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Förord 
Detta examensarbete (22.5 högskolepoäng) är utfört vid Högskolan i Skövde och ingår i pro-

duktionsteknikerprogrammet (120 högskolepoäng) som är ett två-årigt program. Examensar-

betet och kartläggningen som gjordes i Företag A och Företag B har gett mig en djupare 

förståelse av kommunikationen och dess betydelse vid förbättringsarbeten. Denna kompetens 

har gett mig en bra grund för min framtida karriär inom arbetslivet. 

Jag vill härmed tacka min handledare Carina Larsson som fungerat som stöd för att ständigt 

utveckla examensarbetet. 

Vidare tack riktas till berörda personer inom Företag A och Företag B som har varit behjälp-

liga med kartläggningen. 
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Sammanfattning 
Uppkomsten av detta examensarbete grundas i ett forskningsprojekt på Högskolan i Skövde, 

vars syfte är att studera hur ledning och mätning av ständiga förbättringar kan förbättras i 

medelstora tillverkande företag. Syftet med examensarbetet var att ge förutsättningar för fö-

retagen att förbättra sin kommunikation av förbättringsarbeten. Arbetet omfattade att kart-

lägga all formell skriftlig kommunikation av förbättringsarbeten, men inte det som kommu-

niceras muntligen, i två företag. I Företag A kommunicerades betydligt mer information än 

i Företag B. I Företag A, som har arbetat länge med Lean Production, observerades kom-

munikationsformer som målstyrning, daglig styrning och olika kategorier av förbättringsar-

beten. I Företag B observerades endast olika kategorier av förbättringsarbeten, detta kan 

bero på att de är i uppstartsfasen med Lean. Produktionsledarna i Företag A agerar i många 

av kommunikationsformerna, vilket gör att de får ett stort ansvar i förbättringsarbetet. Fö-

retagen i studien men även andra företag bör ta till sig av varandras kommunikationsformer 

för att nå en effektivare kommunikation av förbättringsarbeten. Företagen bör även rikta 

medarbetarnas tankar på att minska slöseri samt skapa ett system för att följa upp och mäta 

avvikelser. 
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Abstract 
The background of this thesis is based on a research project at the University of Skövde, 

whose purpose is to study how management and measurement of continuous improvements 

can be improved in medium-sized manufacturing companies. The purpose of the thesis was 

to provide opportunities for companies to improve their communication of improvement 

work. The work included mapping all formal written communication of improvement work 

but not what is communicated orally in two companies. In Company A there were signifi-

cantly more communication of information than in Company B. In Company A, who has 

worked a long time with Lean Production, communication modes such as goal management, 

daily management and various categories of improvement work was observed. In Company 

B only different categories of improvement work could be observed, this may be because they 

are in early stages of Lean. Production managers in Company A act in many of the commu-

nication modes, which gives them a big responsibility in the improvement work. The compa-

nies in the study but also other companies should take part of each other’s communication 

modes to achieve a more effective communication of improvement work. The companies 

should also bring the workers' thoughts on reducing waste and creating a system to follow 

up and measure the deviations. 
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1 Inledning 
Lean Production (Lean) är enligt Petersson et al (2009) ett förhållningssätt för hur en verk-

samhet skall bedrivas. Författarna menar också att Lean ger företag möjligheter till stärkt 

lönsamhet och konkurrenskraft genom ökad produktivitet och flexibilitet. Leans långsiktiga 

vision är att eliminera allt slöseri ur en verksamhet (Petersson et al. 2009). För att närma sig 

en sådan vision anser Liker och Erkelius (2009) att ständiga förbättringar måste utföras.  

1.1 Bakgrund 

Uppkomsten av detta examensarbete kommunikation av förbättringsarbeten grundas i ett 

forskningsprojekt på Högskolan i Skövde. Mäta och leda ständiga förbättringar i medelstora 

tillverkande företag (MMC²) är ett treårigt forskningsprojekt i samverkan med fyra medel-

stora tillverkande företag i västra Sverige. Syftet med MMC² är att studera hur ledning och 

mätning av ständiga förbättringar kan förbättras i medelstora tillverkande företag. Examens-

arbetet kommer att generera data som sedan även kan användas i MMC² med syftet att öka 

företagens lönsamhet. 

1.2 Omfattning och avgränsning 

Arbetet omfattar att kartlägga all formell skriftlig kommunikation av förbättringsarbeten men 

inte det som kommuniceras muntligen. Eftersom examensarbetet utförs enskilt avgränsas ar-

betet till att kartlägga kommunikationen i två företag, Företag A och Företag B. Kartlägg-

ningen utförs vid två stycken separata tillfällen i varje företag. Vidare hålls inga formella 

intervjuer med personal på företagen. Det som sker är samtal med personal för vägledning 

för att kunna genomföra kartläggningen. 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ge förutsättningar för företagen att förbättra sin kommuni-

kation av förbättringsarbeten. Genom en effektivare kommunikation av förbättringsarbeten 

kan företagen stärka sin position på marknaden vilket kan leda till en ökad konkurrenskraft. 

1.4 Mål 

Detta examensarbete svarar på frågan, Hur kan den formella skriftliga kommunikationen av 

förbättringsarbeten förbättras i medelstora tillverkande företag? För att svara på frågan görs 

en kartläggning av kommunikationen, vilket skall svara på följande frågor: Vilka olika typer 

av förbättringsarbeten kommuniceras skriftligt formellt? Hur kommuniceras de? I vilka fo-

rum och med vilken frekvens? 

1.5 Problembeskrivning 

Med hjälp av kartläggningen som görs i Företag A och Företag B skapas en förståelse för hur 

den skriftliga formella kommunikationen av förbättringsarbeten fungerar i företagen. Däri-

genom kan eventuella problem identifieras för att ge förslag på möjliga förbättringar. Varje 

förbättring som kan göras för en bättre kommunikation, stor som liten, är av betydelse för att 

ständigt utvecklas. 

1.6 Hållbar utveckling 

Examensarbetet berör hållbar utveckling genom de förbättringsförslag som tas fram. Enligt 

Petersson et al (2009) innebär Lean att producera resurseffektivt, att använda sina resurser på 

ett effektivt sätt och att ständigt eliminera slöseri. Detta gör att alla pelarna inom hållbarhets-

begreppet påverkas. Källström (2014) beskriver att de tre stöttepelare är social, ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet. Alla tre pelarna måste vara hållbara för att helheten skall bli hållbar. 

Angående hållbarhet har alla människor ett ansvar och alla behövs. Samtidigt kan inte alla 

göra allt men var och en kan bidra med en liten del. Hållbarhet har i större utsträckning börjat 

anses som ett konkurrensmedel istället för något som hindrar företag (Källström 2014). 
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2 Metod 
Examensarbetet följer Plan, Do, Check, Act- metoden (PDCA), se figur 1. Enligt Rother och 

Carlsson (2013) är PDCA-metoden en vetenskaplig metod som går ut på att bilda hypoteser 

(vad som skall göras och vad som förväntas hända) för att sedan pröva hypotesen genom 

direkta observationer. Vidare nämner författarna att de fyra stegen i cykeln är en vetenskaplig 

process för att skaffa sig kunskap. Bicheno et al (2013) beskriver PDCA som en standardi-

serad förbättringscykel. Om förbättringscykeln används rätt menar författarna att den är till 

väldigt stor hjälp för att nå förbättringar. Liker och Erkelius (2009) betonar att PDCA är 

grunden för att göra ständiga förbättringar. 

  

Figur 1. PDCA-hjulet. 

2.1 PDCA:s fyra faser 

Enligt Petersson et al (2009) är det i plan-fasen som det planeras för vad som skall göras: 

mål sätts, projektplaner utformas, problem analyseras och rotorsaker till problemen identi-

fieras.  Författaren beskriver att i do-fasen genomförs de aktiviteter som angetts i planerings-

fasen. Är planeringsfasen grundligt utförd och välplanerad kommer do-fasen blir relativt en-

kel att genomföra (Petersson et al. 2009; Bicheno et al. 2013). Båda författarna anser att det 

är i check-fasen som lärandet sker genom att jämföra resultatet mot det som angavs plan-

fasen. De menar också att det är viktigt med reflektion, att analysera vad som gick bra och 

dåligt för att kunna göra det bättre till nästa gång. Petersson et al (2009) anser också att det 

är i act-fasen som förbättringen skall säkras i en ny standard. Om arbetet inte blev som för-

väntat menar Rother och Carlsson (2013) att arbetet med PDCA påbörjas på nytt. 

I förhållande till examensarbetet är det i plan-fasen som det planeras för introduktions-

kapitlet, den teoretiska referensramen, metoder samt att praktisk planering inför företagsbe-

söken görs. Särskild tonvikt läggs på dessa faktorer för att vara ordentligt förberedd inför 

kartläggningen i företagen. Sedan, för att underlätta kartläggningen, används kommunikat-

ionsprocessteorin som beskrivs av Jacobsen, Thorsvik och Sandin (2008) i kapitel 3.3.3 för 

att förstå och studera kommunikationen i företagen. Observationsmetoden är den metod som 

används för att kartlägga kommunikationen i Företag A och Företag B, se kapitel 2.2 för 

närmare beskrivning. 

I do-fasen utförs kartläggningen i företagen. Under kartläggningen noteras och skrivs obser-

vationer samt fältanteckningar löpande ned. 

I check-fasen sammanställs den insamlade empirin från kartläggningen i företagen. Efter de 

första företagsbesöken och efter sammanställning av empirin kan eventuella frågetecken upp-

stå. Därför upprepas PDCA-cykeln ytterligare en gång och det planeras inför nästkommande 

företagsbesök. En kompletterande litteraturstudie görs även för att reda ut eventuella oklar-

heter som kan uppkomma under företagsbesöken och efter sammanställning av empirin. Em-

pirin jämförs emellan företagen samt mellan empiri och teori, se figur 2. 
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Figur 2. Tydliggörande hur jämförelsen skall ske. 

I act-fasen förs en diskussion kring resultat, metoder, problem och svårigheter som uppstått 

under examensarbetet samt att det redogörs för förslag till förbättringar. Vidare hålls även en 

diskussion om och hur förbättringsförslagen förhåller sig till hållbar utveckling. 

Petersson et al (2009) anser, som tidigare beskrivet, att det är i act-fasen som förbättringen 

skall säkras i en ny standard. För examensarbetets del upprättas ingen standard. Däremot kan 

de förbättringsförslag som tas fram, om företagen vill anta dessa förbättringar, säkra dem i 

en ny eller uppdaterad standard. 

2.2 Observationsmetoden 

Observationsmetoden anser Blomkvist och Hallin (2014) är lämplig när frågor som skall be-

svaras är av utforskande karaktär. Vidare anser författarna att observatören bör använda sig 

av en systematisk metodik för att dokumentera observationerna samt att interagera genom att 

ställa frågor och småprata. Observationsmetoden anses därför som lämplig eftersom frågorna 

inom kartläggningen är av utforskande karaktär, att se möjligheter till förbättringar. En ytter-

ligare anledning till att observationsmetoden väljs är på grund av att inga intervjuer genom-

förs och att kartläggningen görs genom företagsbesök. 

Dessutom har även en frågelista (bilaga 1) arbetats fram för att underlätta kartläggningen. 

