
M
A
G
IS
T
E
R
U
PPSA

T
S

Magisterprogram i Maskinteknik 60hp

Införsel av visuell styrning och taktad produktion

Skapa medvetenhet bland medarbetare

Yllka Toska

Examensarbete 15hp

Halmstad 2014-05-26



i 

 

Förord 

Detta examensarbete är det avslutande momentet på Magisterprogrammet i 

Maskinteknik vid Högskolan i Halmstad. Examensarbetet är utfört i samarbete 

med Saba Frukt och Grönt AB i Helsingborg.  

Jag vill först rikta ett stort tack till Anna Bjelm och Thomas Linansky på Saba 

Frukt och Grönt i egenskap av handledare och mentorer. Jag vill också tacka 

resterande arbetsledare och medarbetare på Saba för deras stöd och medverkan i 

projektet.  

Slutligen vill jag tacka min handledare Pär-Johan Lööf på Högskolan i Halmstad 

för stöd och rådgivning genom projektet. 

 

Helsingborg, 26 maj, 2014  

 

 

 

____________________________________ 

Yllka Toska  

 

 

  



ii 

 

Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört i samarbete med Saba Frukt och Grönt AB i 

Helsingborg och är det avslutande momentet på magisterprogrammet i 

maskinteknik vid Högskolan i Halmstad.  

Uppgiften är att införa visuell styrning och taktad produktion på två av 

avdelningarna på företaget. Målet är att komma med implementeringsförslag och 

om möjligt implementera något inom snar framtid. Författaren angriper problemet 

med hjälp av Six Sigmas DMAIC metodik eftersom det är en tydlig och 

strukturerad metod. Till sin hjälp används Lean inspirerade verktyg.  

Genomförandet av projektet innefattade bl.a. benchmarking på ett antal företag 

samt intervjuer av medarbetare och arbetsledare för att öka förståelsen av 

problemet samt få inspiration till vidare utveckling av förslag att implementera.  

Efter sammanställning av uppnåda resultat från intervjuerna och benchmarkingen 

framställs några förslag. Dessa gås igenom med berörda parter och en diskussion 

om hur de går vidare tar form. Inom en kort tid påbörjas implementeringen för 

den ena avdelningen och visuell styrning samt takt införs med hjälp av visuella 

medel så som markeringar på golv samt andonlampa. Den andra avdelningen 

arbetar vidare på implementeringsförslaget som är givet. Det är arbete på gång 

som kräver mycket planering och förberedelser.  

Slutsatser dras att målet ändå uppnås och rekommendationer till fortsatt arbete 

finns presenterat i rapporten.   
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Abstract 

This master’s thesis was written on the behalf of Saba Frukt och Grönt AB in 

Helsingborg and is the final part of the Master program in Mechanical 

Engineering at Halmstad University.  

The main task was to introduce visual control and increase the rate of concept in 

two of the departments of the company. The goal is to  come up with 

implementation proposals, and if possible to implement one in the near future. 

The author attacks the problem by using the Six Sigma DMAIC-methodology as it 

is a clear and structured approach. As a complement Lean-inspired tools are used.  

After compiling the results from the interviews and benchmarking some 

suggestions are made. These are reviewed with stakeholders and a discussion of 

how to go on further was held. Within a short time the implementation starts on 

one department with visual methods such as marks on the floor and an 

andonlamp. Unfortunately, due to time constraints, nothing is yet implemented in 

the other department. However the work is going on and it requires a lot of 

planning and preparation. 

Conclusions are drawn that the goal is achieved and recommendations for future 

work are presented in this master’s report.  
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Kapitel 1 Introduktion 

 

Denna rapport redovisar ett examensarbete utfört inom Magisterprogrammet i 

Maskinteknik vid Högskolan i Halmstad i samarbete med Saba Frukt & Grönt i 

Helsingborg. Examensarbetet ligger till grund för en magisterexamen inom Maskin- 

teknik.  

1.1 Företagspresentation 

I Sverige finns Dole representerat av fyra olika bolag, AB Banan-Kompaniet, 

Dole Fresh Cuts, Saba Blommor AB samt Saba Frukt & Grönt AB.  

Saba Frukt & Grönt AB är en ledande Service Provider i en processorienterad 

miljö med fokus på ständiga förbättringar. De verkar inom två affärsområden: 

Logistiklösningar och Shared Service Center med bas i Helsingborg. De köper in 

och distribuerar frukt, grönsaker och blommor till butiker, stormarknader, 

grossister och Food Service i hela Sverige. De förser den svenska 

dagligvaruhandeln med färska grönsaker och frukt. Saba är även 3:dje parts 

logistiker åt Axfoods Frukt & Grönt flöde i hela Sverige. 

1.2 Bakgrund 

Saba har en stor lageryta, med 11 portar in och 25 portar ut hanteras i genomsnitt 

150-200 lastbilar per dag. Variation i volym finns per veckodag men också per 

klockslag under dagen. Hela lagret omsätts på ca 2 dagar och det arbetas 24 h/dag, 

7 dagar i veckan. 

Varumottagning eller lossningen är den första avdelningen och där flödet börjar. 

De arbetar i en 4-manna grupp uppdelade i lossare, kontrollanter och inkörare. 

Idag tidsstyrs ca 60% av inkommande flöde. De bilar som tidsstyrs blir lovade 

lossning inom 2 h period. Lossningens uppgift är bl.a. att serva och veta vad 

utlastningens behov är.  

Utlastningsytan är den sista avdelningen innan varorna körs ut till kund. Där ställs 

varor som är färdigplockade och plastade i en speciell kundyta. Utlastningsytan 

har plats med upp till 2500 pallplatser. Alla platser används 2-3 ggr/dag.         

 
    Figur 1.1 Foto från Saba Frukt & Grönt AB. 
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1.3 Syfte och mål  

Uppgiften från Saba Frukt & Grönt fokuserar på förbättringar på dessa två 

avdelningar, Lossningen och Utlastningen, genom införsel av visuell styrning och 

taktad produktion.  

Syftet med detta examensarbete är att studera och presentera förslag på hur 

styrning av arbetet på lagret kan visualiseras så att varje process och medarbetare 

vet om de utför rätt aktivitet och om de är i tid med hänsyn till kundernas behov. 

 

Målet med uppdraget är att ta fram förslag för implementering av visuell styrning 

och taktad produktion samt om möjligt implementera förslagen. Detta för att en 

tydlig överblick gör att arbetet och takten kan jämnas ut, genomloppstider och 

lagerkostnader minskar. 

1.4 Problemdefinition  

På Saba Frukt & Grönt AB saknas det en visuell överblick av den aktuella 

statusen på Lossningen och Utlastningen. Många människor är involverade i det 

dagliga arbetet och därför finns behov av att de själva skall kunna styra sitt arbete 

och inte alltid vänta på arbetsledaren.Varje medarbetare ska själva visuellt läsa av 

läget och göra rätt aktivitet i rätt tid. De ska veta vad behovet är vid de olika 

processerna. Medarbetarna ska veta vilket arbetsmoment som är viktigast att 

utföra just nu, veta ifall de är i tid och eventuellt veta var det finns behov av hjälp. 

Det måste uppvisas bättre kommunikation och service avdelningarna emellan. 

Detta examensarbete är ämnat att ta fram förslag på implementering av visuell 

styrning för att skapa medvetenhet om det aktuella läget för att målen ska uppnås.  

1.5 Avgränsningar 

Eftersom examensarbetet är på 15 hp är det viktigt att ha avgränsningar i projektet 

för att skapa starkare fokus på uppgiften. Oftast tar ett förbättringsprojekt lång tid 

att implementera och följa upp för att försäkra sig att resultatet blir som förväntat.  

Även om företagets avdelningar är i ett flöde kommer detta examensarbete att 

endast fokusera på den första och sista avdelningen i kedjan. Det innebär att 

enbart Lossningen och Utlastningen kommer att beröras.  

Med tanke på projektets omfattning kommer inte den sista fasen i DMAIC-cykeln, 

Controll, att behandlas för alla implementeringsförslag. De förslag som inte 

implementeras och följs upp under examensarbetets gång presenteras i kapitel 5.2 

Rekommendationer. 
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Kapitel 2 Metod 

 

I detta kapitel beskrivs de olika metoder som kommer att användas under 

genomförandet av detta examensarbete.  

2.1 Metodval 

Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne som författaren valt 

att skriva om och hur denne ämnar behandla ämnet, beskriver Ejvegård (2002). 

Metoden är ett hjälpmedel för att ge en beskrivning av verkligheten eller empirin. 

Utifrån problemdefinitionen vill jag fördjupa mig i hur medarbetarna resonerar 

kring visuell styrning och taktad produktion och har därmed en explorativ 

problemställning. Enligt Jacobsen (2002) kräver detta att fokus ligger på några få 

undersökningsenheter som går på djupet, så kallat intensiv uppläggning. Därmed 

lämpar sig kvalitativ data bäst för en sådan metod. Det är lämpligt med en 

kvalitativ undersökning eftersom den enligt Jacobsen (2002) oftast får fram hur 

människor uppfattar en specifik situation. Den kvalitativa ansatsen skapar en 

klarhet i oklarheten genom att metoden fokuserar och går på djupet i några 

enstaka fall och därigenom får fram beskrivning av problemet. 

Då undersökningen sker i en stor grupp och över tid är en tidsseriestudie aktuell 

för min undersökning. Denna typ av studie är en del av deskriptiv utformning och 

innebär att jag studerar verkligheten och/eller hittar vilka faktorer som samspelar 

vid olika tidpunkter. Denna utformning kan också få fram information om hur 

olika förhållanden samvarierar. I detta examensarbete har induktiv datainsamling 

använts. 

Det finns en mängd olika metoder att välja på beroende på projekt. Stiftelsen 

Svensk Industridesign (SVID) har en Designprocess som de menar används för att 

få fram ett framgångsrikt och kreativt resultat med hjälp av designkompetens. 

Processen kan tillämpas på många olika områden och designprojekt som rör både 

processer, budskap, varor, tjänster och miljöer. (SVID, Designprocessen). 

Eftersom detta examensarbete inte berör produkt- eller produktionsutveckling 

anses inte metoden lämplig. Likaså finns Fredy Olssons (1995) 

Principkonstruktion och Primärkonstruktion som är en väl strukturerad metod, 

dock är även denna mest avsedd för tekniska konstruktioner. 

