilket kan leda till att engagemanget ökar. Det är viktigt att motivera 

medarbetarna då det leder till att prestationen förbättras och medarbetarnas driv ökar när det 

kommer till att delta och påverka förbättringsarbetet. Tid bör avsättas, inte bara för 

medarbetarna utan även för cheferna själva för att de ska ha möjlighet att vara med och handleda 

förbättringsarbetet. Genom kommunikation kan uppsatta mål förmedlas som kan leda till 

handlingar och skapad delaktighet.  

 

Syftet var även att belysa faktorer som påverkar hur individen som en resurs kan tillvaratas i 

det dagliga arbetet med ständiga förbättringar. De svar som har framkommit från 

respondenterna hos fallföretaget tycks stämma överens med teorin, vilket har resulterat i 

slutsatsen att viktiga faktorer i ett framgångsrikt arbete med ständiga förbättringar är 

motivation, delaktighet, engagemang och kommunikation.  

  

  



37 
 

8. Rekommendation 

En rekommendation till företaget är att börja läsa igenom svaren från respondenterna. Cheferna 

och medarbetarna hade stundtals olika syn på frågor gällande ständiga förbättringar och det är 

viktigt att få alla på samma sida.  

 

Författarna anser att vissa avdelningar har väldigt mycket att göra, vilket kan bero på införandet 

av nya maskiner eller omorganiseringar. På grund av detta blir produktionschefen mer upptagen 

med det dagliga arbetet vilket har gjort att det systematiska förbättringsarbetet har 

nedprioriterats. Ett råd är att se över arbetsbelastningen och eventuellt omstrukturera 

fördelningen mellan avdelningarna, de som har större arbetsbelastning bör få extra hjälp och 

stöd. 

 

Varje avdelning blir tilldelad en viss summa pengar per år och det är inte tydligt ifall 

medarbetarna är medvetna om detta, det har framkommit att pengarna inte utnyttjas trots att 

medarbetarna har förslag på förbättringar. 

 

Vår rekommendation är att cheferna ska visa tydlighet i varför vissa beslut tas gällande 

medarbetarnas förbättringsförslag. Det är viktigt för cheferna att vara lyhörda, kommunicera, 

visa engagemang och motivera medarbetarna. Vi anser att mer tid bör avsättas för coachning i 

det systematiska förbättringsarbetet och att positiva arbetssätt från andra avdelningar ska delas 

med varandra för att alla ska få det så bra som möjligt. 
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Bilaga 1 

Här presenteras intervjufrågorna som ställdes till produktionscheferna respektive ställarna 

och operatörerna.  

  

1.1 Intervjuguide produktionschefer 

1. Vilken avdelning ansvarar du för? 

2. Hur sätter ni målvärden på maskinerna i dagsläget?  

3. Hur följer ni upp de resultaten på OEE-värdena ni får från RSproduction? 

4. Vilken skillnad har ni upplevt sedan ni införde RSproduction? 

5. Hur jobbar ni för att nå era målvärden på din avdelning? (på vilket sätt?)  

6. Hur ser era insatser ut de dagar det går sämre på en maskin? 

7. Hur länge har ni jobbat med ert nuvarande målvärde på din avdelning?  

8. Hur jobbar du med personalens förutsättningar när det kommer till att göra ett bra 

arbete?  

9. Hur ser er strategi ut gällande förbättringsarbete på din avdelning? vilken fas är ni i 

och vilket är nästa läge? hur jobbar ni med nästa steg i utvecklingen? Vilka är 

involverade? 

10. Hur går det till när en operatör uppmärksammar något som fungerar mindre bra? 

11. Skulle du vilja se en förändring i hur ni arbetar med förbättringsarbetet? Hur i så fall?  

12. Vilka framgångsfaktorer samt vilka hinder finns för att skapa ett större engagemang 

hos medarbetarna? 

13. Hur upplever du engagemanget hos personalen ”på golvet” gällande att arbeta med 

förbättringsarbetet? 

14. Hur upplever du engagemanget hos produktionscheferna gällande att arbeta med 

förbättringsarbetet?  

15. På vilket sätt tror du man kan uppmuntra medarbetare till att arbeta med ständiga 

förbättringar?  

16. Har ni någon maskin eller avdelning ni upplever vara en flaskhals? 

Hur vet ni att den är en flaskhals? 

klar 
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1.2 Intervjuguide operatörer och ställare  

1. Vad har du för roll, ställare eller operatör? 

2. Vilken maskin står du vid? 

3. Vad är dina arbetsuppgifter? 

4. Vad har du fått för information om hur du ska gå tillväga ifall maskinen krånglar? 

5. Brukar du skifta maskin? Om nej, hur länge har du jobbat på denna maskin? Om ja, 

hur ofta skiftar du maskin? 

6. Vad är det vanligaste felet på denna maskin?  

7. Vad tror du främst behöver åtgärdas på denna maskin? 

8. Vad är målet och på vilket sätt jobbar ni mot det målet? 

9. Upplever du att företaget har ett tydligt förbättringsarbete?  

10. Motiverar produktionscheferna dig till att jobba med förbättringsarbete?  

11. Är du med och påverkar hur ni jobbar för att uppnå målvärden på er avdelning? 

12. Vad kan du om OEE-värdet som stopp-panelen visar? 

13. Är du involverad i planeringen när förändringar sker? Är det något du skulle vilja? 

14. Om du kommer på en bra idé, hur går du tillväga? 

 

 

 

 

 

 

  

 