Listans funktion är att hjälpa observatören vad som är möjligt att observera på företagen 

under kartläggningen. Samtidigt fungerar den som hjälpmedel att ge utförliga svar på de fyra 

frågeställningarna kartläggningen skall svara på. För att dokumentera observationerna på ett 

systematiskt sätt ger frågelistan, tillsammans med en observationsmall som tagits fram (bi-

laga 2), möjlighet till detta. 
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3 Teoretisk referensram 
The Toyota Production System (TPS) ligger till grund för det som idag kallas för Lean. Det 

finns flera faktorer som har lett till Toyotas framgång. En orsak är att Toyota har grundat en 

organisationskultur som fordrar och värdesätter ständiga förbättringar. Detta uppnås genom 

att människor arbetar, kommunicerar, löser problem och utvecklas tillsammans. Samtidigt 

måste de anställda förstå kulturen för att kunna genomföra ständiga förbättringar. (Liker & 

Erkelius 2009) 

Det är när Lean ses som en helhet gällande ledarskap, medarbetarskap, metoder, verktyg och 

processer som arbetet med Lean kommer att lyckas (Petersson et al. 2009). Genom att ut-

veckla kultur, ledarskap och att bilda team kommer en förståelse skapas kring människokän-

nedom och mänsklig motivation för att vidmakthålla en lärande organisation (Liker & Er-

kelius 2009). Även Bicheno et al (2013) betonar vikten av att ta hänsyn till kultur, ledarskap 

och medarbetarskapsfrågor och om dessa faktorer försummas riskerar arbetet med Lean att 

misslyckas. 

3.1 Målstyrning 

Konkreta mål är enligt Jacobsen, Thorsvik och Sandin (2008) ämnade för att kunna nå vis-

ioner, att visioner inte enbart blir ett önsketänkande. Författarna menar att en vision är orga-

nisationens ideala situation i framtiden. Rother och Carlsson (2013) påpekar även att visionen 

är en vid beskrivning och en riktningsvisare över ett framtida tillstånd. Jacobsen, Thorsvik 

och Sandin (2008) grupperar mål enligt huvudmål och delmål. Tillsammans bildar de två 

grupperna en målhierarki som illustreras av författarna i figur 3, vilket även visar ett samband 

mellan vision, huvudmål och delmål. 

  

Figur 3. Målhierarki. Efter Jacobsen, Thorsvik och Sandin (2008) 

Mål på en högre nivå blir ett medel på en undre nivå för att nå det målet. En målhierarki 

säkerställer även att alla aktiviteter som görs, är i riktning mot organisationens övergripande 

mål. Samtidigt ger mål medarbetarna tydliga riktlinjer för deras arbete. (Jacobsen, Thorsvik 

& Sandin 2008) 

3.2 Daglig styrning 

Genom daglig styrning får ledare och medarbetare frekvent och konsekvent information om 

hur organisationen ligger till gentemot vad som planerats, exempelvis om kundbehovet är 

uppnått emot vad som avtalats. Arbetssättet med möten varje dag gör att avvikelser snabbt 

uppmärksammas och därmed ges organisationen utrymme att snabbt sätta in motåtgärder mot 

avvikelserna. En effekt utav den dagliga styrningen är att beslutsfattare blir mer insatta i hur 

verksamheten fungerar. (Petersson et al. 2009) 

3.3 Kommunikation 

Kommunikation i organisationer kan definieras som en kontinuerlig process där medlem-

marna upprätthåller och förändrar organisationen genom att kommunicera med individer och 

grupper både internt och externt (Keyton 2011). Tonnquist (2014) beskriver en annan aspekt 

av kommunikationens funktion, att sprida och dela kunskap med andra. Jacobsen, Thorsvik 

och Sandin (2008) samt Rogers och Agarwala-Rogers (1976) tydliggör att kommunikation 

berör alla aktiviteter inom en organisation. 
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Kommunikationen är till stor betydelse för hur organisationer fungerar och är enligt Jacob-

sen, Thorsvik och Sandin (2008) nyckelverktyget till samarbete för att verkliggöra organisat-

ionens mål. En effektiv kommunikation kännetecknas enligt Tonnquist (2014) samt Jacob-

sen, Thorsvik och Sandin (2008) av att mottagaren tolkar informationen i enlighet med sän-

darens ändamål. Fungerar inte detta anser författarna att missförstånd kan uppstå. Enligt 

Jacobsen, Thorsvik och Sandin (2008) bidrar en dålig kommunikation till försvårande av 

ledningsuppgifter, sämre samarbete, frustrerade och sämre motiverande människor. Därför 

menar författarna att det är av stor betydelse att förstå vad kommunikation är samt hur den 

kan förbättras för att fungera på bästa möjliga sätt. 

Rogers och Agarwala-Rogers (1976) delar upp kommunikation i formell respektive informell 

kommunikation. Dessa två typer av kommunikation sker enligt författarna enligt ett flöde i 

förhållande till organisationsstrukturen antingen vertikalt från chefer till medarbetare eller 

horisontellt mellan medarbetare på samma nivå, se figur 4. 

 

Figur 4. Den interna kommunikationen i organisationer (Jacobsen, Thorsvik & Sandin 

2008 tolkad av Jonas Assarsson). 

3.3.1 Formell kommunikation 

Innebörden och upplägget av formell kommunikation är ett företags planerade arrangemang 

för informationshantering och för samarbete och koordinering mellan medarbetare och grup-

per (Jacobsen, Thorsvik & Sandin 2008). Rogers och Agarwala-Rogers (1976) tillägger att 

formell kommunikation är överföring av tydliga meddelanden som är officiella av organisat-

ionen. Författarna menar att formell kommunikation främst förekommer i vertikalt flöde i 

förhållande till organisationsstrukturen, samt att den oftast är skriftlig. 

Enligt Rogers och Agarwala-Rogers (1976)  är det vertikala flödet nedåt av auktoritär karak-

tär från ledare till medarbetare. Jacobsen, Thorsvik och Sandin (2008) påpekar att informat-

ionen tenderar att bli förvrängd vid nedåtkommunikation, att ledaren särskiljer det negativa 

innehållet i informationen från ledningen till medarbetarna för att inte förlora arbetsmotivat-

ionen hos medarbetarna. Vidare skriver Rogers och Agarwala-Rogers (1976) att vertikal 

kommunikation uppåt i strukturen är den feedback ledare erhåller från medarbetare. Jacob-

sen, Thorsvik och Sandin (2008) beskriver att när information kommuniceras uppåt i struk-

turen, på grund av statusskillnader, kan underordnade undanhålla negativ information för att 

ställa sig själva i positiv dager. 

Det ideala gällande vertikal kommunikation är att personer i organisationen skall tillhanda-

hålla relevant information med hänsyn till deras ställning och arbetsuppgifter (Jacobsen, 

Thorsvik & Sandin 2008). Annars kan det ge upphov till problem. Problemet är enligt Rogers 

och Agarwala-Rogers (1976) att det kommuniceras för mycket information, att medarbetare 

eller organisationen överbelastas av information, se figur 5 för konsekvenser. Bicheno et al 

(2013) anser också att det är ett slöseri när för mycket information kommuniceras. 
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Figur 5. Konsekvens vid överbelastning av kommunikation (Rogers & Agarwala-Rogers 

1976 tolkad av Jonas Assarsson). 

Med hänsyn till konsekvenserna som kan uppstå enligt figur 5, anser Rogers och Agarwala-

Rogers (1976) att organisationsstrukturens funktion är att begränsa kommunikationsflödena 

för att minimera risken för överbelastning av kommunikation. Författarna exemplifierar, att 

en chef på en nivå i hierarkin sållar ut icke relevant information innan den passerar till nästa 

nivå i organisationsstrukturen för att minimera risken för överkommunikation. 

3.3.2 Informell kommunikation 

All annan kommunikation än den formella definieras som informell och är ofta det som leder 

till ryktesspridning (Jacobsen, Thorsvik & Sandin 2008). Enligt Rogers och Agarwala-Ro-

gers (1976) flödar den informella kommunikationen ofta horisontellt i förhållande till orga-

nisationsstrukturen, av den anledningen att medarbetarna på samma hierarkiska nivå är mer 

jämlika och har gemensamma intressen gentemot sina överordnade. Detta resulterar i att in-

formell kommunikation sker mer frekvent än den formella (Rogers & Agarwala-Rogers 

1976). 

Den informella kommunikationen har en betydelsefull roll därför att de formella kommuni-

kationsämnena, exempelvis förändringsplaner blir till föremål för diskussion i den informella 

kommunikationen mellan medarbetarna. Detta innebär att det är i den informella kommuni-

kationen som det avgörs om ledaren får uppslutning eller möter motstånd i förändringspla-

nerna. Förändringsplaner realiseras därför inte av beslut genom formell kommunikation vid 

möten med medarbetarna. (Jacobsen, Thorsvik & Sandin 2008) 

3.3.3 Kommunikationsprocessen 

När kommunikation studeras i organisationer måste vi veta vad vi skall titta på, vilket Jacob-

sen, Thorsvik och Sandin (2008) illustrerar genom att visa information enligt kommunikat-

ionsprocessen, se figur 6. 

 

 
Figur 6. Kommunikationsprocessen (Jacobsen, Thorsvik & Sandin 2008 tolkad av Jonas 

Assarsson) 
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Modellen består av två aktörer, en sändare och mottagare. Sändaren är den som förmedlar 

information och mottagaren den som tar emot information. De två aktörerna kan fungera både 

som sändare och mottagare, det vill säga att en tvåvägskommunikation kan ske, att motta-

garen ger återkoppling på information från sändaren. I kommunikationsprocessen är det ofta 

flera personer som deltar samtidigt. (Jacobsen, Thorsvik & Sandin 2008)  

Kommunikationsprocessen delas in i fyra steg av Jacobsen, Thorsvik och Sandin (2008). I 

det första steget tänker sig sändaren hur budskapet skall uppfattas av mottagaren. I andra 

steget kodar sändaren informationen genom val av verbala och/eller icke verbala symboler 

(Jacobsen, Thorsvik & Sandin 2008). Verbala symboler är enligt Rogers och Agarwala-Ro-

gers (1976) det vi uttrycker via språket och icke verbala symboler är i form av kropps-, an-

siktes- och handrörelser. Jacobsen, Thorsvik och Sandin (2008) sammanfattar det som hur vi 

väljer att uttrycka oss. I tredje steget sker val av kommunikationskanal, om det skall ske 

muntligt eller skriftligt, genom formella eller informella kanaler. I det sista och fjärde steget 

avkodar mottagaren informationen, genom att tolka informationen och försöker förstå vad 

sändaren vill förmedla. När mottagaren tagit emot informationen kan det ske en återkoppling 

till sändaren, mottagaren blir istället sändare (upprepar steg 1-4) och sändaren blir mottagare 

(Jacobsen, Thorsvik & Sandin 2008). 