Detta examensarbete planeras utifrån Six Sigmas metodik, DMAIC-modellen för 

att få en strukturerad och tydlig arbetsgång. Define, Measure, Analyze, Improve 

och Control är de steg som ska genomföras. Metodiken används när det finns ett 

tydligt problem att angripa och anses lämplig i detta fall. Six Sigma förknippas 

oftast med statistiska analyser och verktyg, men i detta uppdrag går det inte att 
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fullfölja hela principen. För att komplettera undersökningen använder jag mig av 

verktyg från Lean Production istället. Detta eftersom Lean behandlar visuell 

styrning samt utjämnad produktion på olika sätt. Idag används Lean och Six 

Sigma tillsammans i många olika projekt, begreppet kallas Lean Six Sigma. Oguz 

et al. (2012) menar att kombinationen av lean verktyg med Six Sigma 

metodologin är användbar i projekt där målet är att förbättra processen genom att 

eliminera variationer och skapa flöde i processen. David Nave (2002) är en annan 

författare, som skrivit en artikel för American Society for Quality, som stödjer 

användandet av de båda metoderna i ett och samma projekt. Det gäller nu att 

studera de mest lämpliga verktygen och arbeta fram några olika förslag att 

implementera. Dessa presenteras vidare i rapporten under rubriken Resultat.  

2.2 Datainsamling 

Metodikens första problem gäller oenighet vid val av strategi som är bäst lämpad 

för projektet. Det finns två strategier som författaren Jacobsen (2002) beskriver. 

Den ena strategin kallas deduktiv, eller ”från teori till empiri”. Dess anhängare 

hävdar att det är bäst att först skaffa sig vissa förväntningar om ett problem och 

därefter samla in empiri för att se om förväntningarna uppfylls. Kritiken mot en 

sådan ansats och anledningen till varför denna strategi inte använts i detta 

examensarbete är att forskarna kan leta efter den information som de finner 

relevant och ger stöd åt förväntningarna. Detta begränsar informationstillgången.  

Den andra strategin, vilken valdes som strategi för magisteruppsatsen, är den 

Jacobsen (2002) kallar för induktiv ansats. Här går forskaren motsatt väg, 

nämligen ”från empiri till teori”. Idealet är att forskaren själv utan förväntningar 

samlar in all relevant information och slutligen slår sig ner för att systematisera 

och analysera de data som denne fått in. Målet är att ingenting ska begränsa vilken 

information som samlas in. Detta försäkrar också att informationen är relevant och 

riktig. För att uppnå en relevant och induktiv metodik har författaren använt sig av 

intervjuer, observationer och frågeformulär som primärdata.  

Det är ofta idealiskt att använda olika typer av data, både primär- och 

sekundärdata för att få mer nyanserade svar. Respondenternas svar från 

intervjuerna och benchmarkingen är primärdata. Övrig insamlad data, vilken 

behandlas som sekundär, är litteraturstudie.  

2.2.1 Intervjuer  

Att samla in upplysningar direkt från personer eller grupper kallas primärdata. Det 

innebär att gå direkt till den primära informationskällan genom intervjuer, 

observationer och frågeformulär. Detta gjordes för att få fram enskilda åsikter om 

ämnet och problemet. Författaren har använt sig av intervjuer med tjänstemän 

inom Saba Frukt & Grönt genom att fylla i frågeformulär, samma formulär har 
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också delats ut till medarbetare på de två berörda avdelningarna, se bilaga 1.1 och 

1.2. När relativt få enheter undersöks lämpar sig denna intervjuform bäst enligt 

Jacobsen (2002). Intervjuerna utfördes med fokus på visuell styrning med en del 

fasta frågor samt en del frågor om taktad produktion som även lämnar utrymme 

för eventuella följdfrågor och öppna svar. För att få fram det relevanta i varje 

intervju reduceras den information som är irrelevant för problemställningen. 

Därefter systematiseras och kategoriseras data för att bibehålla fokus. 

Kategoriseringen syftar enligt Jacobsen (2002) till att förenkla den detaljerade 

informationen, men även för att kunna jämföra respondenternas svar. Svaren 

kategoriseras beroende på avdelning, befattning, visuell styrning och taktad 

produktion. Genom denna kategorisering behöver författaren inte hantera den 

totala datamängden utan håller sig till ett fåtal kategorier. 

2.2.2 Litteraturstudie 

För att komplettera primärdata och stärka teorierna använder författaren sig av 

artiklar från vetenskapliga tidsskrifter som fokuserar på visuell styrning och taktad 

produktion. Likaså behandlas en rad olika böcker inom ämnet för att skapa en 

tydlig inblick i problemet och hur denna kan lösas. Denna form av datainsamling 

kallas sekundärdata. Här är det inte forskaren som samlar in informationen direkt 

från källan utan istället baserar sig på upplysningar insamlade av andra. 

Litteraturen kommer främst att ligga till grund för den teoretiska referensramen i 

nästkommande kapitel. De områden som litteraturstudien kommer att beröra är 

Lean Production, Six Sigma, DMAIC, visuell styrning och taktad produktion. 

Nästa datainsamling gjordes med hjälp av benchmarking på andra företag i syfte 

att skapa en kvalitativ och induktiv uppsats.  

2.2.3 Benchmarking 

Benchmarking är en process för jämförelse av en särskild organisation, 

anläggning eller process med sina ”kamrater”, menar Daniels (1996). Det vill säga 

ett försök att ta reda på om resultatet är bra eller dåligt i jämförelse med andra 

som utför samma typ av verksamhet. Syftet är att ur ett konkurrensperspektiv eller 

som en ren jämförelse få en bild över det egna läget. Syftet med detta är att ta 

lärdom och stärka den egna verksamheten för att bli ännu mer konkurrenskraftig.  

I denna uppsats har benchmarking gjorts i syfte att ta lärdom från andra företag 

som använder sig utan någon form av visuell styrning och taktad produktion. För 

att samla in samma information på alla företag har ett frågeformulär skapats och 

ligger till grund för insamling av data, se bilaga 2. De företag som ingick i 

benchmarkingen och besöktes eller kontaktades via e-post under examensarbetet 

är DHL, Scania, McDonalds, PostNord Logistics och Region Skåne. Dessa 

företag valdes ut eftersom de ingår i service och tjänstesektorn. Utifrån denna 
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benchmarking fås inspiration och relevant kunskap som kan vara till nytta inför 

implementering av givna förslag. Resultatet presenteras i kapitel 4.3 Analyze.  

 

2.4 Reliabilitet och Validitet 

För att ett projekt ska uppnå goda slutsatser är det viktigt att vara kritisk mot den 

data som insamlas. Jacobsen (2002) beskriver reliabilitet som tillförlitlighet och 

validitet som giltighet.  

Jacobsen (2002) menar att begreppet reliabilitet är en studies tillförlitlighet där 

han bland annat behandlar frågan om hur resultatet som framkommit är påverkat 

av något samt om det är möjligt att återskapa undersökningen igen. Ju fler källor 

som säger samma sak, desto högre reliabilitet.  

Eftersom alla respondenter vid intervjuerna är involverade i det dagliga arbetet i 

de berörda avdelningarna anser jag att de har haft god insikt i de problem som de 

ställs mot dagligen. Därför anser jag att datan är pålitlig. Även benchmarkingen 

anses vara relevant och pålitlig då informationen kommer direkt från en säker 

källa. All insamlad data sammanställs och presenteras för berörda parter. 

Examensarbetet kvalitetssäkras genom att handledare och andra involverade läser 

igenom rapporten och möten hålls vid behov för att leda arbetet i rätt riktning. 
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Kapitel 3 Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel behandlas teorin bakom metoden för att skapa förståelse för valet 

och ge en tydligare inblick i ämnet. Även de olika verktyg som använts i arbetet 

presenteras och förklaras närmare.   

3.1 Six Sigma och DMAIC 

Six Sigma är en metodik som utvecklats av Motorola på 1980-talet. Metodiken 

fokuserar på att använda statistiska metoder i syfte att reducera variationer i 

processerna. En systematiskt förbättringsmetodik som arbetar mot noll fel, d.v.s. 

inga enheter med mått utanför toleransgränserna men även att nå målvärdet med 

minsta möjliga spridning. Sex Sigma är ett projekt med en början och ett slut där 

verklighetsbaserade resultat krävs. Enligt Bergman & Klefsjö (2007) är en viktig 

del av lyckad implementering av Sex Sigma de tydliga roller med tydligt ansvar 

och uppgifter som är en del av konceptet. Inom Sex Sigma ställs högre krav och 

det finns tillgång till både enkla och avancerade verktyg som behandlas i de olika 

rollerna. Där hittar vi bl.a. Executive Leadership, Champions, Master Black Belts, 

Black Belts, Green Belts, Yellow Belts och White Belts. Rollerna har delvis 

ursprung från graderingssystem inom kampsport. Idag använder flera företag detta 

verktyg som en övergripande förbättringsstrategi, (Part Development, 2005).  

Grunderna bakom Six Sigma är att på ett noggrant och analytiskt sätt hantera 

problem genom mätbara fakta och vidare bryta ned dessa för att lösa potentiella 

problem. Nedbrytning av problem inom Six Sigma är en cyklisk arbetsprocess 

som bygger på DMAIC-modellen, vilket är en arbetsgång uppdelad i fem faser, 

Define, Measure, Analyze, Improve och Control. Översatt till svenska betyder de 

Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra och Styra. DMAIC metodiken är väldigt 

fokuserad på resultat och förbättringar. Med DMAIC metodiken går gruppen 

snabbare frammåt systematiskt i förbättringsarbetet, (Magnusson et. al., 2003). 

Nedan följer en förklaring för vad varje fas innebär. Dessa är baserade på vad 

författarna Sörqvist och Höglund (2007) har skrivit.  

 Define: Skapa förståelse för problemet. Problemet som hanteras ska 

tydligt definieras på ett så konkret sätt som möjligt. Det krävs full 

förståelse för problemet för att kunna gå vidare så att inga oklarheter stöts 

på senare. 

 Measure: Basera problemlösning på fakta. Alla faktorer som har med 

problemet att göra ska mätas. Här samlas det in så mycket relevant 

information som möjligt om problemet. 
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 Analyze: Identifiera bakomliggande orsaker. All information som samlats 

in ska nu gås igenom. Fokus ligger på att hitta orsaker och relationer för 

problemen baserad på insamlad information. Denna ska ligga till underlag 

för de förbättringsförslag som tas fram i nästa fas. 

