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Förord 

Detta examensarbete omfattar 15 poäng och avslutar vår utbildning på 

högskoleingenjörsprogrammet Industriell ekonomi med inriktning logistik vid Högskolan i 

Borås. Examensarbetet är utfört på Göteborgs kex i Kungälv under perioden januari 2010 till 

och med maj i 2010. Efter att ha läst flera kurser i logistik har det varit givande att tillämpa 

och pröva sina kunskaper på ett verkligt problem i ett större företag. 

Examensarbetet har behandlat säkerheten och lagerhållningen, två områden som berör de 

flesta på företaget. Därför vill vi tacka alla på Göteborgs kex som har ställt upp och hjälpt 

oss med svar på frågor och att få fram material. Vi vill särskilt tacka vår handledare Anne 

Olofsson för allt stöd och den frihet som hon har gett oss under tiden. Det har varit till stor 

hjälp och det hade varit svårt att genomföra arbetet utan det stödet. 

Borås Maj 2010 

 

 

 

 

Malik Mujanovic    Sebastian Svedgren 
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Abstract 

With a clear system for how a production operates, in the form of standardized processes, it is 

possible to reduce the wastes that are generated in the form of materials and unnecessary 

movements. Göteborgs Kex are a company interested in reducing their waste and work on 

improvement work in order to become more efficient in their production. Göteborgs Kex is 

Scandinavia's leading biscuit manufacturer of biscuits and is part of Norwegian Orkla group, 

the largest distributor of branded products to supermarkets in the Nordic countries. 

The problem they have is an area called the Blue Hall. Much material is built up and stocked 

inside the blue hall which becomes a danger to those who work there, as their health, work 

environment and safety are affected. The purpose of this thesis is to explore this area and 

make suggestions on how to improve and streamline their processes. The goal is to reduce the 

stock of materials and improve the working environment for those who work there.  

Process improvements are made by mapping the current process and then eliminate 

unnecessary activities. However, process improvements are very demanding in terms of 

leadership and involvement in production. Process Management is made by implementation 

of various roles and responsibilities with an emphasis on Six Sigma and Kaizen. This gives a 

basis for continuous improvements and that unnecessary waste and costs are reduced.  

A process mapping will be done to get an overview of the current processes and then make 

suggestions for improvements that will minimize the problems and eliminate unnecessary 

activities.  

Through qualitative and quantitative research like observations, literature and interviews 

with various responsible persons, different proposals have been presented in the work 

processed.  

The proposals are based on the facts we have collected and the process mapping that was 

done. Process mapping gave a transparent look at the communication process in which the 

communication from management to production was vague. Unnecessary activities were 

discovered with further studies of the identification process. These activities were time 

consuming and possibly even cost carriers and by eliminating them, a lot of time but also 

make monetary savings among processes could be achieved.  

In addition, there were problems in process management, as there were no implemented rolls 

in the process. By enlightenment of the need for Six Sigma and Kaizen within Göteborgs Kex, 

they are recommended to execute the role descriptions of persons involved in the processes. 

Göteborgs Kex can thus ensure the process stability and efficiency in which the foundation is 

laid on continuous improvement through Six Sigma and Kaizen. Since Göteborgs Kex dosen´t 

have a Six Sigma philosophy implemented, there are no people with roles and responsibilities 

for process management that could make decisions, instead this was the role of the top 

management. By making calculations on the process and highlighting the unnecessary 

activities available through processes securing with scientifically proven methods we 

conclude that this process is something that Göteborgs Kex can apply throughout the 

company. 
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Sammanfattning 
Med ett klart system för hur en produktion skall fungera, i form av standardiserade processer, 

går det att minska de slöserierna som uppkommer i form av material och onödiga rörelser. 

Göteborgs kex är ett företag som är intresserade av att kunna minska sina slöserier och arbeta 

med förbättringsarbete för att kunna bli mer effektivare i sin produktion. 

Göteborgs kex är Skandinaviens ledande tillverkare av kex och ingår i norska Orkla-

koncernen, som den största distributören av märkesvaror till dagligvaruhandel i Norden.  

Det problem som de har är ett område som heter Blå hallen. Mycket material byggs upp i 

form av lager inne i blå hallen och detta blir en fara för de som arbetar där då deras hälsa, 

arbetsmiljö och säkerhet påverkas. Avsikten med detta examensarbete är att utforska detta 

område och komma med förslag på hur de kan förbättra och effektivisera sina processer där. 

Målet är att minska lagerhanteringen och förbättra arbetsmiljön för de som arbetar där. 

Processförbättringar görs genom att kartlägga den nuvarande processen och därefter eliminera 

onödiga aktiviteter. Dock är processförbättringar mycket krävande av ledningen och deras 

engagemang i produktionen. Processhantering görs i form av implementering av olika roller 

och ansvar med betoning på Sex sigma och Kaizen. Detta lägger grunden för en kontinuerligt 

förbättrande process där onödiga slöserier och kostnader reduceras. 