3.3.4 Kommunikation i ledarskap och team 

För att nå ett effektivt ledarskap anser Simonsson (2009) att det är väsentligt att kunna kom-

municera på ett bra sätt. Ledarskapets uppgift är att kommunicera information om vad orga-

nisationen står för, vilka mål som finns och hur de skall förverkligas, vilka arbetsuppgifter 

anställda skall lösa och vad som förväntas av medarbetaren (Jacobsen, Thorsvik & Sandin 

2008). Simonsson (2009) lyfter fram ledarens primära uppgifter, att arbeta fram gemen-

samma visioner och idéer samt att stödja medarbetarna. Vidare skriver hon att ledarskapet 

byggs av kommunikationen mellan ledare och medarbetare. Därför anser Jacobsen, Thorsvik 

och Sandin (2008) att det ställs stora krav på ledarskapet för att kunna förmedla och kommu-

nicera information, att informationen når de som berörs av den och att den blir förstådd och 

accepterad av medarbetarna. Därför har kommunikation mellan ledare och medarbetare samt 

mellan gruppmedlemmar en stor roll enligt Jacobsen, Thorsvik och Sandin (2008) för att 

kunna samarbeta och koordinera runt arbetsuppgifter. Ett problem som författarna framhåller 

är att personer med olika utbildning och erfarenheter kan utrycka sig i svåra fackord vars 

information kan vara främmande och svåra att tolka av mottagaren. 

En ytterligare viktig del är att ledaren engagerar medarbetarna för att förbättra arbetsme-

toderna, särskilt i team, för att nå uppsatta mål (Liker & Erkelius 2009). Fördelen med att 

arbeta i team är enligt Eklund (2011) att det blir lättare att nå uppsatta mål, samtidigt stärker 

målen löst sammanhållna grupper till team. Freivalds (2013) framhåller att problem kan vara 

komplexa och en ensam medarbetare inte kan ha alla lösningar. Därför påpekar författaren 

att kommunikation i team är till stor fördel vid problemlösning, vidare normaliseras över-

drivna individuella åsikter samt att en bredare information fås genom olika åsikter. 

3.3.5 Kommunikationskanaler 

Enligt Rogers och Agarwala-Rogers (1976) är en kommunikationskanal den kanal där in-

formation passerar från sändare till mottagare. Jacobsen, Thorsvik och Sandin (2008) exemp-

lifierar formella rapporter, brev och mail som skriftliga kommunikationskanaler. De anser 

också att en kommunikationskanal kan vara muntlig, att information överförs mellan perso-

ner via ett direktsamtal. 

Daft och Lengel (1986) definierar rik information som förmågan att ändra uppfattningen om 

information under ett givet tidsintervall. Anledningen till att det skiljs mellan skriftlig och 

muntlig kommunikation är på grund av skillnaden att förmedla rik information. Minst in-

formationsrik är skriftlig kommunikation eftersom det tar lång tid för mottagaren att få åter-

koppling för att reda ut eventuella oklarheter i informationen. Muntlig kommunikation är 

mest informationsrik därför att den ger mottagaren möjlighet att direkt ge reaktion på bud-

skapet för att kunna klargöra eventuella otydligheter. (Daft & Lengel 1986) 
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För vidare förståelse av det som Daft & Lengel beskriver, se figur 7. 

Figur 7. Kommunikationskanalers förmåga att förmedla rik information (Jacobsen, 

Thorsvik & Sandin 2008 tolkad av Jonas Assarsson). 

Jacobsen, Thorsvik och Sandin (2008) beskriver tre faktorer som påverkar en kommunikat-

ionskanals möjlighet att förmedla rik information: 

1. När många signaler kan förmedlas samtidigt. 

2. Att snabb återkoppling kan ges. 

3. Sändare och mottagare kan vara personliga samt att budskapet kan anpassas. 

Med ovanstående i beaktning angående en kanals förmåga att förmedla rik information anser 

Jacobsen, Thorsvik och Sandin (2008) samt Daft och Hengel (1986)  att om informationen 

som skall kommuniceras är av enklare innebörd kan skriftliga kommunikationskanaler med 

fördel användas. Omvänt, om informationen som skall sändas är komplex eller kan missupp-

fattas menar författarna att det är mer lämpligt att använda muntliga kommunikationskanaler, 

därför att eventuella oklarheter kan klaras upp. 

3.3.6 Visuell styrning 

Visuell styrning är ett brett område som innefattar många delar. Enligt Liker och Erkelius 

(2009) skall visuell styrning fungera som en kommunikationsanordning för att kunna se hur 

ett arbete skall utföras eller om det avviker från det standardiserade arbetssättet. Ett exempel 

på ett visuellt styrmedel är siluettavlor som tydligt visar hur verktyg skall vara placerade på 

en verktygstavla (Liker & Erkelius 2009). 

En annan del inom visuell styrning är kommunikationstavlor som kan fungera som en kom-

munikationskanal. De organisationer som arbetar med Lean har stor nytta av en kommuni-

kationstavla för att driva och stödja arbetet med förbättringar (Bicheno et al. 2013). Kommu-

nikationstavlan håller enligt Hagberg och Henriksson (2010) teamen och andra intressenter 

uppdaterade på väsentlig information. 

Möten vid tavlan uppmuntrar till kommunikation, reflektion och problemlösning (Bicheno et 

al. 2013). Ett förbättringsmötes funktion vid tavlan är att följa upp arbetet med förbättrings-

aktiviteter, fatta beslut, prioritera och fördela avvikelser mellan medarbetare (Petersson et al. 

2009). Samtidigt beskriver Bicheno et al (2009) ytterligare fördelar: att tavlan visualiserar 

problem, avvikelser och slöseri samt att det stimulerar till ett bättre teamarbete. 

Det är ibland svårt att behandla en avvikelse direkt när den uppstår. Därför ger kommunikat-

ionstavlan möjlighet att notera och visualisera avvikelser samt det arbete som behövs för att 

lösa dem. Fördelen med att arbeta med uppkomna avvikelser och inte antal goda idéer är att 

fokus istället läggs på det som verkligen förbättrar verksamheten. (Petersson et al. 2009) 
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Petersson et al (2009) framhåller några punkter som kan användas på en kommunikations-

tavla, de är: 

 En bruttolista där avvikelser registreras i takt med att de uppkommer men som inte 

åtgärdats. 

 En aktivitetskolumn där de pågående förbättringsaktiviteterna beskrivs, innehål-

lande information om avvikelsen, ansvariga och när det skall vara färdigt. 

 En PDCA-cykel för att se var i var i cykeln förbättringsaktiviteten befinner sig. 

 En meritlista som visar genomförda förbättringar. En sådan lista påpekar att för-

bättringsarbetet ger resultat. Därmed bidrar den till ökad motivation. 

 En lista med avvikelser som teamet inte kan lösa på egen hand som exempelvis kan 

kräva investeringsbeslut. 

3.4 Förbättringsarbete 

Kaizen, Kaizen event och Kaikaku är enligt Petersson et al (2009) tre olika typer av förbätt-

ringsarbeten, där kaizen event och kaikaku skall ses som ett komplement till kaizen och de 

utförs vid specifika tidpunkter. Se figur 8, för författarnas illustration över de olika typerna 

av förbättringsarbeten och att de har olika tidsperspektiv och fyller olika funktion. Ett miss-

lyckat förbättringsarbete kan bero på avsaknad av visioner, vilja eller att arbetet stannar upp 

i lokala aktiviteter (Hagberg & Henriksson 2010). 

 

  

Figur 8. Illustration över de olika typerna av förbättringsarbeten. (Petersson et al. 2009 

tolkad av Jonas Assarsson) 

3.4.1 Kaizen 

Kaizen är enligt Liker och Erkelius (2009) det japanska namnet för ständiga förbättringar, att 

förbättringar görs för att minimera slöseri. Rother och Carlsson (2013) tydliggör definitionen 

av ständiga förbättringar, vilket är när alla processer förbättras varje dag även om resultaten 

uppnåtts. För att nå ett framgångsrikt arbete med ständiga förbättringar är det väsentligt att 

enligt Hagberg och Henriksson (2010) ha vilja men också övertygelse. Petersson et al (2009) 

tillägger att kaizen är ständiga förbättringar varje dag av arbetsplatsen och det skall vara en 

del av det dagliga arbetet. Bicheno et al (2013) menar att alla har ett ansvar vid ett arbete med 

kaizen, från styrelseledamöter till medarbetaren på golvet samt att förbättringar skall ske i 

små steg på alla nivåer. Liker och Erkelius (2009) beskriver att kaizen hjälper medarbetare 

att arbeta i grupp, att tillsammans lösa problem, dokumentera och förbättra processer, samla 

in och analysera data. Detta resulterar i att beslutsfattandet förs ned till medarbetarnivå (Liker 

& Erkelius 2009). 
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3.4.2 Kaizen event 

Enligt Petersson et al (2009) kan ett Kaizen event efterliknas med en workshop som bedrivs 

ute i verksamheten vid Gemba. Bicheno et al (2013) förklarar att Gemba är den plats där 

aktiviteterna sker. Enligt Petersson et al (2009) kan ett kvalitetsproblem bli föremål för ett 

kaizen event, där berörda intressenter samlas för att lösa det. Tidshorisonten för ett kaizen 

event är enligt författarna en eller ett par dagar. En fördel just på grund av den korta tidsho-

risonten som ett kaizen event genomförs under, är att ledningen faktiskt accepterar delta-

gande i sådana aktiviteter (Bicheno et al. 2013). 

3.4.3 Kaikaku 

Kaikaku innebär att större förbättringar skall genomföras, vilket kan vara att förbättra pro-

duktionsupplägget för att uppnå kortare ledtider och högre leveranssäkerhet. Utöver produkt-

ionspersonalen involveras även stödfunktioner till produktion i förbättringsarbetet. Tidshori-

sonten för denna typ av projekt är lång, upp mot ett år eller mer. (Petersson et al. 2009) 

3.4.4 5S 

Petersson et al (2009)  anser att med hjälp av 5S skapas en välorganiserad och funktionell 

arbetsplats. En sådan typ av arbetsplats är en grund för att kunna standardisera det arbete som 

utförs, vilket i sin tur leder till att slöseri kan drivas ut ur verksamheten. Även ledarskapet är 

viktigt för framgång med 5S, att ledarna förklarar för medarbetarna betydelsen av metoden. 

(Petersson et al. 2009). De fem S:en är enligt författarna: 

1. Sortera föremål inom arbetsområdet, särskilj det som används frekvent mot det som 

används sällan. Ta bort föremål från arbetsområdet som sällan används. 

2. Strukturera genom att varje föremål får sin unika plats. 

3. Systematisk städning handlar om att se att allt är i ordning och fungerar. 

4. Standardisera när de tre första S:en är gjorda och när alla är överens om upplägget. 

5. Självdisciplin handlar om att få alla medarbetare att följa standarden. 

3.4.5 7+1 slöserier 

Enligt Petersson et al (2009) krävs det kunskap för att kunna särskilja på sådant som tillför 

värde gentemot sådant som är slöseri, detta för att uppnå ett bra förbättringsarbete. Därför 

anser författaren att det är viktigt att ge medarbetaren förutsättningar till ett ökat förbättrings-

medvetande, att medarbetarna fokuserar på att eliminera sådant som inte tillför värde. Sam-

tidigt menar Bicheno et al (2013)  att fokus skall ligga på att minimera de betydelsefulla 

slöserierna först. Författarna beskriver slöserierna enligt följande; 

1. Överproduktion innebär att tillverka för mycket, för tidigt eller för säkerhets skull. 