 Improve: Genomför verkningsfulla lösningar. Med hjälp av all den 

information som samlats in och analyserats ska nu lösningar eller 

förbättringar skapas för det definierade problemet. När ett antal förslag 

tagits fram är det dags att välja vilken lösning som ska implementeras.  

 Control: Säkra uppnådda resultat. I denna fas fokuseras arbetet på att 

styra processerna så att förbättringarna blir bestående och inte återgår till 

ursprungsläget. Det gäller att arbeta mot ett nytt standardiserat arbetssätt. 

Cykeln är sluten när dessa faser är genomarbetade. Six Sigma används idag 

tillsammans med Lean för att höja kvaliteten och ständigt förbättra processer. 

Lean och Six Sigma står inte längre i motsats till varandra. Lean är bättre på att ge 

en överblick och att lägga grunden genom aktiviteter som 5S och standardiserat 

arbete, medan Six Sigma erbjuder en effektiv problemlösningsmetodik genom 

DMAIC, menar Bicheno, et. al., 2013. Tabell 3.1 tagen ur en artikel 

Tabell 3.1 Jämförelse av förbättringsprogram. (Nave, D. 2002 American Society for Quality) 
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av David Nave för American Society for Quality (2002). författaren summerar de 

olika programmen och jämför dem mot varandra för att få en tydligare bild av vad 

de verkligen innebär och fokuserar på. Även denna studie visar att en kombination 

av Six Sigma och Lean Thinking är en bra utgångspunkt och metod. Författaren 

menar att alla företag måste identifiera sitt behov som ett första steg och sedan 

göra ett val av förbättringsprogram anpassat efter sina behov.  

3.2 Lean Production 

Lean utvecklades av Toyota i Japan som en typ av produktionssystem under 

namnet Toyota Production System (TPS). Systemet började utvecklas efter andra 

världskriget för att konkurera med amerikanska biltillverkare på den egna 

marknaden. Lean Production är en filosofi om hur man hanterar och skapar värde 

med knappa resurser. Syftet är att identifiera och eliminera alla faktorer i en 

produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden, (Womack et al, 2007).  

Huvudprincipen inom Lean är att eliminera slöseri eller Muda som det heter på 

japanska. Principiellt finns det 7 + 1 slöserier, överproduktion, överarbete, 

omarbete/kassation, transporter, lager, onödiga rörelser, väntetid och outnyttjad 

kreativitet som har lagts till som det åttonde slöseriet. Genom detta kan en ökad 

produktivitet och flexibilitet uppnås.  

I boken Ny verktygslåda för Lean har Bicheno et. al. (2013) skrivit om Leans 25 

karaktärsdrag. Här har de försökt sammanfatta de stora gurus inom lean, vilket 

även de har kallat ”en nästan omöjlig uppgift”, men de 25 viktigaste och 

gemensamma karaktärsdragen har ändå beskrivits. Några lyfts fram som också 

kommer ligga till grund för implementeringen av förbättringar och som 

rekommendationer.  

1. Delaktighet. Träna och ge medarbetarna chansen att lösa problemen. Alla 

anställda bör känna ansvar för såväl framgångar som motgångar. Äkta 

delaktighet kräver total öppenhet. 

2. Frågesättande (och lyssnande). Uppmuntra en ifrågesättande kultur. Fråga 

flera gånger varför för att komma till roten. En chef som ställer frågor ger 

makt. 

3. Slöseri. Slöseri kommer alltid att uppstå. Lär er att upptäcka det och sträva 

alltid efter att försöka minska det. Alla på företaget borde bära ”muda-

glasögon”. Försök att förebygga slöseri genom god design av produkter 

och processer.   

4. Visualitet. Sträva mot att all verksamhet är så synlig och transparent som 

möjligt. Styr genom att hålla ögonen öppna. Se till att fabriken är visuell. 

Gör det lätt och snabbt att identifiera när verksamheter eller planering 

avviker.  
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5. Regelbundenhet. Med regelbundenhet får man en verksamhet utan 

överraskningar. Vi lever våra liv efter en viss regelbundenhet och fabriker 

borde drivas enligt samma princip. Använd regelbundenhet (takt-

tänkande) när nya produkter introduceras. Det kortar ner 

utvecklingscykeln och förvandlar innovation till norm.  

6. Pull. Sträva efter att produktionens hastighet matchar kundernas 

efterfrågan. Undvik överproduktion. Använd en pull-baserad 

efterfrågekedja, inte en push-baserad supply chain. I en efterfrågekedja är 

det slutkunden som bestämmer takten, inte mellanstationerna.  

7. Jämnhet. Heijunka eller utjämning är det hemliga vapnet för flöde och 

kvalitet. Sök möjligheter att utjämna produktionsplaneringen, att utjämna 

försäljningen och att utjämna inköp. Undvik de ”dödliga vågorna”.  

8. Flöde. Sträva efter ett kontinuerligt flöde där produkterna rör sig framåt i 

jämn takt med efterfrågan, och tillverka enligt principen enstycksflöde. 

Synkronisera processerna så att de möts ”just in time”. Om det inte går att 

uppnå flöde, försök att arbeta enligt pulsprincipen eller i små partier.  

(Bicheno et. al., 2013) 

Just in Time, JIT, handlar om att tillverka det som behövs, när det behövs och i 

den mängd som efterfrågas. För att kunna leverera en produkt till kunden så 

snabbt som möjligt krävs det att produkten tillverkas effektivt på kortast möjligast 

tid. Detta tänkandet gäller både tjänster och produkter för att få en taktning. 

Annat som hjälper för att nå en mer taktad produktion är att försöka eliminera det 

som Bicheno et. al. (2010) kallar det allvarligaste av alla slöserier, 

överproduktion. Detta räknas som roten till många problem och andra slöserier. 

Överproduktion innebär att tillverka för mycket, för tidigt eller ”bara ifall att”. 

Målet bör vara att tillverka exakt det som krävs, i precis rätt tid och med perfekt 

kvalitet. Överproduktion försvårar ett smidigt flöde och blir istället ryckigt. Det 

vill säga det tillverkas produkter/tjänster i oregelbundna stötar. Ändå är 

överproduktion väldigt vanligt och tyvärr mycket ofta ett naturligt tillstånd. 

Personal behöver inte uppmuntras till att överproducera, de gör det ofta för att 

vara på den säkra sidan. Ofta förstärks detta med ett bonussystem som uppmuntrar 

resultat som inte behövs. Ett dragande system hjälper till att förhindra oplanerad 

överproduktion genom att få arbetet att röra sig framåt när nästa arbetsområde är 

redo att ta emot det.  
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3.3 Lean Six Sigma 

Lean Six Sigma är som tidigare kort beskrivet en kombination av de båda 

metoderna i syfte att uppnå ständiga förbättringar och kvalitet i en organisation i 

snabbare takt och till lägsta möjliga pris.  

Med hjälp av Six Sigma tillsammans med kvalitetsverktyg och Lean principer 

identifieras de variabler som påverkar en process och förbättringsåtgärder 

definieras för en mer effektiv defektminskning, menar Sousa et. al. (2013). 

Figur 3.1 nedan beskriver och ger en version av Lean Six Sigma och dess 

organisation. 

 

Figur 3.1. Lean Six Sigma organisationen, ur sökmotorn Wikipedia. 

Inom Six Sigma definieras rollerna med inspiration från kampsporten. Master 

Black Belt är den högsta nivå som kan uppnås och anses ha rätter att lära ut om 

Lean Six Sigma. 

3.4 Taktning av produktion 

Taktning i produktionen kan ske på många sätt. Just in Time består av principerna 

Takt, Kontinuerligt flöde och Dragande system. Enligt Petersson et. al. (2009) 

innebär Takt puls i ett flöde som jämnar ut produktionshastigheten. En fördel med 

att takta ett flöde är att takten i sig har en utjämnande effekt i kort perspektiv. 

Istället för att producera en mindre kvantitet på förmiddagen och sedan behöva 

stressa på eftermiddagen för att klara kundbehovet fås en jämn fördelning över 

arbetsdagen. Takttiden är nästa steg när takten bryts ned, det innebär en tid som 

anslås för varje produktindivid i varje del av processen.  
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Takttiden beräknas enligt: 

Takttid = Produktionsplanerad tid / Kundens behov under ett skift 

Ekvation 3.1. Ur bok av Petersson et.al. 2009 

Produktionsplanerad tid är den tid som finns tillgänglig för produktion inom ett 

skift. (Petersson et. al. 2009) 

Liker (2009) menar att takttiden är enstycksflödets hjärtslag. Om  en viss 

avdelning görs extra effektiv kan den få andra avdelningar att drunkna i för stora 

lager och för mycket pappersarbete likaså få personalen att arbeta långsammare så 

att allting blir kaos. Det handlar alltså om att få verksamheterna att samordna sin 

takttid. I sin bok påpekar Liker (2009) att det är enklast att tillämpa kontinuerligt 

flöde och takttid vid repetitiv tillverkning och repetitiva tjänster. Med kreativitet 

kan metoderna tillämpas på vilken repetitiv process som helst där de olika stegen 

kan utskiljas och där slöseri kan observeras och elimineras för att skapa ett bättre 

flöde.  

Det finns många fördelar med enstycksflöde eftersom de sätter i gång flera 

aktiviteter för att eliminera allt slöseri. Fördelarna med flöde menar Liker (2009) 

är; det bygger in kvalitet, det skapar sann flexibilitet, det skapar högre 

produktivitet, det frigör golvyta, det förbättrar säkerheten, det förbättrar 

arbetsmoralen och slutligen det minskar lagerkostnader.  

Att skapa ett flöde innebär att sammanlänka  arbetsmoment för att skapa 

teamwork, snabb återkoppling till tidigare kvalitetsproblem, styrning av processen 

och krav på personalen att lösa problem direkt, att tänka snabbt och utvecklas. 

Slutligen är den huvudsakliga fördelen med enstycksflöde enligt The Toyota Way 

(Liker 2009) att det utmanar människor att tänka och bli bättre.  