En processkartläggning kommer att göras för att få en överblick på de nuvarande processerna 

för att sedan komma med förslag till förbättringar som ska minimera de problem som uppstår 

och eliminera onödiga aktiviteter. Genom kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder, 

där observationer och intervjuer med olika områdesansvariga personer och kurslitteratur så 

har olika förslag som läggs fram i arbetet bearbetats.  

Förslagen grundar sig på fakta man samlat in och den processkartläggning som gjordes. 

Processkartläggningen gav en överskådlig blick på kommunikationsprocessen där det som 

skulle förmedlas från ledningen till produktionen var vagt. Vidare studier av 

processkartläggningen upptäcktes onödiga aktiviteter. Dessa aktiviteter var tidskrävande och 

även möjligtvis kostnadsbärare och genom att eliminera dessa så kan man vinna mycket tid 

men även göra monetära besparingar bland processerna. 

Dessutom fanns det problem i processhanteringen då det inte fanns implementerade roller i 

processerna. Genom en belysning på behovet av Sex sigma och Kaizen så rekommenderades 

Göteborgs Kex att verkställa rollbeskrivningar för involverade personer i processerna. 

Göteborgs Kex kan på detta sätt säkerställa processernas stabilitet och effektivitet där grunden 

läggs på ständiga förbättringar i form av Sex Sigma och Kaizen. Eftersom Göteborgs Kex inte 

har någon Sex Sigma filosofi implementerad så finns det inga personer med roller eller ansvar 

för processhanteringen som kunde fatta beslut utan detta utsågs som ledningens uppgift. 

Genom att göra beräkningar på processen och belysa de onödiga aktiviteter som finns genom 

att säkra processerna med vetenskapligt beprövade metoder, så är processtyrning något som 

Göteborgs Kex kan tillämpa i hela företaget.
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Bild 1.2 – karta över Kungälv (Google maps, 2010-02-03) 

1. Introduktion 

I introduktionen ges en beskrivning av problemen samt en redogörelse om företagets 

bakgrund. Även en bakgrund till varför problem som dessa är viktigt att arbeta med tas upp 

under rubriken Definition av logistik. I denna del beskrivs även mål, syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund – Göteborgs Kex AB 

Göteborgs Kex grundades år 1888 av Carl Leopold Berggren i Kungälv som en följd av 

beslutet från riksdagen att en kraftig höjning på skatten skulle ske av importerade kex. Carl 

Leopold Berggren ansåg att Kungälv var en perfekt plats att grunda det första kexbageriet. 

Här fanns goda transportmöjligheter via Nordre Älv där ångbåtar och mjölpråmar lätt kunde 

lägga till vid fabriken.   

 

Bild 1.1 – Kungälv år 1888 (Göteborgs kex, 2010-02-

03) 

Företaget utvecklades och 1910 såldes inte 

mindre än 140 olika produkter. I början på 

30-talet var Göteborgs kex Skandinaviens 

modernaste bageri med egen forskning. 1967 

köptes konkurrenten Örebro Kex upp – allt för att kunna möta den hårdnande konkurrensen 

från utlandet. Efterfrågan ökade och bristen på arbetskraft var påtaglig. Varje morgon 

hämtades arbetskraft med buss från Uddevalla och Lilla Edet. Tjänstemän från kontoret fick 

rycka in och arbeta i fabriken två kvällar i veckan. Under 1974 så slopades Örebro kex och 

Göteborgs kex blev det nya varumärket för alla produkter. När åttiotalet tog sin början så 

fullkomligt exploderade produktsidan och alla smaker skulle tillfredsställas, fyllningar med 

ananas, kiwi, banan, mango och så vidare. Det var ett gyllene årtionde för Kexfabriken. 

Företaget är Skandinaviens ledande tillverkare av kex med en marknadsandel på över 50 % i 

Sverige. Sedan 1994 så ingår Göteborg Kex i norska Orkla-koncernen, som den största 

distributören av märkesvaror till dagligvaruhandel i Norden. Bageriet producerar kakor och 

kex till Norge och Finland under varumärkena Saetre Kjeks och Kantolan.  I slutet av 1970-

talet så såldes familjeägda Göteborgs Kex till Marabou som ville utöka sin verksamhet. 

Göteborgs Kex har ungefär 500 anställda där de flesta arbetar inom produktion och övriga 

inom administration, marknad, ekonomi och ledning. 
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1.2 Definition av logistik 

Logistik är ett brett begrepp och kan definieras på flera sätt. I Skandinavien ses begreppet 

materialadministration ibland som synonymt med logistik för att beskriva logistikens roll att 

administrera material i och mellan företag. Här definieras logistik som: 

”Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 

råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt, och som 

syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge en 

god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser” (Jonsson 

& Mattsson, 2005). 