Detta slöseri anses som det största problemet därför att det påverkar flera andra slö-

serier. 

2. Väntan uppstår när material eller komponenter inte befinner sig i rörelse eller när 

inte värde tillsätts. Exempelvis att material eller maskinoperatörer väntar. 

3. Onödiga rörelser handlar om ergonomi beroende på hur en operatör böjer sig, 

sträcker och rör sig för att exempelvis se bättre. 

4. Transporter är när produkter flyttas runt, det är svårt att eliminera detta slöseri helt 

och hållet men det går att reducera.  

5. Felaktiga processer kan vara när en för avancerad maskin används till en för enkel 

uppgift. 

6. Lager motverkar kvalitet och produktivitet därför att i lager döljs problem samt att 

det ökar ledtiderna. 

7. Defekter är produkter med fel eller brister. 

8. Outnyttjad kreativitet är när medarbetarnas kreativitet inte utnyttjas. Det handlar 

om att skapa tänkande människor och ta hand om medarbetarnas tankar och idéer. 
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4 Empiri 
På Företag A är det 175 stycken anställda medarbetare. Inom företaget är det fem stycken 

avdelningar som arbetar med skriftliga formella förbättringsarbeten som observerats genom 

observationsmetoden. De avdelningar som inte berörs är IT, ekonomi och personalavdel-

ningen (HR). Skiftformen de tillämpar är dagtid och inom varje avdelning delas de anställda 

in i lag. Se nedanstående lista för förhållandet mellan antalet anställda fördelat i lag över 

avdelningarna som arbetar med förbättringsarbeten. Se bilaga 3 för organisationsstruktur. 

 Produktionsteknik 8 anställda, ett lag. 

 Kvalitet 10 anställda, ett lag. 

 Underhåll 10 anställda, ett lag. 

 Logistik 8 anställda, ett lag. 

 Produktion 104 anställda, tio lag. 

o Bearbetning 22 anställda, två lag. 

o Måleri 24 anställda, två lag. 

o Montering 26 anställda, tre lag. 

o Materialhantering 32 anställda, tre lag. 

På Företag B är det 255 anställda medarbetare. I företaget är det teknik/el avdelningen och 

produktionsavdelningen som arbetar med skriftliga formella förbättringsarbeten. Inom tek-

nik/el avdelningen är det totalt 25 anställda medarbetare och på produktionsavdelningen är 

det 210 anställda som fördelas på två underavdelningar maskin och emballering. De avdel-

ningar som inte berörs av förbättringsarbeten är inköp, ekonomi/personal/administration och 

kvalitet. På dessa avdelningar är det 20 anställda. Se bilaga 4 för organisationsstruktur. De 

arbetar skift på produktionsavdelningen och underhållsavdelningen. Skiften de tillämpar är 

tvåskift, nattskift samt helgskift. Underhållsavdelningen följer samma skiftgång förutom un-

der helgskiftet, där har de istället jour. De arbetar även i lag där produktionspersonalen delas 

upp i lag efter varje produktionslinje samt ett lag för underhåll. 

Den teoretiska referensramen som har beskrivits under kapitel 3 skall fungera som stöd för 

att utföra kartläggningen samt vara en bas för förbättringsförslagen. Det finns även ett sam-

band mellan kommunikationsprocessen och teorin, att det går att härleda teorin till stegen i 

kommunikationsprocessen. Mer om detta förhållande beskrivs nedan i kapitlet. Av två an-

ledningar berörs och studeras inte alla stegen i kommunikationsprocessen. Den första anled-

ningen är att inga intervjuer skall hållas med personalen på företagen. Den andra är att enbart 

skriftlig kommunikation studeras. Detta medför att steg ett, två och fyra inte studeras i kom-

munikationsprocessen. Det som kommer studeras i kommunikationsprocessen är vem som 

är sändare och mottagare av information, i vilken kommunikationskanal som informationen 

sänds genom och om återkoppling kan ske, se figur 9. Vidare studeras också med vilken 

frekvens förbättringsarbeten kommuniceras. Det innebär hur ofta kommunikationsprocessen 

upprepar sig. 

  

Figur 9. De stegen i kommunikationsprocessen som empirin berör. Efter Jacobsen, 

Thorsvik och Sandin (2008) 
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Frågelistan som återfinns i bilaga 1 fungerar som hjälpmedel för observatören vad som kan 

observeras ute på företagen. Detta för att ge utförliga svar på de frågeställningar kartlägg-

ningen skall svara på. 

Vilka olika typer av förbättringsarbeten som kommuniceras skriftligt formellt härleds till in-

formationen som kommuniceras mellan sändare och mottagare i kommunikationsprocessen. 

Därför har det sökts i teorin angående förbättringsarbeten (kapitel 3.4) som kaizen (kapitel 

3.4.1), kaizen-event (kapitel 3.4.2) och kaikaku (kapitel 3.4.3), samt formell kommunikation 

(kapitel 3.3.1). Teorin används för att förstå informationen som kommuniceras mellan sän-

daren och mottagaren. Denna formella kommunikation beskrivs för att förstå innebörden av 

formell skriftlig kommunikation av förbättringsarbeten. 

I vilka forum som förbättringsarbeten kommuniceras i, relaterar till vem som är sändare och 

mottagare i kommunikationsprocessen, vilket kopplas till teoriavsnittet angående kommuni-

kation i ledarskap och team (kap 3.3.4) samt formell- respektive informell kommunikation 

(kap 3.3.1 och 3.3.2). Teorin är ämnad för att skapa en förståelse om varför kommunikation 

i ledarskap och team är viktigt, samt att kommunikation kan ske horisontellt och vertikalt 

mellan personer i förhållande till en organisationsstruktur och hur information påverkas när 

det kommuniceras horisontellt och vertikalt. 

Hur förbättringsarbeten kommuniceras har ett samband med teorikapitlet om kommunikat-

ionskanaler (kap 3.3.5 och kap 3.3.6). Dessa kapitel används för att skapa en uppfattning om 

vad en kommunikationskanal är och vad det finns för olika kommunikationskanaler. Med 

vilken frekvens som förbättringsarbeten kommuniceras kopplas till teoriavsnittet angående 

formell kommunikation (kap 3.3.1) och vad konsekvenserna blir om det kommuniceras för 

mycket information. 

  



Produktionsteknikerprogrammet Kommunikation av förbättringsarbeten 

Högskolan i Skövde 

Jonas Assarsson 19 16 Juni 2015 

5 Resultat 
En sammanställning av de kommunikationsformer för formell kommunikation som finns i 

respektive företag presenteras i tabell 1 och 2. Svaren utifrån kartläggningen återfinns i ta-

bellerna där den första kolumnen beskriver kommunikationsformen, i kommande kolumner 

beskrivs svaren från kartläggningen, vilket är Vilka olika typer av förbättringsarbeten kom-

municeras skriftligt formellt? Hur kommuniceras de? I vilka forum och med vilken frekvens? 

 

Kommunikations-

form 

Typ av för-

bättringsar-

bete 

Hur Forum Frekvens 

Målstyrning Kaizen Standardiserad 

blankett som visu-

aliseras på kom-

munikationstavlor 

Fabriksmöte, produktions-

möte, produktionsavdel-

ningsmöte 

Månadsvis 

Daglig styrning Kaizen Kommunikations-

tavlor 

Fabriksmöte, produktions-

möte, produktionsavdel-

ningsmöte, lagmöte 

Dagligen 

Förbättringsarbeten:     

Förbättringar vid åter-

kommande problem 

Kaizen-event Kommunikations-

tavlor 

Inom kommunikationsfor-

men 

1-4 möten/ 

vecka 

Idé- och förbättrings-

blanketter 

Kaizen Standardiserad 

blankett som visu-

aliseras på kom-

munikationstavlor 

Förbättringsmöte och ev. 

inom kommunikationsfor-

men för avdelningsutveckl-

ing  

Varannan 

vecka 

Förbättringar för av-

delningsutveckling 

Kaizen Standardiserad 

blankett 

Inom kommunikationsfor-

men 

Veckovis 

Förbättringar för ut-

veckling av företaget 
- 

Kommunikations-

tavlor 

Inom kommunikationsfor-

men 

Veckovis 

5S Kaizen Standardiserad 

blankett som visu-

aliseras på kom-

munikationstavlor 

Förbättringsmöte Varannan 

vecka 

Tabell 1. Kommunikationsformer i Företag A. 
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Kommunikations-

form 

Typ av förbätt-

ringsarbete 

Hur Forum Frekvens 

Målstyrning - - - - 

Daglig styrning - - - - 

Förbättringsarbeten:     

Idé- och förbättrings-

blanketter 

Kaizen Standardiserad 

blankett som vi-

sualiseras på 

kommunikat-

ionstavlor 

Lilla ledningsgrup-

pen, arbetsplatsmö-

ten 

Lilla ledningsgrup-

pen sker veckovis, 

arbetsplatsmöten 

sker varannan 

vecka 

Tillgänglighetsförbätt-

ringar 

Kaizen-event Standardiserad 

blankett 

Inom kommunikat-

ionsformen och ev. 

lilla ledningsgrup-

pen 

Vid behov 

Förbättringar för att 

nå kravspecifikation 

Kaizen Kommunikat-

ionstavlor 

Inom kommunikat-

ionsformen och ev. 

lilla ledningsgrup-

pen 

Vid behov 

5S Kaizen Standardiserad 

blankett som vi-

sualiseras på 

kommunikat-

ionstavlor 

Lilla ledningsgrup-

pen, arbetsplatsmö-

ten 

Lilla ledningsgrup-

pen sker veckovis, 

arbetsplatsmöten 

sker varannan 

vecka 

Tabell 2. Kommunikationsformer i Företag B. 

5.1 Resultat Företag A 

Under efterföljande rubriker sammanfattas resultaten från Företag A. 

5.1.1 Målstyrning Företag A 

I slutet av varje år planeras det inför kommande år för vilka målvärden som skall sättas på 

områden gällande säkerhet (S), kvalitet (Q), leverans (D), personalkostnad (C), energiför-

brukning (E) och kompetensutveckling (P), vilket sammanställs på en kommunikationstavla 

som kallas SQDCEP. För att kunna möta dessa målvärden arbetas det med målstyrning som 

innebär att en långsiktig plan med förbättringar arbetas fram. Det är sedan på fabriksnivå, 

funktionsavdelningsnivå och produktionsavdelningsnivå som det arbetas med målstyrning, 

se figur 10. Målvärdena bestäms först av platschefen på fabriksnivå utifrån behov från kun-

der, ägare, ledning, anställda och samhället. Målvärdena på fabriksnivå bryts sedan ner till 

funktionsavdelningsnivå och produktionsavdelningsnivå. 
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Figur 10. Illustration över hur kommunikation sker på flera nivåer i Företag A. 