Ett sant enstycksflödessystem vore ett system med noll produkter i lager, där 

varorna kommer enbart när kunder behöver dem. Det finns ofta områden i 

värdeflödet där kontinuerliga flöden inte är möjliga och viss mellanlagring blir 

ofrånkomlig menar Rother & Shook (2004). När ett rent flöde inte är möjligt 

eftersom cykeltiderna för arbetsmomenten varierar mycket, är det näst bästa valet 

ofta ett dragande system, t.ex. Toyotas kanban-system.  

Ett dragande system kan medföra att vissa operationer inte blir fullt belagda 

eftersom det inte alltid finns en efterfrågan ifrån efterföljande operation. 

Utgångspunkten är då JIT. Beordningen kan ske med hjälp av kanban (kort på 

japanska) som följer det dragande systemet, menar Bellgran & Säfsten (2005). 

Kanban är en enkel metod för att vidarebefordra en behovssignal mellan 

processer. Enkelt beskrivet, menar Petersson et. al. (2009), att styrningsmetoden 
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Kanban kan sägas fungera så att en medarbetare i ett visst arbetsområde kallar på 

material som tillverkats i föregående processteg. I samband med att materialet 

hämtas, lämnas en signal, ett Kanbankort kvar. Detta är en signal till föregående 

processteget att börja tillverka den produktvariant och kvantitet som signalen 

anger. Att använda metoden Kanban behöver inte innebära att just kort används. 

Signalen kan också vara en tom lastbärare eller pall, en markering på golvet eller 

en ljussignal. Något för att visualisera behovet. Detta kan även göras med så 

kallade Kanban-boards som Softhouse presenterar i sin bok, Kanban på fem 

minuter. Sugimori et. al. (1977) beskriver Toyotas kanban system som ”respekt-

för-människan”-system där alla medarbetare visar engagemang genom aktivt 

deltagande i processen och förbättringar på egen arbetsplats/process.  

Vid införsel av TPS behöver produktionen först och främst vara utjämnad, menar 

Liker (2009). Toyotachefer använder den japanska termen mura när de talar om 

ojämnheter. Det vanligaste sättet att börja använda Lean-verktyg är att 

koncentrera sig på muda (slöseri) eftersom det är lätt att identifiera och eliminera 

slöserier. Den svårare uppgiften som många företag glömmer är att stabilisera 

systemet och skapa ”utjämning” eller heijunka – ett äkta balanserat Lean 

arbetsflöde. (Liker 2009). Att utjämna tillverkningen är alltså tanken bakom 

Toyotas heijunka. Det blir lättare att upptäcka slöserier som saknade komponenter 

eller defekter innebär. Utan utjämning ökar slöserier helt naturligt eftersom 

personal och utrustning drivs av att arbeta som tokiga och sedan stanna och vänta.  

För att effektivisera arbetssättet när ett problem uppstår har begreppet Andon 

införts i taktsystemet. Andon betyder rislampa och används för att visualisera att 

hjälp behövs. Det finns många former av andon, vilken som lämpar sig bäst kan 

endast utses av medarbetarna. Andon kan visualiseras med lampa, ljud, 

interntelefon för att tillkalla hjälp.  

3.5 Visuell Styrning  

Liker (2009) har sammanfattat The Toyota Way i de 14 principerna. En av dem 

beskriver visuell styrning. Han menar att använda visuell styrning, så att inga 

problem förblir dolda. Visuell styrning innebär att använda enkla och synliga 

indikatorer för att hjälpa människor att direkt avgöra om de arbetar enligt standard 

eller inte. Utforma enkla system där arbetet utförs för att stödja flödet och det 

dragande systemet. Visuell styrning, menar Bicheno et. al. (2013), bör integreras 

med 5S och standardiserad arbete. Synligheten passar bra ihop med flera andra 

leanmetoder, t.ex: Hastighet (ingen tid slösas bort på att söka info) och förbättring 

(framstegen ska vara synliga och de ska firas), Uppdaterad och tydlig planering 

(via kanban, tavlor och automatisk registrering), synliggjorda avvikelser (via högt 
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placerade andon-tavlor eller lampor), engagemang (klarhet i vem som gör vad och 

vem som kan göra vad), teamwork (synliggör det goda samarbetet).  

Lanigan (2004) menar att den mest effektiva metoden att skapa en stark grund för 

att bli lean och skapa en konkurrensfördel är genom att ha en god visuell fabrik 

genom bl.a. 5S. Författaren beskriver att 5S-konceptet innehåller ett ramverk för 

individer på alla nivåer i företaget för att bädda Lean i företagskulturen.  

Det finns både för- och nackdelar med 5S, kontrar Bicheno et.al. (2013). 

Fördelarna är att den är lätt att utföra och har vanligtvis en positiv påverkan på 

kvalitet och produkivitet. Nackdelen är att 5S kan avleda uppmärksamheten från 

de verkliga prioriteringarna och kan ge lean arbetet ett dåligt ryckte genom att 

vara alltför nitiskt. Se upp med att få personalen att tro att 5S betyder städning. De 

verkliga målsättningarna för ett 5S-program bör vara: Att minska på slöseri, Att 

minska på variation och att förbättra produktiviteten. Var tydlig med syftet med 

5S. 

De klassiska 5S är: Seiri (sortera), Seiton (strukturera), Seiso (städa), Seiketsu 

(standardisera) och Shitsuke (Skapa vana/självdiciplin). Bristen på 5S är roten till 

många problem inom service och tillverkning. All personal måste vara medveten 

och göra förbättringar så snart det är möjligt, inte behöva vänta på Kaizen-

händelser.  

Bicheno et. al. (2013) beskriver hur Ford Motor Company skiljer på visuell status, 

som ställer krav på att tillhandahålla information och visuell styrning, som är 

förbunden med en aktivitet. Tanken är att samla in en maximal mängd av 

driftinformation och styra arbetet utan att behöva lämna fabriksgolvet. Detta berör 

såväl operatörer som arbetsledare och chefer. För att detta ska bli möjligt menar 

Parry och Turner (2006) att företaget och ledningen ska uppmuntra personalen att 

utveckla sina egna visuella tavlor för att uppnå flest fördelar. Detta ger gruppen 

mer känsla av frihet och ansvarstagande. De visuella verktygen ger processen mer 

diciplin genom att införa transparens i processen och på så sätt bidra till att 

fungera som ett mått för att underlätta resursfördelning och schemaläggning.  

Visuell styrning ser olika ut för olika företag, det är viktigt att hitta det som passar 

verksamheten. I fortsatta kapitel redovisas hur visuell styrning tagit fram för att 

passa just Saba Frukt & Grönt.   
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Kapitel 4 Resultat 

I detta kapitel redovisas, enligt DMAIC-cykeln, tillvägagångssättet och de resultat 

som uppnåtts under arbetets gång. 

4.1 Define  

Som tidigare beskrivet innebär denna fas att identifiera problemet och skapa 

förståelse för det så att inga oklarheter stöts på vid senare tillfälle. För att utföra 

Define-fasen på ett så korrekt sätt som möjligt ville författaren utsätta sig för det 

dagliga arbetet som utförs på Saba Frukt & Grönt. Gå till Gemba som det heter på 

japanska, alltså platsen där det händer. Det är bättre att se problemet med egna 

ögon och inte förlita sig på rapporter från andra.  

Ett första uppstartsmöte hölls med handledarna, Anna Bjelm (Logistikchef) och 

Thomas Linansky (Driftchef) där de presenterade sig själva och företaget. Likaså 

förklarade de sitt bekymmer. De säger att målet är att bli Lean och att de vill öka 

taktbegreppet med hjälp av visuell styrning. Varje medarbetare ska veta varför de 

utför en viss uppgift och veta ifall de är i tid med det som är planerat. Projektet 

avgränsas till att beröra endast lossningen och utlastningen. Handledarna föreslog 

att gå ut till lagret och vara på respektive avdelning en dag för att få en 

uppfattning om deras dagliga arbete och kunna ställa eventuella frågor. När 

arbetsledarna informerats bokades det in en dag för dessa besök.  

Utfallet av första fasen, Define, är hur kan taktbegreppet ökas i produktionen med 

hjälp av införsel av visuell styrning? 

4.2 Measure 

I denna fas ska all relevant information om problemet samlas in och mätas. Det 

gäller att basera problemlösning på fakta. I detta fall går det inte att mäta trender 

då det finns för många variationer under dagen och per dag. Istället har 

information samlats in på bästa möjliga sätt både från verksamheten men även 

från andra verksamheter för att få en bred kunskap om detta problem och få 

inspiration till eventuella lösningar. Detta skedde med hjälp av intervjuer och 

benchmarking.  

För att få en inblick i arbetet är författaren ute en dag bland personalen och inne 

på kontoret med arbetsledarna för att se vad som händer. Det är en livlig 

verksamhet med mycket rörelse hela tiden, både på lossningen och utlastningen.  

Första besöket var på lossningen en förmiddag och författaren insåg att denna 

verksamheten verkligen är snabb och info måste fås snabbt för att inte stanna upp. 

Ofta kom det personal in i kontoret för att informera sig om vad som ska göras 

härnäst, vilken bil som ska lossas först eller att arbetsledaren sprang ut till 

personalen för att informera om någon akut-vara som de ska lossa och kontrollera 
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först. Det som utmärker avdelningen är hur skarpa roller alla har och sköter sitt 

eget arbete utan att kommunicera med andra. Alla gör sitt. Rent visuellt arbetar de 

med fina och välutvecklade informationstavlor där möten hålls med personal och 

arbetsledare. De har likaväl utvecklat informationen till chafförerna om när det är 

deras tur att backa in bilen i en port. Personalen i allmänhet är väldigt duktig och 

ser förbättringspotential på båda avdelningarna. Likaså på utlastningen fick 

författaren upp ögonen för det snabba, och främst kanske ojämna flödet. Överlag 

är detta en svår verksamhet att takta fullt ut och någon plan för detta finns ännu 

inte från ledningens sida. Eftersom uppgiften är att öka takt-begreppet och försöka 

takta vissa delar för att underlätta arbetet så tittade författaren närmare på en 

automatisk plastare. Att plasta ihop pallarna är ett obligatoriskt moment och 

ibland skedde det stop på autoplastaren då  den ansvarige för tömning av auto-

plastaren inte gjorde det i tid. Plastaren har en buffert del som måste tömmas för 

att inte stanna upp. Likaså blev det ojämn takt för ansvarig person att förse 

plastaren med pallar då de flesta kom samtidigt. Antingen är det väldigt lite och 

ibland inget alls eller så finns det mycket att plasta och det behövs extra hjälp.  