Internationellt sett så definieras logistik oftast mer som en del av en försörjningskedja och den 

internationellt ledande branschorganisationen inom logistik, Council of Supply Chain 

Management Professionals (CSCMP), har en liknande definition av logistik: 

“Logistics is that part of Supply Chain Management that plans, implement and controls the 

efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services, and related 

information between the point of origin and the point of consumption in order to meet 

customers’ requirements”(Jonsson & Matsson 2005). 

För att sammanfatta det hela kan man kort säga att logistik handlar om att hantera alla de 

verksamheter som ser till att material och produkter finns på rätt plats i rätt tid, dvs skapar 

plats- och tidsnytta. I enlighet med alla företagsekonomiska intressen så syftar logistik även 

till att olika intressenter skall få ökad ekonomisk vinning och minskade kostnader. För att 

lyckas med detta är det viktigt att ha god kunskap om sina processer. Viktiga processer i att 

arbete är 

 Produktutveckling 

 Försäljning 

 Order-till-leverans 

 Anskaffning 

 Tillverkning och service 

 Distribution 

 Efter leverans 

Samtliga processer påverkar eller påverkas av logistiken (Jonsson & Matsson 2005). 

1.3 Problemformulering 

I produktionen är det viktigt med synlighet och tydlighet för att undvika problem med stora 

lager, säkerheten, effektiviteten, onödigt slöseri osv. För att lösa situationer där något av dessa 

problem uppstår är det viktigt att veta hur man förebygga för att de inte skall uppstå. De två 

huvudfrågor som arbetet kommer att hantera är monteringen av onödigt mycket emballage 

och säkerhetsrisken som uppstår pga. av stor lageruppbyggnad. 
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1.4 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att kartlägga olika processer i Blå Hallen med betoning på 

lagerhanteringen av färdigpackade varor, packningen samt säkerheten på arbetsplatsen. Med 

hjälp av observationer, intervjuer och liknande datainsamling i kombination med LEAN och 

Sex Sigma ska nya förslag och förbättringar inom packningsprocessen och lagerhanteringen 

utvecklas och presenteras. Utmaningen är att kombinera det praktiska arbetet med det 

teoretiska och få en insyn i hur olika processer tillämpas i ett producerande företag.  

1.5 Mål 

Målet med arbetet är att kunna få fram förslag på hur Göteborgs kex kan ändra om i 

produktionen för att förbättra lagerhanteringen och arbetsplatsen för de anställda till det 

bättre. 

1.6 Avgränsning 

Arbetet har utförts under en period då det inte har varit högsäsong för Göteborgs kex och vi 

har fokuserat arbetet på en bestämd avdelning inom fabriken som heter Blå hallen. Det är 

hanteringen av material som fokus har legat på samt hur den har påverkat säkerheten då 

truckar kör genom blå hallen väldigt frekvent. Kundperspektivet har varit stort fokus inom 

hela produktionen. Andra flöden flyter också dagligen genom blå hallen men dessa har inte 

varit av intresse för de problem som varit aktuella i arbetet.  

1.7 Disposition 

För att läsaren skall få en bättre översikt på arbetet och kunna välja ut de delar som är av mest 

intresse följer här en kort översikt. 

Kapitel 1- Introduktion, Beskrivning av arbetet samt en redogörelse om företaget 

Kapitel 2 - Metod och material, Vilka metoder och material som används i arbetet 

Kapitel 3- Teoretisk referensram, Beskriver olika teorier som berörs i arbetet 

Kapitel 4 – Nulägesbeskrivning, Denna del beskriver hur det ser ut idag på Göteborgs 

Kex AB. 

Kapitel 5 – Analys, I detta kapitel utförs en analys av de aspekter som påverkar 

problemområdet 

Kapitel 6 – Förslag till effektivisering, Här behandlas problemen och förslag på olika 

lösningar ges för dem 

Kapitel 7 –Diskussion, I diskussionen diskuteras de förbättringsförslag som framkommit i 

föregående kapitel. 

Kapitel 8 – Slutsats, Här redovisas slutsatsen och kort om vad författarna kommer fram 

till. 
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2. Metod och Material 

Detta kapitel avser att visa hur information har samlats in och vilka metoder som har 

använts. Det ges även förklaringar till de metoder som har använts. Dessa metoder syftar till 

att försöka samla in hur snabbt packningsprocessen sker för att kunna undersöka möjliga 

förbättringar inom området och för att ge den information som behövs angående hur 

processerna fungerar, från operatören synvinkel samt hur det fungerar mellan de olika 

avdelningarna och vad de har för kunskaper inom LEAN och Sex Sigma. 