Sändarna av informationen kan ses som de som sammanställer förbättringsplanen för respek-

tive nivå. Mottagarna av information blir därmed de på nivån under varandra. Därmed blir 

sändaren på fabriksnivå platschefen och mottagarna blir funktionscheferna på funktionsav-

delningsnivånivå i ett fabriksmöte. Vidare sänder produktionschefen vidare information till 

respektive produktionsledare på produktionsavdelningsnivå i ett produktionsmöte. Även 

medarbetarna i produktionslagen blir mottagare av information från produktionsledarna i ett 

produktionsavdelningsmöte. På samma sätt blir logistik-, kvalitet-, teknik- och underhållsla-

gen mottagare av information men istället är det respektive funktionschef som sänder inform-

ation till dem. Inga medarbetare i lagen är sändare av information. 

Det sker en muntlig tvåvägskommunikation av att målvärdena som sätts är rimliga för fa-

briksnivå, funktionsavdelningsnivå och produktionsavdelningsnivå. Samtidigt sker det munt-

lig tvåvägskommunikation mellan de tre nivåerna genom ett avstämningsmöte varje månad 

för uppföljning gentemot målvärdena. Vidare finns det en envägskommunikation till lagen 

om hur förhållandet är gentemot målvärdena. 

Förbättringstypen som kommuniceras i målstyrningen klassificeras som kaizen därför att ak-

tiviteterna i målstyrningen handlar om att utföra saker för att kunna bli bättre på att exempel-

vis upptäcka avvikelser. Några exempel på förbättringar i målstyrningen är att det arbetas 

med att följa upp leverans- och kvalitetsavvikelser. Den formella skriftliga kommunikationen 

i målstyrningen sker genom en standardiserad blankett som beskriver förbättringarna för re-

spektive målområde inom SQDCEP, vilket visualiseras via kommunikationstavlor. De av-

delningar som berörs av målstyrningen har samma arbetssätt och kommunikationstavlorna är 

standardiserade. 

5.1.2 Daglig styrning Företag A 

Det finns ett samband mellan målstyrningen och den dagliga styrningen. I den dagliga styr-

ningen mäts det varje dag gentemot målen säkerhet (S), kvalitet (Q) och leverans (D). I den 

dagliga styrningen genomgås det vad dagens förutsättningar är för att klara S, Q och D-må-

len. Det gås även igenom om S, Q och D-målen uppnåddes förgående dag. Dagens förutsätt-

ningar innebär att det stäms av gentemot de 4M:en (Människa, Material, Maskin, Metod), till 

exempel att det finns tillräckligt med personal, material, inga maskinhaverier eller att inte 

datasystemet ligger nere. Exempel på hur det arbetas är att om det saknas personal (upptäckt 

enligt 4M:en) därmed föreligger en risk att leveransmålet inte kan uppnås. Nästkommande 

dag kontrolleras det hur det gick, det vill säga om leveransmålet uppnåddes eller inte. 

Förbättringstypen som kommuniceras i den dagliga styrningen klassificeras som kaizen. Ex-

empel på avvikelser som blir föremål för förbättring kan vara att en lyftögla inte är tillräckligt 

fastsatt, vilket riskerar medarbetarnas säkerhet (S) om materialet skulle falla. Ett annat fall är 

en snedskuren slang vilket påverkar kvaliteten (Q) på produkten. De som berörs av målstyr-

ningen berörs även av den dagliga styrningen. Informationen i den dagliga styrningen eska-

leras genom alla nivåer i fyra möten varje dag från medarbetarna lagen upp till platschefen 

för att sedan eskaleras nedåt. Se figur 10 för hur kommunikationen sker genom alla nivåer. 
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Eskaleringen startas på lagnivå, att respektive lag har ett möte vid sina lagtavlor. Därefter 

sänder en representant från varje produktionslag vidare informationen till produktionsledaren 

på produktionsavdelningsnivå som mottar informationen i ett produktionsavdelningsmöte. 

Eftersom logistik, kvalitet, teknik och underhållslagen inte har någon ledare förs informat-

ionen direkt till respektive funktionschef på funktionsavdelningsnivå. I det tredje mötet sän-

der produktionsledarna informationen till produktionschefen (funktionsavdelningsnivå) i ett 

produktionsmöte. I det sista och fjärde mötet, fabriksmötet, sänds information från respektive 

funktionschef till platschefen på fabriksnivå. Varje möte tar cirka 10 minuter. 

De avvikelser som inte kan hanteras på en nivå eskaleras uppåt för vidare beslut. Eskale-

ringen nedåt är den återkoppling om och hur avvikelsen är behandlad. Återkoppling till lagen 

skall ske senast kl. 10:30 samma dag. Detta system medför att tvåvägskommunikationen är 

möjlig. Detta genom sändare och mottagare inom varje möte men dels genom den återkopp-

ling som sker på information som eskalerats uppåt hur vida om och hur avvikelsen är be-

handlad. Återkoppling sker från varje produktionsledare till hela deras avdelning och inte till 

varje lag. 

Den formella skriftliga kommunikationen av förbättringarna i den dagliga styrningen sker 

genom kommunikationstavlor. Avvikelser som påverkar S, Q eller D-målen noteras på kom-

munikationstavlan när avvikelsen är åtgärdad tas den bort från tavlan. De avdelningar som 

berörs av den dagliga styrningen har samma arbetssätt och kommunikationstavlorna är stan-

dardiserade. 

5.1.3 Förbättringsarbete Företag A 

I Företag A observerades fem kommunikationsformer för hur de väljer att kommunicera 

skriftliga formella förbättringsarbeten som kan ses nedan. 

Förbättringar vid återkommande problem Företag A 

Problemlösning startas om det är flera återkommande avvikelser som upptäcks genom den 

dagliga styrningen. Vid kundreklamation initieras problemlösning direkt. Förbättringstypen 

som kommuniceras inom problemlösningen klassificeras som kaizen-event. Exempel på en 

avvikelse som löses genom problemlösning är att använda sig av streckkodsavläsning vid 

montering av detaljer på produkten. Detta görs för att säkerställa att korrekt detalj monteras 

och därmed fås en ökad kvalitet på produkten. 

De avdelningar som arbetar med målstyrning och daglig styrning berörs också av arbetet med 

problemlösning. Själva problemlösningen ansvarar medarbetarna i lagen för, att tillsammans 

i grupp lösa problem. Informationen (lösningarna) som produktionslagen kommer fram till 

sänds av produktionsledare i produktionen. För de övriga funktionsavdelningarna är det re-

spektive funktionschef som är sändare av information. Det kan vara olika mottagare av in-

formationen beroende på vad det är för typ av problem som ska lösas, till exempel om det är 

underhålls- eller kvalitetsrelaterade problem.  

Ett avstämningsmöte sker sedan mellan sändare och mottagare vid kommunikationstavlan. 

Hur ofta mötena inträffar beror på vilken typ av problem som löses. Antalet möten kan därför 

vara 1-4 stycken per vecka. I detta forum är sker muntlig tvåvägskommunikation. Den skrift-

liga formella kommunikationen sker genom kommunikationstavlor och dessa tavlor är stan-

dardiserade och ser likadana ut för de avdelningarna som berörs av problemlösningen. 

Idé- och förbättringsblanketter Företag A 

Ett mål som Företag A har är, att varje medarbetare i produktionslagen minst skall ge tolv 

förslag till förbättringar varje månad. Därför arbetar de med idé- och förbättringsblanketter. 

Förbättringstypen som kommuniceras via idé- och förbättringsblanketterna klassificeras som 

kaizen och kan till exempel vara uppmärkning av lådor, använda gummimattor istället för 

parkett samt att montera påkörningsskydd vid materialfasader. 

Det är enbart medarbetarna i lagen inom produktionsavdelningarna som berörs och arbetar 

med idé- och förbättringsblanketter, övriga funktionsavdelningar berörs inte. Kommunikat-

ionen av förbättringarna sker i ett förbättringsmöte varannan vecka. I förbättringsmötet är det 
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lagrepresentanter från varje produktionsavdelning som är sändare av information från idé- 

och förbättringsblanketterna. De som är mottagare av denna information är produktionsledare 

och funktionschefer. Det som beslutas på förbättringsmötet är om förbättringarna skall ge-

nomföras eller inte. Beroende på kostnaden för att genomföra förbättringen kan informat-

ionen tas vidare till kommunikationsformen för förbättringar för avdelningsutveckling, vilket 

kan läsas under nästkommande rubrik.  

När en möjlighet till förbättring uppmärksammas av medarbetarna i produktionslagen noteras 

förbättringen på en idé- och förbättringsblankett. Den formella skriftliga kommunikationen 

sker genom blanketten som visualiseras på kommunikationstavlor. Det sker en muntlig två-

vägskommunikation i förbättringsmötena. Genomförda förbättringar visas också på kommu-

nikationstavlorna, vilket också kan ses som en form av skriftlig tvåvägskommunikation. 

Förbättringar för avdelningsutveckling Företag A 

Inom avdelningsutvecklingen diskuteras och beslutas hur produktionsavdelningarna kan ut-

vecklas för att nå sina mål. Förbättringstypen som kommuniceras inom avdelningsutveckl-

ingen klassificeras som kaizen, där det diskuteras förbättringar i förhållande till säkerhet och 

tillbud samt utvalda punkter (kvalitet, underhåll) och resultatutfall gentemot måltavlorna. 

Funktionsavdelningarna som berörs av avdelningsutveckling är produktions-, teknik- och un-

derhållsavdelningen. Sändarna av information är produktionsledare. Mottagarna av inform-

ation är produktionstekniker, underhållsmedarbetare samt en medarbetare från varje produkt-

ionsavdelning. Den skriftliga formella kommunikationen sker genom att de för ett standardi-

serat protokoll. Mötet för avdelningsutveckling sker en gång per vecka. I detta forum sker 

muntlig tvåvägskommunikation. 

Förbättringar för utveckling av företaget Företag A 

Förbättringar för att höja företaget till en ny högre och bättre nivå sker i projektform. Pro-

jekten delas upp i A-projekt och B-projekt, där A-projekt prioriteras och berör hela företaget 

och B-projekt kommer i andra hand och är specifika problem. Därmed berörs samtliga med-

arbetare av förbättringarna som mynnar ut från projekten. De avdelningar som inte berörs är 

ekonomi, IT och personalavdelningen. 

Förbättringstypen som kommuniceras genom projekten kan klassificeras som ett mellanting 

mellan kaizen-event och kaikaku eftersom tidshorisonten för projekten är från 1 månad till 6 

månader. Ett exempel på A-projekt är att införa standardiserat arbete på samtliga avdelningar. 

Hur projekten fortskrider kommuniceras i avstämningsmöten, där den skriftliga formella 

kommunikationen sker genom kommunikationstavlor. Sändarna i mötet är produktionstek-

niker som driver projekten. Mottagarna av information är produktionsledare, funktionschefer 

samt platschef. Avstämningsmötet mellan sändare och mottagare sker en gång per vecka, 

under vilket också muntlig tvåvägskommunikation är möjlig. 

5S Företag A 

På företag A arbetas det med 5S. Utifrån tilldelade ansvarsområden vet respektive medarbe-

tare vems ansvar det är att utföra 5S-arbetet vid exempelvis arbetsbänkar, gångar eller hyll-

plan. Det är den ansvarige för varje område som ser till att nivån är enligt standarden. Stan-

darden visas visuellt med hjälp av en bild på idealläget på exempelvis en arbetsbänk samt 

beskrivs vad som skall göras och kontrolleras. 