4.2.1 Intervjuer 

För att få en ännu bättre inblick och få tankar från medarbetarna utfördes en enkät 

för att genomföra intervjuer, se bilaga 1. Frågorna behandlade visuell styrning och 

taktad produktion likaså fanns möjlighet att komma med övriga förslag och 

tankar. Att enkäter valdes var också för att inte störa medarbetarna under deras 

arbetsgång. Enkäterna delades ut och fylldes i  under ett möte som personalen 

håller varje vecka. Svarsfrekvensen var godtagbar för att kunna dra slutsatser. På 

lossningen är antalet medarbetare som intervjuades 16 varav 4 är arbetsledare. 

Elva enkäter lämnades in vilket innebär en svarsfrekvens på ca 68%. På 

utlastningen är antalet intervjuade medarbetare 18 varav 5 är arbetsledare. Tio 

enkäter lämnades in från utlastningen vilket innebär en svarsfrekvens på ca 56%.   

4.2.2 Benchmarking 

För att samla in ännu mer information om problemet och eventuella lösningar 

gjordes benchmarking på företag med liknande verksamhet. De företag som 

valdes var sådana av liknande karaktär, till exempel snabba flöden, lagerbehov, 

många avdelningar, någolunda stressigt osv. Olika branscher kontaktades för att få 

nyanserade svar och olika infallsvinklar. Målet var att studera hur andra företag 

löst att styra sitt arbete visuellt och takta produktionen. För att få denna 

information utformades en enkät som tilldelades företagen för att alla ska få del av 

samma frågor, se bilaga 2. Frågorna behandlade visuell styrning och taktad 

produktion. De företag som kontaktades för benchmarking var PostNord 

Logistics, McDonalds, DHL, Scania och Region Skåne. Ett undantag gjordes för 

hälso-och sjukvården där de allmänt berättade om deras arbete mot Lean och 
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visuell styrning. Någon taktad produktion är inte möjlig där då de inte styr antalet 

patienter som behöver hjälp eller läggas in på sjukhus över längre tid. Vidare i 

nästa fas analyseras och sorteras insamlad information för vad som är relevant för 

projektet och möjligt att tas vidare som implementeringsförslag. 

4.3 Analyze 

I denna fas presenteras analysen av de resultat som uppnåtts av genomförda 

intervjuer och benchmarking. Svaren analyseras i den omfattning av relevans för 

projektet. De förslag som var mest lämpliga för verksamheten presenterades först 

för handledarna på Saba och bearbetades och utformades sedan tillsammans med 

arbetsledare och processledare för respektive avdelning.  

En grov sammanställning av alla tips, ideér och önskemål har gjorts utan någon 

inbördes ordning, se bilaga 3. Dessa analyserades med handledarna på Saba och 

mycket kunde de förklara, sortera bort och ta med för vidare arbete. Innan några 

specifika förslag valdes och utformades sammanställdes även resultaten från 

benchmarkingen, se följande kapitel.  

4.3.1 PostNord Logistics TPL 

Ett besök gjordes på PostNord Logistics TPL i Helsingborg och kontaktperson där 

var Thomas Persson som är Logistikenhetschef. PostNord Logistics är den 

ledande och mest kostnadseffektiva TPL aktören i Sverige. De erbjuder effektiva 

lagertjänster och ett distributionskoncept som når ut till 25 miljoner konsumenter 

och 1,8 miljoner företag. Deras framgångsfaktorer beror dels på starka 

kundrelationer, att de är transportörsoberoende och har en kund-och 

segmentsorienterad affärsmodell.  

Visuell styrning används i den omfattning vad gäller markeringar på golvet för att 

tydliggöra portarnas korridorer där pallarna med varor ställs i ordning. Varje 

portgång är markerad med siffra på golvet. Varje truck är försedd med dator där 

all relevant information om en order kan hämtas för att utföra arbetet. Likaså kan 

meddelanden skickas personalen emellan för att specifik info ska nå berörda 

parter. Lampor finns utanför byggnaden vid portarna och används för att styra 

lastbilarnas ordning. På lagret finns det en hiss som används för att förflytta 

varorna vilken är försedd med lampa. Gul färg lyser upp för att signalera att dess 

buffertplats är full och röd lampa tänds vid fel.  

Hur medarbetarna styr sitt arbete, vet var det finns behov av hjälp, vet ifall de är i 

tid och utför rätt aktivitet har PostNord Logistics löst genom flexibla grupper. 

Välfungerande team där alla kan allt och där rotation ofta sker. Eftersom 

medarbetarna arbetar på samma plats kan de enkelt se och höra ifall någon 

behöver hjälp. Vid akuta varor meddelar arbetsledaren detta och då kan gruppen 
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hjälpa varandra för att snabbare få klart en order. Detta ger personalen en bättre 

självkänsla. Samspelet och kommunikationen mellan avdelningarna är tydlig 

genom datoranvändandet och resurser kan flyttas mellan avdelningar och 

terminaler. Oftast finns en tydlig order att utgå ifrån annars tas något mer 

brådskande ansikte mot ansikte. Det finns inget visuellt som visar 

produktionsstatus eller status för den enskilde. Ledarna har samtal med varje 

enskild medarbetare och pratar om deras personliga snitt/h. Ledarna brukar 

meddela personalen när lastbilen har dockat in och då vet de att alla ordrar ska 

vara klara för att lastas in. PostNord Logistics TPL i Helsingborg har lyckats takta 

deras produktion genom att strikt styra inleveranserna och avtalen med kunder för 

att slippa stress. Det som finns på lagret skickas, resten skickas dagen efter. Inga 

bilar får försenas. I övrigt upplever personalen läget under kontroll på företaget. 

För det mesta är det lugnt med periodvis stress vid högtider och röda dagar. 

Sammanfattningsvis kan slutsats dras ifrån denna benchmarking att lagarbetet har 

i detta fall varit en framgång för att få en mer taktad produktion och rotationen har 

skapat självgående grupper. Visualisering anses som hjälpmedel för att få flödet 

att fortskrida.  

4.3.2 DHL 

Vidare kontaktades DHL Supply Chain i Klippan och kontaktperson där var Per-

Ola Lynfeldt som är Operation Manager. DHL anses vara världens största 

logistikspecialist som har det största utbudet av logistiktjänster. DHL 

tillhandahåller skräddarsydda lösningar för hela varuflödeskedjan. 

I verksamheten i Klippan används visuell styrning med hjälp av tavlor som kallas 

”Daily performance dialog”, som är ett Lean inspirerat sätt att mäta, följa upp det 

som gjorts och diskutera förbättringar. Tavlorna används alltid före ett skiftbyte. 

De har också en vad de kallar ”departure view” på en stor bildskärm för att 

medarbetarna ska se vart det finns behov av hjälp, veta ifall de är i tid och utför 

rätt aktivitet. På denna finns alla avgångar och visar vilken arbetsinsats det krävs 

för respektive avgång för att denna inte ska bli försenad. Denna tavla är till stor 

hjälp när de leder och fördelar arbetet. Ett scenario som är vanligt är att tillsätta 

resurser för enskilda avgångar, då kan det vara upp till fyra personer för en 

avgång (mot normala 1-2) för att inte riskera förseningar.  

Samspelet och kommunikationen mellan avdelningarna flyter på bra. Varje 

avdelning gör en kapacitetsberäkning på kvällen utifrån erhållna order dagen 

innan ordrarna skall expedieras. Morgonen efter hålls ett möte med representater 

från alla avdelningar där vi går igenom hur produktionen ser ut och om vi skall ta 

några åtgärder, t.ex. att flytta personal från en avdelning till en annan. Allt arbete 

och timmar som görs registreras i en databas. Utifrån detta räknas ”är och bör”-
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värdet d.v.s. vad produktionsstatusen är och vad den borde vara. Detta är dock 

inget som alla ser utan regleras i så fall på ”departure view” tavlan för att hinna 

med. Taktad produktion har de så till vida att de har ett produktivitetsmål för varje 

enskild aktivitet. Dock tar det olika lång tid att expediera order beroende på att 

ordrarna är olika komplexa. Det finns t.ex. vissa kundkrav att ta hänsyn till. Olika 

mottagare har olika önskemål på hur DHL ska sammanställa just deras order. 

Detta är något DHL Supply Chain till viss del tar med i planeringen men de har 

också en ganska klar bild för uppföljning. De har även kontrakterade krav på sig 

att klara ett viss antal bilar i timmen och detta är något som till viss del styr 

produktionen. De planerar för att ha rätt antal personer vid rätt tidpunkt. Dock kan 

det vara stora svängningar, speciellt vid låga volymer. Merparten av personalen 

upplever läget numera positivt då de kan ge feedback på deras prestationer och 

enkelt se om en åtgärd har lett till förbättring.  

Sammanfattningsvis finns det även hos DHL positiva aktiviteter som leder arbetet 

framåt. Tydliga tavlor med avgångstider och flexibla grupper gör att de kan takta 

produktionen på ett väldigt tydligt visuellt sätt.  

4.3.3 Scania  

Även Daniel Breisch från Scania CV AB motortillverkning i Södertälje 

kontaktades för benchmarking. Daniel är gruppchef för central förinställning och 

skärprum (FoS) samt emulsionsgruppen (EMU). Scania tillverkar lastbilar, bussar 

och motorer. 

På Scania förekommer det flera olika visuella system. De vanligast 

förekommande för produktion är Takttavlor som beskriver är-och bör värdet, Real 

Time Management (RTM) som vanligtvis är en whiteboard med tider som en 

busstidtabell. Vid varje tidpunkt checkas säkerhet, kvalitet och leverans. Vid 

mötet kontrolleras att rätt delmängd produkter tillverkats. Om målet ej uppfyllts 

ska störningen till avvikelsen antecknas, oftast är det någon typ av tekniskt eller 

felaktigt handhavande. Lösningsförslag efterfrågas och om möjligt löses det 

omgående annars går den i uppföljningssystemet som används för att analysera 

och fatta faktabaserade beslut. På detta möte deltager de som jobbar på en line och 

gruppchefen. Det tredje visuella systemet är Underhållspuls, där alla tekniska 

störningar från förgående vecka analyseras och beslut tas på vilken som kan 

åtgärdas eller problemlösas. Aktiviteter från vald prioriteringstyp planeras och 

utförs vid nästa planerade eller oplanerade stopp.  