2.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod är ett samlingsbegrepp för de arbetssätt där forskaren systematiskt samlar 

in empiriska och kvantifierbara data och sammanfattar dessa i statistisk form samt analyserar 

utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser. Arbetssätten bör vara formaliserade och väl 

definierade. (2010-03-29, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/kvantitativ-metod).  

Enkätundersökningar är ett exempel på en kvantitativ metod, speciellt om man vill nå ut till 

många individer. Olsson & Sörensen (2001) delar in kvantitativ forskning i deskriptiva och 

explanativa projekt. Deskriptiva projekt beskriver en viss population vid ett visst givet 

tillfälle, och används för att i siffror ge en beskrivning av insamlad information som sedan går 

att användas för att studera förändringar i tiden. Explanativa projekt undersöker 

orsakssamband t. ex att träning kan förebygga sjukdom och skador. 

2.2 Kvalitativ metod 

Vid arbete med kvalitativ metod så är målet att skaffa sig förståelse för det valda objektet 

genom att på olika sätt samla in och analysera fakta om processen eller produkten, dess sätt att 

fungera och/eller de resultat som uppnås (Sörqvist 2004). Istället för siffror och tal så 

använder man sig i den kvalitativa analysen av verbala formuleringar som t.ex. intervjuer och 

observationer (Backman 1998). 

Det finns olika sätt att utföra kvalitativa analyser enligt Sörqvist (2004). Exempel på några av 

dem är probleminventering, gapanalys, flödesanalys, tisanalys, värdeanalys och 

flaskhalsanalys. Den metod som vi har använt främst är flödesanalysen. En flödesanalys är till 

för att kunna följa och kritiskt studera ett flöde i en process. Genom att göra detta går det att 

identifiera oklarheter, onödiga aktiviteter, krångliga arbetssätt etc. 

Sörqvist (2004) skriver att kvalitativa analyser ger ofta värdefull kunskap som kan utgöra ett 

bra underlag för fördjupad kunskapsanalys som i sin tur kan ge uppslag till lösningar. Ibland 

är lösningarna uppenbara och ibland behövs en mer ingående analys. 

2.3 Datainsamling 

Datainsamling är ett av de viktigaste stegen för att kunna resultera i kvalitetsförbättringar. Det 

är viktigt att ha ett ordentligt beslutsunderlag som belyser den aktuella frågan. Om man 

samlar in data som är, missvisande eller felaktig, hjälper inte de mest sofistikerade 

analysmetoder. Det är viktigt att ha klart för sig från början vad syftet med datainsamlingen 

är: 

http://www.ne.se/kvantitativ-metod
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 Vilket är kvalitetsproblemet? 

 Vilka fakta behövs för att belysa problemet? 

 

När dessa frågor är besvarade går det att gå vidare till insamlingen av data och den kan ske på 

olika sätt, genom intervjuer, mätningar etc. Viktigt är dock att svara på frågorna ovan innan 

insamlingen av data börjar (Bergman & Klefsjö 2008). 
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel beskriver olika teorier som berörs i arbetet och ger en förklaring som syftar till 

att ge läsaren bättre förståelse för det som skrivs senare i arbetet. 

3.1 Lean 

Lean är en filosofi och ett arbetssätt som övergripande går ut på att ”undvika alla former av 

slöseri – fokus ligger i att skapa värde för kunden” och som ursprungligen kommer från Japan 

och Toyota. Kunden ifråga behöver inte vara slutkunden, utan kan vara nästa process. 

Moment som inte tillför något värde i en process är onödigt arbete och därmed slöseri. 

Centralt är att fokus ligger på värdet för kunden. Allt som inte skapar värde för kund, 

nuvarande eller framtida, är ett potentiellt slöseri. All verksamhet skall utgå ifrån kundvärdet. 

Det är därför viktigt att identifiera flödet av aktiviteter, värdeflödet, som skapar dessa 

kundvärden. Därefter ska arbetet flyta på i en ostörd ström i detta värdeflöde, i en takt som 

sammanfaller med kundernas behov av de åstadkomna produkterna. Viktigt är också att hela 

tiden sträva mot perfektion – att ständigt göra bättre. (Bergman et al 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Leanhuset (2010-02-16, Wikimedia, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Lean_manufactory_house.png) 

3.1.1 Eliminera slöseri 

I ett företag så har olika aktiviteter olika värde för produkten/produkterna. Värdeadderande 

aktiviteter är det arbete som tillför något värde till produkten. De aktiviteter som inte tillför 

något värde till en produkt är slöseri. Inom Lean är det centralt att identifiera och eliminera 

alla former av slöseri. Med hjälp av olika verktyg går denna process att underlätta. Man talar 

ofta om olika typer av slöseri och har definierat en något som kallas för ”De sju 

slöserierna”(Bergman et al 2008) 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Lean_manufactory_house.png
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 Överproduktion – produkter som inte når kunder eller som ligger och väntar på kunder 

skapar inte värde. 