Förbättringstypen som kommuniceras i 5S-arbetet är kaizen, vilket innebär exempelvis upp-

märkning av material. Alla berörs utav 5S förutom ekonomi-, IT- och personalavdelningen. 

Sändare av informationen är enbart medarbetarna i produktionslagen som utför 5S-arbetet. 

Arbetet med 5S berör även produktionsledare, funktionschefer och platschef. Däremot doku-

menterar de inga 5S-förbättringar, men revisioner utförs av deras 5S-arbete likväl som det 

görs på medarbetarna i lagen. 5S-förbättringarna noteras på idé- och förbättringsblanketterna 

som lyfts och diskuteras på förbättringsmötet, se kommunikationsformen ovan för idé- och 

förbättringsblanketter för vem som är sändare, mottagare och hur ofta förbättringarna kom-

municeras. 
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5.2 Resultat Företag B 

Under efterföljande rubriker sammanfattas resultaten från Företag B. 

5.2.1 Målstyrning Företag B 

Målstyrning observerades inte i Företag B. 

5.2.2 Daglig styrning Företag B 

Daglig styrning observerades inte i Företag B. 

5.2.3 Förbättringsarbete Företag B 

I Företag B observerades fyra kommunikationsformer för hur de väljer att kommunicera 

skriftliga formella förbättringsarbeten. 

Idé- och förbättringsblanketter Företag B 

Arbetet med idé- och förbättringsblanketterna är under uppstart och berör därför bara vissa 

lag inom produktionsavdelningarna. På sikt kommer detta arbete föras in på övriga funkt-

ionsavdelningar. Det som framförs via blanketterna är förbättringar som påverkar säkerhet, 

kvalitet, leverans, effektivitet och mantid. 

Förbättringstypen som framförs genom idé- och förbättringsblanketterna är kaizen. Ett ex-

empel på förbättring är att sätta upp en dokumentsamlare för att lägga orderdokument för att 

få bättre ordning. Förbättringar som framförs via idé- och förbättringsblanketterna kan dis-

kuteras i två forum: arbetsplatsmötet och/eller lilla ledningsgruppen. Vilket forum förbätt-

ringen tas upp i beror på tidsåtgång och kostnad för att genomföra förbättringen. Se figur 11 

för hur förbättringarna från blanketterna kommuniceras från medarbetarna i produktionsla-

gen till ledningen. 

  

Figur 11. Illustration över hur kommunikation sker på flera nivåer i Företag B. 

Arbetsplatsmötet är det första mötet och hålls mellan medarbetarna i produktionslagen och 

respektive produktionssamordnare. Medarbetarna i produktionslagen är sändare av inform-

ation och produktionssamordnarna mottagare. Om beslut om förbättringar inte kan tas på 

arbetsplatsmötet, eskaleras informationen till lilla ledningsgruppen via produktionsledaren 

antingen muntligt eller skriftligt. I lilla ledningsgruppen är produktionsledarna för maskin- 

och emballeringsavdelningen sändare av information. Vidare i lilla ledningsgruppen är led-

ningen mottagare av information. 

Den formella skriftliga kommunikationen sker genom idé- och förbättringsblanketterna. När 

en förbättring uppmärksammas noteras den på idé- och förbättringsblanketten som återfinns 

på en kommunikationstavla. Det är sedan utifrån förbättringarna som är nedskrivna på blan-

ketten det diskuteras i forumen. Kommunikationen i forumen sker en gång var fjortonde dag 

i arbetsplatsmötet. Om förbättringarna behövs eskaleras ytterligare en nivå till lilla lednings-

gruppsmötet, vilket sker en gång varje vecka. Tvåvägskommunikation är möjlig inom varje 

forum och genom den återkoppling som sker på eskalerad information tillbaka till medarbe-

tarna i lagen. 
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Tillgänglighetsförbättringar Företag B 

På Företag B mäts tillgängligheten för varje produktionsflöde. Vid varje produktionsflöde 

finns det en kommunikationstavla som illustrerar information hur tillgängligheten är för varje 

skift sett över en vecka. Är tillgängligheten låg initierar antingen produktionsledare, avdel-

ningschefer för produktion eller produktionschefen förbättringsarbete för att öka tillgänglig-

heten. Förbättringstypen för att öka tillgängligheten klassificeras som kaizen-event, därför 

att förbättringsarbetet bedrivs i projektform. Exempel på problem som lyfts i detta forum är 

att förbättra vakuumsuget på robotars verktyg för att förhindra att material inte skall riskera 

att tappas.  

Sändarna av informationen är produktionsmedarbetarna på det produktionsflöde som berörs 

av förbättringsarbetet eftersom de ser vilka problem som uppstår. Informationen kommuni-

ceras muntligt eller skriftligt till mottagaren, projektledaren. Projektledaren tillsätter sedan 

en tillfälligt sammansatt grupp med de intressenter som berörs av problemen. I projektgrup-

pen ses projektledaren som sändaren av information. Mottagarna av information blir de som 

projektledaren väljer att ta med i gruppen för att lösa problemet. Mottagarna kan exempelvis 

vara produktionsmedarbetare, underhållsmedarbetare eller produktionschef. 

Den skriftliga formella kommunikationen är att det förs protokoll, vilket innehåller inform-

ation om vad det är för problem, vilken åtgärd som skall göras och när det skall vara utfört. 

Sedan följs statusen upp hur det går med att åtgärda problemet genom att stämma av vad som 

har gjort sedan senaste mötet, detta också antecknas på protokollet. Angående projekten för 

att förbättra tillgängligheten sker inga regelbundna möten. Möten sker istället vid behov, be-

roende på problemets art och hur många problem det är som uppmärksammats. Hur många 

problem som uppmärksammats styr även under hur lång tid mötena sker. Skall stora förbätt-

ringar genomföras tas beslut i stället i lilla ledningsgruppen. Muntlig tvåvägskommunikation 

sker inom varje projektmöte som beslutar om genomförandet av förbättringarna. 

Förbättringar för att nå kravspecifikation Företag B 

Projekttavlan är flyttningsbar och används vid igångkörning av ny maskinutrustning för att 

följa upp att utrustning klarar av vad som avtalats enligt kravspecifikationen. Förbättringsty-

pen för att nå önskad kravspecifikation klassificeras som kaizen, vilket kan vara att exempel-

vis åtgärda felinställda givare eller att maskinen inte klarar av förutbestämd takt. Sändarna 

av informationen är produktionsmedarbetarna som arbetar med den nya produktionslinjen, 

de som ser vilka problem som uppstår. Mottagaren av informationen är projektledaren. Ef-

tersom förbättringsarbetet går ut på att nå önskad kravspecifikation involverar sedan projekt-

ledaren berörda leverantörer för att åtgärda uppmärksammade problem. 

Den skriftliga formella kommunikationen sker genom projekttavlan, vilket är en kommuni-

kationstavla. Efterhand när problem uppmärksammas av produktionsmedarbetarna noteras 

dessa på projekttavlan för åtgärd. Muntlig tvåvägskommunikation sker vid möten vid tavlan 

men också genom skriftlig återkoppling om problem via projekttavlan. Mötena för avstäm-

ning sker vid projekttavlan vid berörd maskinutrustning. Möten sker inte regelbundet vid 

projekttavlan, de sker istället vid behov beroende på problemets art och hur många problem 

det är som uppmärksammats. Vilken typ av problem och hur många avgör under hur lång 

tiden kommunikation sker. De problem som inte kan hanteras av projektledaren lyfts istället 

till lilla ledningsgruppen. 

5S Företag B 

Arbetett med 5S på Företag B berör alla lag inom produktionsavdelningen samt underhållla-

get inom teknik- och elavdelningen. På sikt kommer även övriga funktionsavdelningar att 

beröras av 5S-arbetet. För att upprätthålla 5S-arbetet gör medarbetarna i lagen kontroller ut-

ifrån en checklista, vad som skall kontrolleras och utföras med en viss frekvens. Vad som 

kontrolleras kan vara att se till att verktygen är i bra skick på verktygstavlorna, vilket kon-

trolleras av varje skift. Om det brister på någon punkt enligt checklistan noteras detta på en 

anmärkningslista. Listan ger även möjlighet att notera nya 5S-förbättringar. 

Förbättringstypen som kommuniceras i 5S-arbetet klassificeras som kaizen, eftersom de 

flesta förslag till förbättringar är att åtgärda verktyg som saknas på verktygstavlorna. Även 
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5S-förbättringarna kan kommuniceras i två forum som det görs med idé- och förbättrings-

blanketterna. Beroende på tidsåtgången och kostnaden för att genomföra förbättringen tas 

beslut om genomförande av förbättringen antingen i arbetsplatsmötet och/eller i lilla led-

ningsgruppen. Skillnaden mot idé- och förbättringsblanketterna är att även underhållslaget 

inom teknik- och elavdelningen arbetar med 5S. Därför eskaleras informationen på samma 

sätt som det görs från produktionslagen även från underhållslagen, se figur 11. 

Ett arbetsplatsmöte hålls också mellan medarbetarna i underhållslaget som är sändare av in-

formation till sin underhållssamordnare som blir mottagare. Om beslut om förbättringar inte 

kan tas på arbetsplatsmötet, eskaleras informationen till lilla ledningsgruppen via teknik/el-

chefen antingen muntligt eller skriftligt. I lilla ledningsgruppen är teknik/elchefen sändare av 

information. Mottagarna av information i lilla ledningsgruppen blir ledningen, se kommuni-

kationsformen idé- och förbättringsblanketter för hur ofta kommunikationen sker i forumen 

samt om återkoppling är möjlig. Kommunikationskanalen för att kommunicera skriftliga for-

mella 5S-förbättringar är via anmärkningslistorna på kommunikationstavlorna. Arbetet med 

5S ser likadant ut på alla kommunikationstavlorna och alla avdelningar. 
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5.3 Resultatjämförelse mellan företagen 

En översikt av kommunikationsformerna ses i tabell 3. Tabellen visar vilka respektive kom-

munikationsformer varje företag arbetar med. 

Kommunikationsform Företag A Företag B 

Målstyrning Ja Nej 

Daglig styrning Ja Nej 

Förbättringsarbeten: Ja Ja 

Förbättringar vid återkommande problem Ja Nej 

Idé- och förbättringsblanketter Ja Ja 

Förbättringar för avdelningsutveckling Ja Nej 

Förbättringar för utveckling av företaget Ja Nej 

Tillgänglighetsförbättringar Nej Ja 

Förbättringar för att nå kravspecifikation Nej Ja 

5S Ja Ja 

Tabell 3. Resultatjämförelse mellan Företag A och Företag B. 

5.4 Jämförelse av resultat mot teorin 

Nedan ses tabell 4 där teorin jämförs mot resultatet. 

Kommunikations-

form 

Teori Resultat 

Målstyrning Mål ger medarbetarna tydliga riktlin-

jer för deras arbete. (Kap 3.1) 

Endast i Företag A arbetas det med målstyr-

ning, vilket berör fabriks-, funktions- och 

produktionsavdelningsnivå samt att lagen 

även får information hur förhållningen är 

gentemot målen. 