Genom deltagande på RTM kan medarbetarna eskalera problem som de behöver 

hjälp med och läge mot plan ser de på takttavlan i direkt realtid. Den vanligaste 

grupperingen är 1+5 d.v.s. en produktionssamordnare och fem operatörer per 

grupp för att ha förmågan att kunna problemlösa avvikelserna som uppkommer. 
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För att samspelet och kommunikationen ska fungera avdelningarna emellan finns 

det en produktionsplan som hanterar alla avdelningarna. Den är nedbruten per 

avdelning, typ, volym och period. Det finns en standard som stipulerar hur de ska 

agera vid produktionssläp, daglig ikapp körning, planera för övertid och helg 

m.m. De två saker från SPS, Scania Production System, som Daniel anser bidrar 

med de stora penseldragen för att takta produktionen är Ledarskapsprincipen – att 

arbeta med detaljerna och förstå sammanhanget och SPS-huset – arbeta visuellt. 

Visualisera, ”tänk hockey megatron”, tydligt och enkelt, ska förstås intuitivt 

annars adderar den inget värde. Hur personalen upplever läget på företaget är en 

svårbedömd fråga eftersom alla är fostrade i den kulturen och de reflekterar inte 

så mycket över det då det är en arbetsuppgift som vilken annan. Det är inte svårt 

att se hur läget är och om daglig ikapp körning är nödvändig, säger Daniel Breisch 

Sammanfattningsvis beundrar författaren alla standarder de har som gör deras 

kultur och arbetssätt. De har tydliga beskrivningar för vad ett visst arbete innebär. 

Här finns många olika tavlor och visuella system som fungerar bra för Scania. 

Liker (2009) beskriver i sin bok de 14 principerna för The Toyota Way och 

princip 7 handlar om visuell styrning. Där skriver Liker (2009) ”Undvik att 

använda datorskärm i de fall det avleder operatörens uppmärksamhet från 

arbetsstationen”. Det är viktigt att vara försiktig så att det inte blir för många 

skärmar och tavlor som skapar förvirring.  

4.3.4 McDonald’s 

På McDonald’s i Svedala träffar författaren Mimoza Begu som är restaurangchef. 

McDonald’s är Sveriges största restaurangkedja och den mest besökta 

restaurangen. McDonald’s har funnits i Sverige i 40 år.  

För att arbetet ska fortskrida på en restaurang behövs det många skärmar. På 

McDonalds i Svedala räknar jag skärmarna till 7 stycken totalt. Köket behöver 

skärmar som visualiserar vad som beställts. Mc-Drive har egen skärm. En skärm 

visar status på alla beställda varor, detta visas med olika färger. Grön text innebär 

färdig order och betald. Blå text betyder att beställning har gjorts men inte betalts. 

Röd text innebär parkerad bil som väntar på att maten ska tillagas och levereras. 

Vid Mc-Drive fönstret finns ett bord där maten läggs innan den ges till kunden. 

Bordet är markerat med en grön, gul och röd yta. Maten läggs i den ordning för att 

gå ut till kund där gröna ytan är markerad med GO och röd yta innebär att 

papperspåsen med kundens mat ännu inte är klar.  

Även på McDonald’s finns flexibla grupper där alla kan utföra alla aktiviteter. 

Från start har personalen en B-uppgift som de ska fortsätta med så fort de är 

färdiga med sin huvuduppgift för dagen eller då det inte finns många kunder. Alla 

arbetar nära varandra så kommunikationen är bra. Skärmarna visar beställda varor 
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men personen som arbetar vid kassan ropar också upp vad som beställts. Några 

produktionsmål finns inte eftersom det inte kan styras, huvudsaken är att 

ledtiderna ska vara så korta som möjligt. Tider tas från beställning till betalning, 

alltså totala servicetiden men tid tas också för varje delmoment som senare följs 

upp vid stora avvikelser. Beroende på vilken tid på dygnet, säsong och helger 

arbetas det i olika tidsintervall för att fylla upp buffert. Läget anses vara under 

kontroll med periodvis stress. 

Sammanfattningsvis så finns det även här bra visuella delar. Bordet med färger 

och uppdelade ytor visualiserar på ett tydligt sätt ordning. Även takttiden för varje 

delmoment är ett smart sätt för att upptäcka flaskhalsar och avvikelser.  

4.3.5 Region Skåne 

Hälso- och sjukvården är en verksamhet som inte går att styra, har snabba och 

oftast ojämna flöden. Region Skåne arbetar mycket med Lean Healthcare. Jenny 

Wibacke är områdeschef för Gastro sektionen på Skånes universitetssjukhus i 

Malmö. Hon hänvisar till hemsidan och deras filmade föreläsningar de haft om 

förbättringsarbetet. Dessa föreläsningar kallas Goda Exempel och det finns ett 

antal upplagda presentationer som alla kan ta del av.  

Visualisering – en framgångssaga, är den presentation jag tar del av. Där förklarar 

en sjuksköterska hur de arbetat med ständiga förbättringar tidigt. Det som nu har 

gjorts för att visualisera arbetet är att ta fram ett Avdelnings-PM som beskriver 

hur arbetet ska utföras och patienterna behandlas. Detta har utvecklats till 15 PM 

som dagligen används som stöd till nya kollegor och vikarier men också för att 

säkerställa att alla gör på samma sätt. De har också skapat sina egna Patienttavlor 

eller Pulstavlor där möten hålls. På denna tavla finns patienterna som är inlagda 

på Y-axeln och veckodagarna på X-axeln. Magneter används med färger för att 

visualisera vad som gäller för just den patienten, t.ex. en magnet med texten 

röntgen, då vet personalen att denna patient har en viss undersökning den dagen. 

Varje morgon hålls ett pulsmöte och alla i teamet är närvarande, de går igenom 

vad som gäller för varje patient. Det är ett kort möte på max fem minuter helt 

fokuserat på flödet och vad som krävs för att planeringen ska hålla. ”Vad gjorde 

vi igår som var bra och vad kunde vi gjort annorlunda?”, är en fråga som ställs 

under mötet. Det som kommer upp då skrivs på en PostIt-lapp som hängs upp på 

tavlan. En lapp med förbättringsideér kan personalen sätta upp närsomhelst under 

dagen. Varannan vecka går personalen igenom dessa lappar under väldigt 

strukturerade förhållanden. Det finns även en statistiktavla där de bl.a. tar tempen 

på avdelningen och kollar upp hur de egentligen mår. Varje medarbetare sätter 

upp en magnet-gubbe som symboliserar deras känsla den dagen. 
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Sammanfattningsvis visar denna presentation ett gott arbete genom att tydligt 

visualisera det planerade arbetet. Att ta tempen på avdelningen är något som 

författaren fattar tycke för, det är ett smart sätt att be personalen berätta hur de 

tycker dagen varit genom olika magnetfigurer.  

4.2.3 Sammanställning 

Detta benchmarking-arbete har överlag varit ett bra sätt att få upp ögonen för hur 

andra har löst sina problem vad gäller visualisering och taktning. Genom 

benchmarkingen har inspiration skapats till att vidareutveckla de förslag och 

önskemål som givits av personalen på Lossningen och Utlastningen.  

Efter ett möte med handledarna, där författaren gick igenom slutförslagen, 

bokades det möte med arbetsledare och processledare för respektive avdelning. 

Även de fick ta del av slutgiltiga listan nedan och ge sin synpunkt.  

Implementeringsförslag för Utlastningen: 

1. Utöka inytan till autoplastaren för bättre takt. Autoplastaren ska ej behöva 

stanna. Med markeringar på golvet kan de ytor som idag finns vara gröna, de ytor 

vi ökar på med får vara gula och röda för att visualisera att hjälp behövs för att 

lyfta upp pallarna och fylla autoplastaren, likaså att hjälp behövs på andra sidan, 

att tömma autoplastaren på färdiga pallar. Detta jämnar ut takten och maskinen 

behöver inte stanna. Lampa, saftblandare, kan visualisera för ansvarig person som 

har en delad tjänst att hjälpa till vid autoplastaren. Denne får rycka in under gul 

fas och hjälpa till att få ner antalet pallar på grön zon. 

Bedömning: De var positiva till förslag 1 och trodde på den ideén. 

2. En utlastare ska ej behöva lyfthjälp på kundytan. En plockare ska ”serva” en 

utlastare genom att lyfta ihop sin pall innan denne plastar manuellt och lämnar på 

kundytan. Detta sparar tid och plats. 

Bedömning: Förslag 2 var de också positiva till men är något som får tas med 

ansvariga för Plocket och göras som en standard. 

3. Tydligare info-möte och med all personal, inte bara arbetsledare.  

Bedömning: Förslag 3 ansågs viktig och de erkännde sina brister på att ge ut 

information men att det skulle ta för lång tid att samla alla varje gång, det är varje 

arbetsledares ansvar att informera sin personal. 

4. Köpa in en smalare modell av motviktstruck för att lyfta pallarna på kundplats 

från sidan. Detta sparar mycket tid.  

Bedömning: Förslag fyra är något att titta på framöver då det är en kostnadsfråga. 
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Mötet med Utlastningens ansvariga gick väldigt bra. För Utlastningen tas förslag 

1 vidare till nästa fas och planeras och förbereds för implementering.  

Även för Lossningen sammanställdes en lista som gicks igenom med ansvarig 

personal under ett möte. Detta möte gick dock inte lika bra och gruppen var inte 

enad om vad som skulle tas vidare. De förslag författaren trodde skulle fungera 

väldigt bra gick inte hem alls. Gruppen fick boka in ett möte veckan efter då alla 

haft tid att tänka på saken och bestämma sig för vad de vill fortsätta att arbeta 

med.  

Implementeringsförslag för Lossningen: 

1. Alla främre rader på portgångarna markerade med röd färg/tejp för att 

visualisera att akuta varor står där. Detta servar nästkommande avdelning och 

sparar tid och körsträcka då de slipper leta efter varorna. 

Bedömning: Förslag 1 hade lossningen redan testat på tidigare och var inte så lätt 

att genomföra och få att fungera. Därför var de skeptiska/negativa till förslaget. 

2. Tavla eller lampa över portarna som syns inifrån för att visualisera vilken 

ordning som lastbilarna ska lossas.  

Bedömning: Förslag 2 var de positiva till och är något som får arbetas fram under 

en längre tid. 