 Väntan – om en maskin eller operatör måste vänta på resurser av olika slag, som 

verktyg eller materialinformation, så skapas inget värde. 

 Transport och onödiga rörelser – en transport skapar i sig inget värde. Kan man 

eliminera en transport utan att skapa andra problem genom att omorganisera 

värdeflödet har man eliminerat slöseri. 

 Felaktiga processer – en process som skapar felaktiga produkter måste rätas till genast 

för att inte åstadkomma mera slöseri. 

 Lager – material och enheter som ligger i lager och väntar skapar inget värde. 

 Producera och omarbeta defekta enheter. 

 Säkerhetsbrister riskerar att ge skador och skapar otrygghet och därmed en sämre och 

mindre effektiv arbetsmiljö.  

Utöver de sju olika punkterna på listan så finns även en åttonde punkt med som handlar om 

outnyttjad kreativitet eller den anställdas kunskaper inom ett visst område. De som arbetar 

inom vissa områden har oftast den bästa kunskapen inom det specifika området också, att inte 

ta tillvara på den är ett slöseri.  

3.1.2 5S 

När man studerar Lean så kommer ofta 5S upp och en förutsättning för en produktion utan 

slöseri är att arbeta med det som kallas för 5S, vilket betyder att skapa ordning och reda. Det 

är fem japanska ord som alla börjar på bokstaven S. (Bergman & Klefsjö 2008)  

1. Sortera (Seiri) - går ut på att de verktyg och andra redskap som behövs finns 

tillgängligt och att det som inte behövs kastas. 

2. Systematisera (Seiton) – allt skall vara sorterat och tydligt utmärkt för god 

tillgänglighet. 

3. Städa (Seiso) – syftar till att skapa rena ytor och arbetsplatser och att arbetet 

dokumenteras, gärna med foto, för att skapa rutiner. 

4. Standardisera (Seiketsu) – innebär att man håller rent och snyggt och slänger det som 

inte behövs. 

5. Skapa vana (Shitsuke) – skapa en rutin att alltid följa reglerna koppade till de fyra 

tidigare S:en. 
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Figur 3.2 Figur över de fem s:en (2010-02-16, Minnesota Enterprise LEAN, 

http://www.lean.state.mn.us/images/5S_circle.gif) 

3.1.3 Kanban  

Kanban är ett ord på japanska och betyder ”kort” eller ”visuellt bevis” och är termen för ett 

informationssystem i form av kort som används vid beordring av material och produktion. 

När material behövs så skall det skickas en signal att det nu behövs fyllas på. Den enhet som 

får signalen skall då hämta mer material och fylla på till den processen eller maskinen som 

har skickat signalen. Det skall endast fyllas på med material när signal kommer från den 

enheten. Detta göra att onödiga lager minimeras och tydligheten blir mycket bättre. (Bergman 

& Klefsjö 2008) 

3.1.4 Metoden med fem ”varför” 

Ibland kan det vara de små sakerna som avslöjar de stora felen. Till exempel kan en liten 

oljefläck på ett fabriksgolv berätta om betydligt större problem än en läckande packning, om 

man istället för att söka källan till problemet eller den "skyldige" söker den underliggande 

orsaken. Genom att fråga varför minst fem gånger är det ganska lätt. Så här till exempel:  

1) Det är en oljefläck på golvet. Varför?  

2) För att en maskin läcker olja. Varför läcker maskinen olja?  

3) För att packningen är sönder. Varför är den det?  

4) Vi köpte undermåliga packningar. Varför då?  

5) Vi gick efter priset. Varför? 

 

Inköparna premieras för kortsiktiga besparingar. Det vill säga: om man vill slippa problem 

med olja på golvet och trasiga maskiner måste vi ändra sättet som våra inköpare blir 

värderade på. Hade man bara nöjt sig med ett eller två "varför" hade den enda åtgärden blivit 

att torka upp oljan och byta packning. Men själva orsaken till problemet skulle fortfarande 

http://www.lean.state.mn.us/images/5S_circle.gif
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finnas kvar. Genom att fråga varför minst fem gånger görs förbättringar och man uppnår det 

som på japanska kallas för ”Kaizen” vilket betyder förbättringsarbete enligt Toyotas hemsida.  

3.2 Sex Sigma 

Sex Sigma är ett arbetssätt som utnyttjar statistiska metoder på ett systematisk sätt för att med 

hjälp av fakta arbeta med ständiga förbättringar (Bo Bergman och Bengt Klefsjö, 2008). 