Daglig styrning Genom daglig styrning upptäcks avvi-

kelser fortare, vilket leder till snabbare 

motreaktion på avvikelserna. (Kap3.2) 

Endast i Företag A arbetas det med daglig 

styrning, vilket berör alla nivåer där det dag-

ligen följs upp gentemot utvalda mål. 

Förbättringsarbeten En standardiserad förbättringscykel är 

till stor hjälp i ett förbättringsarbete 

(Kap 2.1), samt fokusera på att elimi-

nera de stora slöserierna först. (Kap 

3.4.5) 

Både Företag A och Företag B har ett väl in-

arbetat förbättringsarbete där de väljer att 

angripa olika typer av problem. 

5S Genom 5S fås en välorganiserad ar-

betsplats som kan standardiseras vil-

ket leder till att slöseri kan elimineras. 

(Kap 3.4.4) 

Företag A och Företag B arbetar med 5S där 

Företag A har kommit något längre i 5S arbe-

tet än Företag B. 

Tabell 4. Jämförelse av resultat emot teorin. 
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6 Diskussion 
Företag A är ett företag som har arbetat länge med Lean gentemot Företag B som är i upp-

startsfasen. Detta medför att Företag A har fler kommunikationsformer och att de har skapat 

ett väl strukturerat sätt att kommunicera förbättringsarbeten. Det som kan ses i resultatet är 

att båda företagen främst arbetar med ständiga förbättringar, kaizen. Liker och Erkelius 

(2009) anser att ständiga förbättringar krävs för att närma sig Leans långsiktiga vision som 

enligt Petersson et al (2009) är, att eliminera allt slöseri ur verksamheten. Vidare arbetar båda 

företagen med kaizen-event men i mindre omfattning, vilket enligt Petersson et al (2009) är 

ett komplement till kaizen. Företagen kommunicerar skriftliga formella förbättringsarbeten 

främst genom kommunikationstavlor eller standardiserade blanketter som visas på tavlorna, 

vilket visualiserar förbättringsarbetet. Fördelen med att använda sig av kommunikations-

tavlor är enligt Hagberg och Henriksson (2010) att team och andra intressenter hålls uppda-

terade på väsentlig information. Vidare anser Bicheno et al (2013) att tavlan är till stor nytta 

för att driva och stödja arbetet med förbättringar. 

Det som också går att tolka ur resultatet är att det kommuniceras väldigt mycket information 

i Företag A gentemot Företag B. Produktionsledarna i Företag A agerar både som sändare 

och mottagare av information i många utav kommunikationsformerna, vilket gör att de får 

ett stort ansvar i förbättringsarbetet. Petersson et al (2009) beskriver att ledarskapet är av stor 

betydelse vid arbete med ständiga förbättringar: det skall vara situationsanpassat, stödjande 

och närvarande. Problemet när produktionsledarna i Företag A deltar i många olika kommu-

nikationsformer är, att det finns risk att de inte hinner utöva ett ledarskap som är stödjande 

och närvarande. 

Det som resultatjämförelsen påvisar är att det finns en huvudsaklig likhet företagen emellan, 

att båda företagen arbetar med olika kategorier av förbättringsarbeten, där de exempelvis 

väljer att inrikta sig på att förbättra tillgängligheten i maskinerna eller att utveckla produkt-

ionsavdelningarna. Det som skiljer sig är att Företag B inte arbetar med målstyrningen och 

daglig styrning som det görs i Företag A. Enligt Jacobsen, Thorsvik och Sandin (2008) ger 

mål medarbetarna tydliga riktlinjer för deras arbete. Vidare anser Eklund (2011)  att mål 

stärker löst sammanhållna grupper till team. Visualisering av mål och frekvent uppföljning 

gentemot satta mål genom exempelvis daglig styrning, där daglig styrning enligt Petersson 

et al (2009) är ett arbetssätt med möten varje dag för att upptäcka avvikelser snabbare. Mål-

styrning tillsammans med daglig styrning är till stor fördel för att tidigt fånga upp avvikelser 

som kan påverka målen. Görs inte denna uppföljning riskerar det att ta lång tid innan problem 

upptäcks som görs att målen inte uppnås, vilket kan ge stora förluster både genom missnöjda 

kunder och/eller ekonomiska konsekvenser, beroende på vad det är för problem. Det kan vara 

genom en kundreklamation, att kunden blir missnöjd och det ansvariga företaget för rekla-

mationen får en kostnad för omarbetning eller nytillverkning. Vidare om inte frekvent upp-

följning görs, äventyras medarbetarnas tankar och idéer genom att de helt enkelt glöms bort. 

Detta resulterar i ett steg bakåt från uppsatta mål och visioner. 

6.1 Förbättringsförslag 

Företag A och Företag B som ingår studien, men även andra företag, bör ta till sig av varand-

ras olika kommunikationsformer för att nå en effektivare kommunikation av förbättringsar-

beten. Företagen bör även rikta medarbetarnas tankar enligt de 7+1 slöserier för att finna fler 

förslag till förbättringar. Dessutom anser jag att Företag A och Företag B skall skapa ett sy-

stem för att följa upp och mäta avvikelser. 

För Företag A blir det inte många av kommunikationsformerna de kan ta till sig eftersom de 

arbetar med flesta. Däremot kan de anta några av kommunikationsformerna som exempelvis 

riktar sig mot förbättringar att nå önskad kravspecifikation som Företag B arbetar med. Ett 

problem som kan uppkomma, om ett företag antar alla kommunikationsformer, vilket kan 

resultera i en förhöjd risk för överkommunikation. Detta är ett problem enligt Rogers och 

Agarwala-Rogers (1976) att det kommuniceras för mycket information, att medarbetare eller 
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organisationen överbelastas av information, vilket även Bicheno et al (2013) anser är ett slö-

seri. När det kommuniceras för mycket information anser jag att människor inte orkar med 

sitt arbete, att organisationen i förlängningen riskerar att förlora bra kompetens genom att 

medarbetare byter jobb. När risk föreligger för överkommunikation anser Rogers och 

Agarwala-Rogers (1976) att lösningen är att kommunicera mindre. Det rimliga alternativet 

vore att börja på en låg nivå, att anta en kommunikationsform i taget som är mest lämpliga 

för deras organisation och dess behov. En ytterligare del som kan kräva mer tankeverksamhet 

är införandet av kommunikationsformen daglig styrning. När ett företag arbetar flera skift, 

vilket kommer kräva mer planering om hur informationen skall komma från och till medar-

betarna på skiften. Det är en sak när det enbart arbetas dagtid, att informationen når lättare 

fram till berörda personer av anledningen att alla arbetar samtidigt. Kommunikation i flera 

led från skiften kan göras skriftligt för att sedan lyftas av exempelvis produktionsledaren. 

Nackdelen med skriftlig information är att kommunikationen inte blir informationsrik. Daft 

och Lengel (1986) definierar rik information som förmågan att ändra uppfattningen om in-

formation under ett givet tidsintervall. Detta blir svårt för exempelvis ett nattskift, som möj-

ligtvis inte träffar sin produktionsledare på grund av arbetstiderna, att ge muntlig återkopp-

ling på den skriftliga informationen för att reda ut eventuella oklarheter. Dock kan en skift-

ledare lyfta information från nattskiftet men därmed blir det istället muntlig kommunikation 

i flera led. Den informationen riskerar att förändras och det som når mottagaren inte var det 

den ursprungliga sändaren menade. 

I Företag A och Företag B bör medarbetarnas tankar och idéer riktas mot de 7+1 slöserierna 

som beskrivs under kapitel 3.4.5, detta för att komma med fler och bättre förbättringar. Vi-

dare är det inte säkert att medarbetarna börjar tänka, arbeta och söka slöseri enligt de 7+1 

slöserierna, eftersom det inte är säkert att medarbetarna ser vad som är ett slöseri, att det 

verkar vara onödigt långa transporter för att hämta material. Bicheno et al (2013) anser att 

det är svårt att förbättra en process innan den är standardiserad, när processen är standardise-

rad kan arbetet med ständiga förbättringar inledas. Därmed blir de fem S:en ett medel för att 

ständigt kunna förbättra, se kapitel 3.4.4, eftersom det är i det fjärde S:et som standarden 

sätts. En standard tillsammans med ett tänk enligt de 7+1 slöserierna kan komma att resultera 

i en effektivare eliminering av slöseri, att medarbetarna ser fler möjliga 5S-förbättringar. 

Termer som 7+1 slöserier, 5S eller standardiserat arbete är fackord som kan vara svåra att 

förstå. Detta är ett problem enligt Jacobsen, Thorsvik och Sandin (2008) när personer med 

olika utbildning och erfarenheter uttrycker sig i fackord som kan vara svårtolkade av motta-

garen. Därför ställer det extra stort ansvar på ledarskapet, att ledarna verkligen utbildar och 

förklarar för medarbetarna termernas innebörd och betydelse, detta för att ge medarbetarna 

verktyg för att kunna upptäcka problem för att sedermera reducera slöseri. Enligt Liker och 

Erkelius (2009) är det medarbetarna som utför det värdehöjande arbetet som ser vilka pro-

blem som uppstår och hur det påverkar arbetet. Detta styrker vikten av att fokusera på med-

arbetarna som utför det värdehöjande arbetet och ge dem de verktyg de behöver för en bättre 

kommunikation av förbättringar. Om en ledare utbildar och förklarar sig på ett sådant sätt att 

medarbetarna inte förstår, kan detta bli föremål för diskussion i den informella kommunikat-

ionen mellan medarbetarna och som resultat riskerar ledaren att inte få önskad effekt. En 

tydlig och bra kommunikation mellan ledare och medarbetare är ett måste för att förstå 

varandra och komma överens och arbeta. 

Dessutom anser jag att Företag A och Företag B skall skapa ett system för att följa upp och 

mäta avvikelser. Ett sådant system kan ge insikt i om insatta motåtgärder ger önskad effekt, 

för att därmed kunna sätta in mer effektiva förbättringar. Det som kommuniceras skriftligt 

genom kommunikationstavlor, de avvikelser som noteras för att åtgärdas, skrivs ofta på en 

whiteboardtavla. Problemet med detta är att när avvikelsen är åtgärdad tas den ofta bort (sud-

das) från tavlan. Systemet för uppföljning kan vara att avvikelserna noteras skriftligt på ett 

Excelblad, likt den aktivitetskolumn som Petersson et al (2009) anser borde finnas med på 

en kommunikationstavla, se kapitel 3.3.6. 
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6.2 Hållbar utveckling 

Genom att företagen väljer att anta någon av de föreslagna förbättringarna kan det leda till 

en förbättrad kommunikation av förbättringsarbetet, vilket kan leda till att resurser används 

effektivare och att en bättre eliminering av slöseri kan ske. Samtidigt vid en förbättrad kom-

munikation av förbättringsarbeten anser jag att produktion kan stanna kvar i Sverige, vilket 

leder till att alla tre pelare inom hållbarhetsbegreppet påverkas. Den sociala pelaren påverkas 

genom en ökad trygghet hos människor därför att arbetstillfällen säkras i Sverige. Minskad 

förbrukning av material och energi ger upphov till mindre föroreningar vilket inverkar på den 

ekologiska pelaren. Allt eftersom att mindre resurser förbrukas kan även ekonomin påverkas 

positivt genom att mindre inköp av material behövs göras. 