3. Kontrollanternas handscanner ska visa akuta varor överst på listan. Det gäller 

att prioritera det som eftersöks. 

Bedömning: Förslag 3 blev nedröstat eftersom kontrollanterna ska inom snar 

framtid bemanna sina truckar med skärmar och kommer då få information om i 

vilken ordning de ska kontrollera varorna. 

4. En B-uppgift för personalen vid tid över eller när det inte finns så många bilar 

att lossa. 

Bedömning: Förslag 4 blev också nedröstat då gruppen inte var ense om det ens 

fanns tid över och att de redan gjorde annat vid tid över. 

5. Andon-signal. Walkie Talkie är ett enkelt verktyg som kan fungera som en 

Andon. Ena dosan finns på kontoret och den andra sitter på en pelare ute på lagret. 

Där kan personalen gå fram för att tillkalla arbetsledare eller ställa en snabb fråga 

utan att behöva gå av trucken eller springa in till kontoret. 

Bedömning: Förslag 5 är en enkel lösning som de flesta verkar ok över. 

6. Kanban board med magnetiska namnskyltar. En tavla skapas där orderlapparna 

förflyttas fram genom alla kolumner som innebär en aktivitet. Magnetisk 

namnskylt visualiserar vem som arbetar med just den ordern och det syns tydligt 
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vart i processen lossningen befinner sig. 

Bedömning: Förslag 6 gick inte hem alls, det skulle bli ännu mer spring fram till 

tavlan.  

7. Omorganisation, teambuilding. Det behöver skapas grupper istället för enskilda 

individer som jobbar. Skapa en känsla av teamarbete för att få flödet att fortskrida.  

Bedömning: Överlag var stämningen lite spänd och jag märkte hur ledarna inte 

hade samma tydliga mål att sträva efter. Det som fungerade bra för en ledare tycks 

inte fungera alls för den andre på dennes skift. Förslag 7 är det förslaget som tas 

upp på nästa möte. I detta förslag tror jag att många av de tidigare förslagen kan 

vävas in eller att de problemen inte uppstår.  

Från Lossningen så tas förslag 7 vidare till nästa fas för implementering. 

4.4 Improve 

I denna fas gäller det att genomföra verkningsfulla lösningar och implementera 

dessa.  

4.4.1 Improve Utlastning 

För Utlastningen var det förslag 1 som gick vidare för implementering. Det var 

det förslaget som alla trodde på och var möjlig att genomföra inom snar framtid 

utan några större kostnader. Planering och genomföring återstod. 

På autoplastarens inyta fanns från början 10 platser som fylldes väldigt fort. Efter 

dessa platser stod tompallar. Dessa ska flyttas för att skapa plats till nya rutor. Se 

figur 4.1. 

          Figur 4.1 De 10 platserna och tompallar innan genomförd förbättring. 



Införsel av visuell styrning och taktad produktion 

 

27 

 

Genom att utöka inytan till autoplastaren uppnås bättre takt och jämnare flöde. 

Med markeringar på golvet kan de ytor som idag finns vara gröna, eftersom då 

anses läget fortfarande vara under kontroll. De ytor som tillkommer får bli 4 gula 

och 2 röda för att visualisera att hjälp behövs för att lyfta upp pallarna och fylla 

autoplastaren, likaså att hjälp behövs på andra sidan, att tömma autoplastaren på 

färdiga pallar. Detta jämnar ut takten och maskinen behöver inte stanna. En pelare 

som finns på lagret är en naturlig avgränsare för grön och gul fas.  

Gruppen kom överrens om att en andonlampa behöver sättas upp för att 

visualisera för ansvarig person som har en delad tjänst att hjälpa till vid 

autoplastaren. Denne får rycka in under gul fas och hjälpa till att få ner antalet 

pallar till grön zon. Lampan styrs manuellt och den person som arbetar vid 

plastaren styr behovet av hjälp. Lampan ska sättas upp vid en pelare bredvid 

autoplastaren och ska finnas på två sidor av pelaren så att lampan ska kunna synas 

även från långt håll. Tillsammans med ledarna för utlastningen delades arbetet 

upp, det var färg och lampor som skulle beställas och rutor målas på golvet. Det 

viktigaste av allt är att informera om detta arbete så att alla förstår vad som händer 

och varför. Inom en vecka var denna förbättring genomförd, se figur 4.2. 

 

            

 

 

 

 

 

 

              Figur 4.2 Före – Efter bild från Saba Frukt & Grönt. 
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Den övre bilden i figur 4.2. visar ett tidigare läge med endast 10 platser för pallar. 

Den nedre bilden visar det genomförda förslaget med 4+2 platser i färg. Målet är 

att de gröna ytorna ska fyllas först för att sedan påbörja gul fas. Då ska larm slås. 

Sista fasen är den röda och dit ska pallarna helst inte nå. Den röda delen kommer 

också fungera som ett bevis på att någonting inte går som det ska. Avvikelser kan 

uppkomma och då får ledarna och medarbetarna fortsätta med ständiga 

förbättringar tills de når ett perfekt felfritt läge. Lampan sattes också upp och lyser 

upp vid behov likt en andonlampa, se figur 4.3.  

Denna implementering gick väldigt bra och snabbt. Nu återstår det att få denna 

förbättring att bestå. Detta tas vidare till den slutliga fasen, Control.  

 

                Figur 4.3 Andonlampa att tillkalla hjälp vid autoplastaren. 

 

4.4.2 Improve Lossning 

Vad gäller Lossningen så ska det göras en omorganisation inom snar framtid. 

Detta är inget som görs över en dag utan behöver en lång tid för planering, 

implementering och teambuilding. Från lossningens sida finns ingen konkret som 

implementerats ännu och därmed inget att ta vidare till Control-fasen. 

Målet med omorganisationen är att skapa team som arbetar tillsammans och inte 

var och en för sig. Tanken är att bilda grupper om 3 eller 4 personer, t.ex. en 

lossare, en inkörare och en kontrollant. Detta för att öka kommunikationen mellan 

personalen och ledarna. Gruppen blir självdrivande och behöver inte alltid springa 

efter en arbetsledare eller tvärtom. Det ska vara kontoransvarige som går ut till 

respektive port med rätt fraktsedel eller order att lägga i facket bredvid. Då vet 
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gruppen i vilken port som det kommer bilar, samt i vilken ordning de ska ta 

ordrarna.  

En grupp ska ansvara för en lastbil och order. Tillsammans ska de i grupp gå 

igenom ordern för att se vad den innehåller och om något är brådskande. Om så är 

fallet kan lossaren efter att ha hämtat den varan lägga den längst bort från porten 

mot gångarna så att det blir lättare för kontrollanten att scanna varorna och för 

personal från nästa avdelning att hämta upp den akuta varan. I denna genomgång 

av ordern får också kontrollanten information direkt och vet att så fort den varan 

är ute ur bilen kan han kontrollera och godkänna den. Detta sparar mycket tid och 

varorna som är brådskande kan levereras Just In Time.  

Alla i gruppen kan också ha en B-uppgift, speciellt kontrollanten som inte alltid är 

upptagen. Denna person kan sköta informationen till kontoret och vara den som 

rapporterar via sin dator att t.ex. en lastbil är färdig och godkänd. Det är ytterst 

viktigt att skapa tydliga roller och veta vad det innebär att vara lossare eller 

kontrollant. Personalen måste veta vad som förväntas av dem. Likaså är det upp 

till ledarna att enas om ett mål, en stjärna att sikta mot. Då är det enklare för dem 

att leda gruppen rätt och allting får en betydelse. Det blir också mer strukturerat 

och enkelt att följa upp i ett utvecklingssamtal om hur det nya arbetssättet 

fungerar och vad som kan göras bättre. Skapa ett nytt arbetssätt och sätt 

standarder! Med en sådan omorganisation och teambuilding slipper de många 

andra bekymmer och förslagen som presenterades tidigare kan nu vävas in i detta.  

Avslutningsvis så ligger arbetet nu på ledarnas bord att få detta att gå igenom. 

Mycket information måste ges och det är viktigt att vara extra tydliga för att skapa 

förståelse så att alla kan gå in i detta projekt helhjärtat. När detta förslag har 

genomförts och implementerats så har taktbegreppet ökat inom gruppen då 

personalen vet vilken aktivitet som ska utföras och när för att slippa väntetider 

och andra slöserier. Eftersom det kräver mycket planering, målsättning, ändring 

av schema och teambuilding aktiviteter för att starta igång gruppen så kan 

författaren på grund av tidsbrist inte vara med fullt ut och följa upp arbetet. Därför 

finns inget från Lossningens sida att gå vidare till control-fasen som ett sista 

avslutande steg.  

4.5 Control 

Control fasen är det sista steget innan cirkeln kan slutas och ett projekt går mot sin 

ände. Denna fas innebär att säkerställa uppnådda resultat så att förbättringarna 

består och inte återgår till ursprungsläget. Det är viktigt att alla kan arbeta mot det 

nya standardiserade arbetssättet. 
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Till denna fas ankom endast ett förslag från Utlastningen, att takta autoplastaren 

med hjälp av visuella medel. Processledaren för Utlastningen, Anders Persson, 

tillfrågas om hur det gått och han ombads att återkopplar till genomförandet för att 

veta om det har upplevts som bättre eller sämre, och veta om det nu fungerar som 

det ska, om alla har förstått och gör rätt. 

”När det gäller genomförandet så gjorde vi som vi bestämde på mötet. En 

Försteman målade ytan, den andre förstemannen skaffade fram bilder och Thomas 

fixade hit lampor. (Det finns en på varje sida av pelaren) Jag informerade min 

grupp om förändringen samt gav plocket detaljerad info om vad de skulle ta upp 

på sitt veckomöte. Jag har även skrivit en instruktion som sitter i anslutning till 

lampknappen, den kommer att utvärderas och förbättras löpande”, sa Anders P.  

  

”Det fungerar betydligt bättre nu än tidigare även om det naturligtvis fortfarande 

är en inkörningsperiod. Det är t.ex. viktigt att man vid varje tillfälle som lampan 

tänds vet vem som ska hjälpa till vilket vi schemalagt. Uppställningsytan är 

fortfarande begränsad och när lampan tänds så underlättar det om man sätter in 

hjälp både in och ut. Vissa plockare har svårt att förstå att de alltid ska ställa på 

grön yta om där är ledigt så det jag att kommer informera om igen”, påpekar 

Anders Persson. 