Begreppet Sex Sigma introducerades vid Motorola under 1980-talet. Karakteristiskt för Sex 

Sigma program är just att den högsta ledarens roll i programmet betonas så starkt. Det krävs 

engagemang och uthålligt stöd från den högsta ledningen för att ett Sex Sigma program ska 

överleva och nå riktigt stora genombrott i organisationen. 

3.2.1 Innebörden av Sex Sigma 

Oönskad variation är en mycket viktig källa till kostnader och ineffektiva processer. Genom 

att eliminera eller minska variationen i parametrar som påverkar egenskaper hos processen så 

kan man effektivisera och förbättra den. För en process som är i statistisk jämvikt, enligt 

sysättet i Sex Sigma, avståndet från processens genomsnittsvärde till närmaste toleransgräns 

vara åtminstone sex gånger processens standardavvikelse σ. Man anser att så länge denna 

variation är sådan att genomsnittsvärdet avviker ±1.5σ från målvärdet är den acceptabel (Bo 

Bergman och Bengt Klefsjö, 2008). Det ramverk som Sex Sigma bygger på är DMAIC , 

Define-Measure-Analyze-Improve-Control. Detta är en arbetsgång för förbättringsarbete: 

”Identifiera problemet, Mät, Analysera, Förbättra och övervaka”. 

Grundregeln för kvalitetsförbättring är att det alltid finns ett sätt att åstadkomma högre 

kvalitet till en lägre kostnad.  I de flesta fall så kan tillämpning av enkla metoder åstadkomma 

dramatiska effekter i såväl förhöjd kvalitet som i minskade totalkostnader. Det som ligger till 

grund för ständiga förbättringar är en mental bild av att allting kan göras bättre än vad vi gör 

idag ( Bo Bergman och Bengt Klefsjö, 2008). 

3.3 De sju förbättringsverktygen 

För att kunna arbeta med kvalitetsförbättringar så behövs data. I Japan insåg man att alla i 

företaget måste delta i förbättringsarbetet vilket innebar att de verktyg som skulle användas 

måste vara enkla men ändå effektiva. Det var då ”the seven QC-tools” sammanställdes, av 

bland andra Kaoru Ishikawa menar Bergman och Klefsjö (2008).  De sju 

förbättringsverktygen består av:

 Datainsamling 

 Paretodiagram 

 Uppdelning 

 Styrdiagram 

 

 

 Histogram 

 Ishikawadiagram 

 Sambandsdiagram 
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På senare tid anses även flödesdiagrammet som ett åttonde förbättringsverktyg. Vilka sju 

(åtta) som tillämpas när varierar något mellan olika framställningar, vissa diagram passar 

bättre än beroende på situationen. 

3.3.1 Datainsamling 

Ett av de viktigaste stegen i ett kvalitetsförbättringsprogram är insamlingen av data. För att 

kunna belysa den aktuella frågan så är det viktigt att ha ett ordentligt beslutsunderlag. Hela 

filosofins syfte är att man ska basera beslut på fakta istället för subjektivt tänkande enligt 

Landstinget i Östergötlands hemsida. Insamlingen av information bygger på tre faktorer: 

 Vilket är kvalitetsproblemet? 

 Vilka fakta behövs för att belysa problemet? 

 Vilka metoder ska vi använda för att analysera informationen? 

Insamling av data kan göras på många olika sätt, till exempel genom checklistor och 

strecktablåer. 

3.3.2 Paretodiagram 

Paretodiagrammet används när man vill veta i vilken ordning man ska angripa problemen 

genom att avgöra vilka som är allvarligast och som man därför ska ta itu med först (Bergman 

& Klefsjö 2008).  Data som samlas in med hjälp av strecktablå eller checklistor är utmärkta 

underlag för Paretodiagrammet. Dock är det viktigt att man alltid beskriver var, när och hur 

data har insamlats. 

3.3.3 Stratifiering (Uppdelning) 

Det är viktigt att få fram orsaker till variation och detta kan göras med hjälp av uppdelning 

eller stratifiering. Om man har data från olika håll, till exempel från olika maskiner, måste 

man dela upp dessa data i delgrupper och illustrera varje grupp för sig. Om det visar sig att 

utfallet inom grupperna skiljer sig mycket åt så kan detta vara orsaken till kvalitetsproblemet 

(Landstinget i Östergötland 2009) 

3.3.4 Styrdiagram 

Bergman & Klefsjö (2008) skriver att styrdiagrammet används för att illustrera grafiskt 

insamlad data från en process eller produkt på ett lättförståeligt och tydligt sätt. Det finns två 

huvudsyften med ett styrdiagram. Det första syftet är att snabbt kunna upptäcka förändringar i 

processen som gör att produktegenskaperna förändras på ett negativt sätt. Ett annat är att 

använda styrdiagrammet som ett stöd då det gäller att åstadkomma en process där den 

variation som förekommer är stabil. 