Källströms (2014) synsätt på en hållbar utveckling är att kommande generationer skall ha det 

lika bra som oss eller ännu bättre. De företag som tar till sig Lean-konceptet och får det 

arbetet att fungera kan med gott samvete känna att de bidrar till att kommande generationer 

får det lika bra eller bättre än oss. Vidare måste ledarna driva på medarbetarna och förklara 

varför hållbar utveckling är viktigt samt hur det relaterar till förbättringsarbetet, för att få ut 

mesta möjliga av medarbetarna mot en hållbar utveckling. 

6.3 Metodkritik 

PDCA-metoden som användes för planering och fortskridande av examensarbetet har funge-

rat bra att använda sig av. Detta stöds av Rother och Carlsson (2013) som menar att de fyra 

stegen i PDCA är en vetenskaplig process för att skaffa sig kunskap. Problemet ligger inte i 

själva metoden, utan mer svårigheten att ägna mycket tid åt plan-fasen. Det blir gärna att lite 

tid läggs till att planera och istället snabbt gå över i do-fasen, vilket resulterar i onödigt ex-

traarbete. 

När kartläggningen utfördes i företagen användes observationsmetoden för att studera kom-

munikationen av förbättringsarbeten. Problemet med metoden är att kartläggningen blir sub-

jektiv eftersom det avspeglar sig i vad jag ser och upplever. I Företag A som har arbetat länge 

med Lean gör att det blir mycket information att studera och samtidigt väldigt komplext. 

Vidare när kartläggningen gjordes i Företag A fick inte observationsmetoden användas, jag 

som observatör fick inte gå runt själv att observera. Däremot gick jag runt med min kontakt-

person på Företag A och därigenom kunde kommunikationen av förbättringsarbeten studeras. 

Kaikaku kunde inte kartläggas med observationsmetoden därför att jag inte kunde observera 

denna förbättringstyp. Det har även varit svårt att klassificera förbättringarna i förhållande 

till kaizen och kaizen-event, eftersom företagen inte arbetar med eller klassificerar sina för-

bättringar enligt de kategorierna. Företagen har inte heller egna namn för olika förbättrings-

typer. Därigenom blir det också en subjektiv bedömning hur förbättringarna kategoriseras 

enligt kaizen och kaizen-event. Vid kartläggningen var det även svårt att bedöma om det 

verkligen var en typ av förbättringsarbete jag observerade. Exempelvis, ett arbete med 5S 

och enbart se till och åtgärda arbetsplatsen för att nå erforderlig nivå enligt standard är ingen 

förbättring i sig. Förbättringar är när medarbetarna ser möjligheter att förbättra de fem S:en, 

exempelvis strukturera material på arbetsplatsen genom uppmärkning. 

Ett ytterligare exempel på problem med observationsmetoden var att jag inte kunde observera 

det som kommuniceras via TV-apparaterna på Företag A. Under första företagsbesöket ob-

serverades det inte på grund av att det var mycket övrig information att ta in under kort tid, 

vidare under andra besöket var TV-apparaterna avstängda för uppdatering av systemet. Yt-

terligare faktorer där jag inte studerade vissa kommunikationskanaler som exempelvis mail 

var att jag tycker det är för känsligt att läsa andras mail. Allt detta sammantaget gör att det 

kan finnas ytterligare kommunikation av förbättringsarbeten att studera. 

I företag B kunde jag inte observera att de arbetar med målstyrning, eftersom jag inte fann 

något visuellt arbete med målstyrning. Däremot kan det ske en muntlig kommunikation an-

gående målstyrning som dokumenteras på något sätt som jag inte kunde observera. Detta kan 
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också påverka resultatet och innebära att de faktiskt arbetar med målstyrning. Samtidigt skri-

ver Blomkvist och Hallin (2014) att genom observationsmetoden bör observatören interagera 

genom att ställa frågor och småprata. De kontaktpersoner som jag blev tilldelad inför före-

tagsbesöken har jag ställt frågor och småpratat med. Detta gör att den subjektiva bedöm-

ningen normaliseras till viss del. 

Som tidigare beskrivet studeras inte alla steg i kommunikationsprocessen, eftersom inga in-

terjuver hålls med personal samt att enbart skriftig kommunikation studeras. Därigenom har 

inte steg 1, 2 och 4 studerats i kommunikationsprocessen, se figur 6 under kapitel 3.3.3. Steg 

1 och 4 kan jag inte studera med hjälp av observationsmetoden, eftersom andra metoder krävs 

för att studera dessa steg. Steg 2 kan studeras med observationsmetoden, men då enbart skrift-

lig kommunikation studeras anser jag att detta steg inte är relevant att studera, eftersom pro-

blem som uppstår i detta steg kopplas till muntlig kommunikation. Dessa steg anser jag bör 

studeras mer i detalj. Enligt Jacobsen, Thorsvik och Sandin (2008) samt Tonnquist (2014) 

kännetecknas en effektiv kommunikation av att mottagaren tolkar informationen i enlighet 

med sändarens ändamål. Fungerar inte detta anser författarna att missförstånd kan uppstå. 

Därigenom blir steg 1 och 4 viktiga att studera, går det sätta likhetstecken mellan dessa två 

steg anser jag att en effektiv kommunikation uppnås. Steg 2 kan också påverka en effektiv 

kommunikation, vilket gör det steget viktigt att studera. Enligt Jacobsen, Thorsvik och San-

din (2008) kan det vara en bristande överensstämmelse i verbala gentemot icke verbala sym-

boler, vilket också påverkar mottagaren hur denne väljer att tolka informationen. Ett exempel 

på bristande överensstämmelse är när en person nickar med huvudet och samtidigt säger nej. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1 

Frågemall för observatören 

 

Vilka olika typer av förbättringsarbeten kommuniceras skriftligt formellt? 
1. Vilka olika typer av förbättringsarbeten kommuniceras skriftligen formellt? 

o Är det kaizen? 

o Är det kaizen- event? 

o Är det kaikaku? 

 Arbetar företagen med alla tre kategorier? 

 Eller arbetar de enbart med en eller flera kategorier? 

 

2. Kan förbättringsarbetena ha andra namn/ benämningar? Men att de fyller samma 

funktion som kaizen, kaizen-event eller kaikaku? 

 

3. Finns det andra typer av förbättringsarbeten som inte examensarbetet tagit upp? 

o Vad är det i så fall för typ av förbättringsarbeten? 

 

4. Vad är det för förbättringar som kommuniceras i förbättringsarbetena? 

I vilka forum? 

5. Kommuniceras förbättringsarbeten på företaget? 
o Hur många arbetar på företaget? 

 Vilka berörs av förbättringsarbetena? 
 

6. På vilka avdelningar inom företaget kommuniceras förbättringsarbeten skriftligt 

formellt? 
o Är det i produktion-, kvalitet-, underhåll-, logistik- eller på tjänstemanna-

sidan? 
 Hur många arbetar på varje avdelning? 

o Kommuniceras förbättringsarbeten på samtliga avdelningar eller enbart 

enstaka? 
 

7. På vilka skift inom företaget kommuniceras förbättringsarbeten skriftligt formellt? 
o Vilken typ av skift arbetar de? 

 Är det en-, två-, tre-, fyr- eller fem-skift? 

 Hur många arbetar på varje skift? 
o Kommuniceras förbättringsarbeten på samtliga skift eller enbart enstaka? 

 
8. Arbetas det i team inom varje skift? 

o Kommunicerar alla team förbättringsarbete eller är det bara enstaka? 
 Hur många arbetar i varje team? 

 
9. I vilka forum kommuniceras förbättringsarbetena? 

o Är det vid morgon-, vecko-, månads-, årsmöte- ledningsgruppsmöte eller 

skiftbyten? 

 
10. Vilka roller har de som kommunicerar förbättringsarbetena? 

o Är det i rollen som produktionspersonal, gruppledare, skiftledare, pro-

duktionschef eller platschef? 

 

11. I förhållande till ett organisationsschema, vilken nivå i strukturen har personer 

som kommunicerar förbättringsarbetena? 

 

12. Kan flera personer agera samtidigt i kommunikationen? 
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13. Vem är det som sändare av informationen i de olika forumen?  

o Vilken roll har sändaren? 

o Vilken nivå har sändaren? 

o Är det en eller flera sändare? 

 

14.  Vem är det som är mottagare av informationen i de olika forumen?  

o Vilken roll har mottagaren? 

o Vilken nivå har mottagaren? 

o Är det en eller flera mottagare? 

 

 

15. Är det personer med skilda roller på olika nivåer som berörs av olika typer av för-

bättringsarbeten?  

o Vilken roll och nivå har de som kommunicerar en kaizen?  

 Är det produktionspersonal, gruppledare, skiftledare, produkt-

ionschef, platschef? 

o Vilken roll och nivå har de som kommunicerar en kaizen-event?  

 Är det produktionspersonal, gruppledare, skiftledare, produkt-

ionschef, platschef? 

o Vilken roll och nivå har de som kommunicerar en kaikaku?  

 Är det produktionspersonal, gruppledare, skiftledare, produkt-

ionschef, platschef? 

o Om det andra typer av förbättringsarbeten som inte examensarbetet tagit 

upp, vilken roll och nivå har de som kommunicerar dessa? 

 Är det produktionspersonal, gruppledare, skiftledare, produkt-

ionschef, platschef? 

16. Kan det vara att enbart vissa personer berörs av förbättringsarbetena? 

o Att inte produktionspersonal är delaktiga i förbättringsarbetet? 

 

17. Finns det en tvåvägskommunikation? Det vill säga att mottagaren kan ge skriftlig 

eller muntlig återkoppling på informationen från sändaren. 

Hur kommuniceras de? 
18. Hur kommuniceras de olika förbättringsarbetena?  

o Är det via kommunikationstavlor, mail, brev, intranät, tv, affärssystem 

eller internet? 

o Är de olika kommunikationskanalerna standardiserade? 

 Ser kommunikationstavlor ut på samma sätt på olika avdel-

ningar? 

 Det som kommuniceras i mail finns det färdiga mallar som kan 

fyllas i? 

 

Och med vilken frekvens? 

19. Med vilken frekvens kommuniceras de olika förbättringsarbetena kaizen, kaizen-

event eller kaikaku? 

o Sker det regelbundet på fasta dagar och tider? 

 

20. Under hur lång tid sker kommunikation i forumen av förbättringsarbetena? 

 

21. Tar det längre tid att kommunicera olika typer av förbättringsarbeten? 

o Gällande kaizen, kaizen-event eller kaikaku? 

o Gällande övriga förbättringsarbeten? 

 

22. Finns det risk för en överkommunikation? 

o Att individ/ individer överbelastas av information? 

o Vad blir konsekvenserna av det? 



Produktionsteknikerprogrammet Kommunikation av förbättringsarbeten 

Högskolan i Skövde 

Jonas Assarsson 35 16 Juni 2015 

 

23. Finns det en risk för en att det kommuniceras för lite? 

o Att individ/ individer får för lite information? 

o Vad blir konsekvenserna av det? 
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Bilaga 2 

Mall för dokumentation av observationer 
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Bilaga 3 
Organisationsstruktur Företag A 
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Bilaga 4 
Organisationsstruktur Företag B 

 
 