 

Avslutningsvis tror författaren att utlastningen kommer klara av att behålla det 

uppnådda resultatet och även komma med fler förbättringar längre fram i tiden. Ju 

mer de får arbeta på detta sättet kommer de att upptäcka eventuella brister men 

också förbättringsförslag. Det är viktigt att alla får sin röst hörd och kan bidra till 

ständiga förbättringar. I och med denna implementering har taktbegreppet ökat 

och rätt aktivitet utförs på rätt tid med hjälp av visuell styrning.  
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Kapitel 5 Slutsatser 

I detta kapitel sammanfattas arbetet i en diskussion och slutsatser dras till 

resultatet. 

5.1 Diskussion och slutsatser 

Projektet har varit av mycket intressant karaktär. Att få göra ett projekt i industrin 

är en bra erfarenhet inför framtiden. Då sätter författaren in sig i de dagliga 

problem som kan finnas och upplevas. Likaså fås kännedom om hur svårt det kan 

vara att arbeta med människor och speciellt vid förändringsarbete. Människor har 

svårt att släppa sina rutiner och är till en början reserverade och skeptiska inför 

förändringar och förbättringar. En viktig del är också insikten i hur det mesta tar 

längre tid än planerat vilket tyvärr får andra delar av projektet att bli lidande.  

Uppdraget upplevdes som väldigt stort och svårt från början. Att takta en hel 

verksamhet kräver mer än ett examensarbete. När författaren insåg att detta inte 

var möjligt, likaså att det inte fanns ett intresse från ledningens sida fick 

problemen brytas ner och försöka öka taktbegrepper i små steg. Att takta 

verksamheten skulle kräva förändringar i hela organisationen och deras arbetssätt 

att bemöta kunderna och styra alla inleveranser. Istället lades fokus på 

autoplastaren och en eventuell teambuilding för att uppnå projektets syfte. För 

båda avdelningarna så uppfylls målet att öka taktbegreppet på olika sätt och detta 

görs främst genom visuella medel.  

Arbetet i stort har fortskridit väl, handledare och personal har varit positiva till 

projektet och varit väldigt hjälpsamma. Båda avdelningarna har duktig personal 

som har stor potential att bidra med ännu fler förbättringsförslag. Det som saknas 

och förhoppningsvis blir bättre är information till personalen, utan deras förståelse 

och vilja kommer inga projekt att nå goda resultat. Hellre för mycket information 

än en konfunderad personal. Detta har dock upptäckts nu inför implementeringen 

vid autoplastaren och tydliga direktiv har givits, ett exempel på det är att 

processledaren har skapat en instruktion på vad som gäller som alltid finns 

tillgängligt visuellt för alla. 

5.3 Rekommendationer och framtida arbete 

Som tidigare beskrivet så kommer de förslag som tagits fram och inte gått vidare 

för implementering att ges som rekommendation att implementera framöver. De 

listas nedan utan någon inbördes ordning. 

 En utlastare ska ej behöva lyfthjälp på kundytan. En plockare ska ”serva” 

en utlastare genom att lyfta ihop sin pall innan denne plastar manuellt och 

lämnar på kundytan. Detta sparar tid och plats. 
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 Tydligare info-möte och med all personal, inte bara arbetsledare. Här kan 

tempen tas på avdelningen genom att signalera detta med magnet-smilies. 

Skapa en ruta för ”Så här känner jag mig idag”. Detta gäller både 

utlastningen och lossningen. 

 

 Köpa in en smalare modell av motviktstruck för att lyfta pallarna på 

kundplats från sidan. Detta sparar mycket tid. Detta gäller Utlastningen. 

 

 Andon-signal. Walkie Talkie är ett enkelt verktyg som kan fungera som en 

Andon. Ena dosan finns på kontoret och den andra sitter på en pelare ute 

på lagret. Där kan personalen gå fram för att tillkalla arbetsledare eller 

ställa en snabb fråga utan att behöva gå av trucken eller springa in till 

kontoret. Detta gäller Lossningen. 

 

 Kanban board med magnetiska namnskyltar. En tavla skapas där 

orderlapparna förflyttas fram genom alla kolumner som innebär en 

aktivitet. Magnetisk namnskylt visualiserar vem som arbetar med just den 

ordern och det syns tydligt vart i processen lossningen befinner sig. Detta 

gäller lossningen men kan också visualiseras genom en datorskärm för 

hela flödet. Där kan kundordrarna ses var de befinner sig och eventuella 

flaskhalsar upptäckas. 

 

 Avgångstavla/ankomsttavla vid respektive avdelning för att visualisera 

bättre vilka bilar som ankommer eller avgår.  Inspiration från flygplats och 

dess tavlor.  

En rekommendation till lossning inför teambuildingen är att ha en kick-off för det 

nya arbetssättet. Väl informerad personal som träffas och diskuterar frågor och 

funderingar och har några praktiska övningar tillsammans, till exempel lära-

känna-varandra lekar och lekar som förbättrar kommunikationen. Detta är viktigt 

då personalen kommer varandra närmare och ser sig som en grupp. För övrigt 

trycker författaren på att ge tydlig information till alla och ofta. Det är oerhört 

viktigt med informerad personal eftersom det skapar förståelse, trygghet och 

engagemang.  
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Kapitel 6 Kritisk granskning 

I det sista kapitlet görs en kritisk granskning av arbetet där relevanta aspekter tas 

hänsyn till så som etiska-, ekonomiska- och arbetsmiljöaspekter. 

6.1 Kritisk granskning av examensarbetet 

Som ingenjör är det viktigt att det arbete du utför och skapar görs med heder och 

värdighet. Föreningen American Society of Mechanical Engineers (ASME) har 

skapat en hederskodex för ingenjörer att tänka på vid sitt arbete.  

 

THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES  

Engineers uphold and advance the integrity, honor and dignity of 

the engineering profession by: 

I.   using their knowledge and skill for the enhancement of human 

welfare; 

II.   being honest and impartial, and serving with fidelity their 

clients (including their employers) and the public; and 

III.   striving to increase the competence and prestige of the 

engineering profession. 

(ASME 2014) 

 

Dessa visa ord kompletteras med 10 budord. Sammanfattningsvis vill ASME att 

alla ingenjörer ska utgå ifrån detta vid sitt arbete och alltid ta hänsyn till etiska, 

sociala, ekonomiska och miljö- och arbetsmiljöaspekter.  

I denna magisteruppsats har hänsyn tagits till de relevanta aspekterna som berörs. 

Det innebär att etiska förhållanden underhålls då de har stor påverkan på 

samhället och verksamheten. Det uppmuntras till förbättringar och engagemang 

genom att vara informativa samt ta del av allas tankar och ideér. Den ekonomiska 

aspekten tas till hänsyn vid utformning av implementeringsförslag, det finns både 

dyrare och mycket billiga förslag att implementera. Arbetsmiljöaspekten berörs 

också vid implementering av förslag, t.ex. vid överrenskommelsen om att 

andonlampan på autoplastaren ska styras manuellt. Detta innebär att medarbetaren 

styr när denne behöver hjälp för att slippa stressa. 

Hade mindre tid lagts på benchmarkingen skulle troligtvis en mer utförlig 

Control-fas genomföras samt att möte med Lossningen varit i tidigare skede för 

att komma överrens om hur de går vidare. Författaren var kanske en tidsoptimist 

och insåg att saker tar längre tid än planerat. Möten och besök fick oftast bokas in 

nästkommande vecka vilket gjorde att andra delar av projektet blir lidande, t.ex. 

implementeringsfasen eller rapportskrivningen. Det är viktigt att följa schemat 

och ha tid på sig för att genomföra alla delar och läsa igenom färdig rapport flera 

gånger. Överlag är författaren nöjd med sitt arbete men vet att hon skulle kunna 

göra det bättre om hon utnyttjat tiden bättre.  
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2014-03-11  Yllka Toska 

BILAGA 1.1. Intervjufrågor till arbetsledare på Saba Fruit 
1. Vilken information anser ni är viktig nog att nå ut till medarbetarna? (Lossning & Ut-last) 

 

 

 

2. Hur kan visuell styrning förbättra er arbetssituation? 

 

 

 

3. Finns det några negativa aspekter med visuell styrning och taktad produktion?  

 

 

 

4. Har ni arbetat på något företag som använt sig av visuell styrning? Om ja, vad tyckte ni om detta? 

 

 

 

5. Vilka förväntningar har ni på produktionen/processerna om visuell styrning och taktad produktion 

skulle införas? 

 

 

 

6. Hur skulle samverkan mellan lossningen och ut-lastningen kunna visualiseras? 

 

 

 

5. Övriga tankar och förslag?   



2014-03-11  Yllka Toska 

BILAGA 1.2 Intervjufrågor till medarbetare på Saba Fruit 
 

1. Vilken information anser ni är viktig nog att nå ut till er på Lossningen/Ut-lastningen? 

 

 

2. Hur kan visuell styrning förbättra er arbetssituation? 

 

 

3. Finns det några negativa aspekter med visuell styrning och taktad produktion?  

 

 

4. Har ni arbetat på något företag som använt sig av visuell styrning? Om ja, vad tyckte ni om detta? 

 

 

5. Övriga tankar och förslag?  

 

 

Tack för er medverkan!  



Benchmarking  Yllka Toska 
Examensarbete  Högskolan i Halmstad 

BILAGA 2. 
Benchmarking – Visuell Styrning och 

Taktad Produktion 

Företagspresentation samt presentation av dig 

 

Används visuell styrning, på vilka sätt? (Tavlor, lampor, markeringar på golv, 5S etc) 

 

Hur kan medarbetarna själva styra sitt arbete, se var det finns behov av hjälp, ifall de är i 
tid och utför rätt aktivitet?  

 

Hur är samspelet/kommunikationen mellan avdelningarna och hur flyter arbetet på utan 
missförstånd och förseningar? (Hur visualiseras behoven mellan avdelningar som servar 
varandra) 

 

Hur visualiseras produktionsstatusen för att skapa en medvetenhet om det aktuella läget 
för att produktionsmålen ska uppnås? 

 

På vilket sätt har ni lyckats takta produktionen? 

 

Hur upplever personalen läget på företaget? (Ang. visuell styrning och taktad produktion)  

 

 

Tack för din medverkan!  

Yllka Toska 
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