3.3.5 Histogram 

När man har stora mängder av data så kan det vara lämpligt att använda Histogram för att 

presentera detta. Syftet är att dela in mätområdet i delmområden, klasser, och låta andel 

mätvärden i klassen eller andelen mätvärden representeras av en stapel. Man kan på ett bra 

sätt illustrera hur en mätstorhet varierar samt att man får en god uppfattning om dess 
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statistiska egenskaper. För att skapa ett histogram så kan man underlätta grupperingen genom 

att tillämpa Stam-blad-diagram för observationerna.  

3.3.6 Ishikawadiagram (Orsaks-verkan-diagram) 

Syftet med Ishikawadiagram är att ”bena” ut orsakerna till problemet genom att bryta ner det 

genom att tillämpa vissa variabler som till exempel, 7 M (Människan, Metod, Maskin, 

Material, Mätning, Management, Miljö) för produktionen medan för administration och 

service används ofta variabler som utrustning, policy, procedurer och människor enligt 

SkyMarks hemsida. (www.skymark.com) 

Diagrammet beskriver grovt vilka typer av orsaker som kan tänkas ge det observerade 

problemet. Man kan med hjälp av diagrammet peka ut en trolig orsak till de observerade 

variationerna. I andra sammanhang kan Ishikawadiagrammet tillämpas som ett dataunderlag 

för datainsamlingen (Bergman & Klefsjö 2008).  

Den överskådliga framställningen (Fiskben) gör att komplexa situationer och sammanhang 

mellan huvudorsaken och det definierade problemet enkelt kan presenteras. Diagramet 

illustrerar en tydlig bild av de faktorer som kan påverka ett specifikt problem. 

3.3.7 Sambandsdiagram 

Sambandsdiagram tillämpas för att identifiera ett samband mellan två variabler. Detta 

används för att illustrera hur en viss produktegenskap varierar med värdet på en viss variabel. 

Ofta är det många variabler som påverkar den intressanta produktegenskapen. I dessa fall får 

man rita flera sambandsdiagram, det vill säga ett diagram för varje kombination av 

variabelvärden och av produktegenskapen kombinerad med variabelvärden. Sambadet kan 

också användas för övervakning och styrning av processen (Bergman & Klefsjö 2008). 

En överskådlig blick på när man ska tillämpa de olika verktygen illustreras i bild 3.3 

 Ident-

ifiera 

problem 

Priori-

tera 

problem 

Analy-

sera 

problem 

Ta 

fram 

lösning 

Upp-

följning 

Datainsamling X         

Paretodiagram   X       

Stratifiering     X     

Styrdiagram X       X 

Histogram X       X 

Ischikawadiagram     X     

Sambandsdiagram      X      

 

Bild 3.3 Matris på när metoderna ska 

användas (källa: Landstinget i 

Östergötland, 

http://www.lio.se/templates/PageWith

Column.aspx?id=32458) 

 

http://www.skymark.com/
http://www.lio.se/templates/PageWithColumn.aspx?id=32458
http://www.lio.se/templates/PageWithColumn.aspx?id=32458
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Figur 3.4 Kvalitetsledningsdiagram,( källa: The Elsmar Cove 

National and International Business Standards Compliance 

Discussion Forums, 

www.elsmar.com/pdf_files/DemingPDCA.gif) 

 

 

 

3.4 Kontinuerlig förbättring 

Grunden för kvalitetsförbättringar är att det alltid finns ett sätt att åstadkomma bättre output i 

form av bättre produkter och högre kundvärde samtidigt som man kräver mindre resursåtgång, 

det vill säga att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad (Bergman & Klefsjö 2008). 

Med hjälp av mycket enkla metoder kan man åstadkomma dramatiska effekter inom både 

kvalitet och minskning av totalkostnader. Det är dock en stor utmaning att hitta dessa 

metoder. 

Ständig förbättring grundas på en mental bild av att allting kan göras bättre än vad det är idag. 

Det finns en populär slogan som säger ”gör rätt från början”. För att bättre kunna tillfredställa 

våra kunder måste vi ständigt förbättra vår verksamhet. Det är dock oundvikligt att man vid 

något tillfälle misslyckas när förändringar sker. Det är viktigt att man förstår och accepterar 

att misslyckanden kommer att inträffa och att man tar lärdom av dessa. När ett misslyckande 

inträffar måste man vända det till en tillgång genom att utnyttja informationen om processen 

till kunskap om dess förbättringsmöjligheter  (Bergman & Klefsjö 2008).  

Kontinuerlig förbättring kan 

beskrivas som ett hjul som 

består av fyra grundmetoder, 

PLAN – DO – CHECK – 

ACT, se figur 3.4. När dessa 

tillämpas så får man 

kontinuerligt bättre kvalitet 

(y-axel) i förhållande till 

tiden (x-axel). 

3.4.1 Kaizen 

Det japanska begreppet 

”Kaizen” är enligt Imai 

(1986)
1
 ett medvetet 

systematisk arbete för ständiga 

förbättringar. Syftet med 

Kaizen går bortom enkel 

produktionsförbättring. Fokus 

ligger på att humanisera 

arbetsplatsen,  eliminiera 

alltför hårt arbete och lära människor hur man ska upptäcka och eliminera slöserier inom 

verksamheten enligt Afsar Ahmed Choudhury
2
. Kaizens aktivitetscykel har sju faser: 

 

                                                           
1 Masaaki Imai född 1930 i Tokyo är konsult inom kvalitetsledning. Det var den första boken (Kaizen: The Key to Japan’s Competitive 
Success 1986) som introducerade ’LEAN filosofin’ till hela världen.  

2 Afsar Ahmed Coudhury jobbar som kvalistetsledare på Ericsson i Indien, där han leder Sex Sigma förbättringsprogrammet för Indiens 

lokala leverantörer. Han är en Indie Statistisk Institutionscertifierad Master black belt och har även jobbat som Kaizen koordinator på en av 

Hondas produktionsfabriker i Indien. 

http://www.elsmar.com/pdf_files/DemingPDCA.gif
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1. Identifiera en möjlighet 

2. Analysera processen 

3. Utveckla en optimal lösning 

4. Implementera lösningen 

5. Studera resultatet 

6. Standardisera lösningen 

7. Planera för framtiden 

Kaizen skapar små förbättringar som ett resultat av koordinerad och kontinuerlig ansträngning 

från de anställda. Kaizenmöten bringar samman en grupp av processägare och ledare för att 

kartlägga en befintlig process och identifiera förbättringar som omfattas av deltagarnas ideér 

och förslag. 

Citat från Masaaiki Imai: 

”– Det bästa sättet att bli bättre är att titta på de bästa. Mitt arbete bestod av att arrangera 

rundturer, eskortera och översätta för japanska chefer som var på besök i USA för att 

observera och lära, säger Mr Imai.” 

3.4.1.1 Implementering av Kaizen 

För att skapa Kaizen så måste alla involverade börja tänka på sitt arbete på ett nytt sätt – i 

form av: 

 Nu:  Nuvarande tillstånd 

 Nästa: Önskat tillstånd 

 Nytt:  Hur man ska uppnå det  

Afsar Ahmed Choudhury som är kvalitetsledare på Ericsson i Indien menar att 

implementationen av Kaizen sker i tre etapper inom organisationen: 

1. Uppmuntra delaktighet: Uppmärksamhetsträning för alla anställda är ett måste. För att 

vidare uppmuntra de anställdas involverande, främja särskilda Kaizen aktiviteter och 

överväg monetära eller påtagliga fördelar efter att lösningarna från Kaizen aktiviteterna 

implementerats. 

2. Träning och utbildning: Fokuserad träning av personalen är nödvändig för att förstå 

kärnan i Kaizen. Arbetsledare bör tränas att förstå vad Kaizen inom en organisatorisk vy, 

som måste följas upp noga för att uppnå önskade mål. De måste även lära sig om opartisk 

bedömning och strategi för att förbättra deltagandet. 

3. Kvalitetsnivå, förbättring: När utbildningen är över bör utövaren fortsätta fokusera på 

långsiktiga konsekvenser, utbredd tillämpning, anpassning till organisatoriska och 

planerings mål. Ledningen bör utgöra en central avdelning för utföring av Kaizen 

utvärdering och implementation.  
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Bild 4.1 Bild på hur emballage tar upp plats 

i blå hallen 

 

4. Nulägesbeskrivning 

Denna del beskriver hur det ser ut idag på Göteborgs Kex AB. Den syftar till att ge läsaren en 

bättre förståelse för den situation som Göteborgs Kex AB har problem med. Den börjar med 

att beskriva vad som sker vid produktionsavdelningen för att sedan fortsätta till problemen 

som uppstår där. 

4.1 Produktionen 

I produktionen står det operatörer vid varje maskin och övervakar olika moment i form av 

tillrättaläggning av kakor, upptäcka fel, fylla på med lådor i maskinen och montering av 

emballage för exponeringspallar. När de arbetar med exponeringspallar brukar de montera 

ihop emballage för pallarna som sedan ställs vid maskinen för att undvika att behöva göra det 

när själva produkterna anländer till maskinen. Truckar kör igenom denna avdelning för att 

komma in och ut på lagret där de lämnar pallar som har blivit färdigpackade av operatörerna 

och även för att fylla på med material som operatörerna behöver. 

4.2 Blå hallen 

Ett område som ligger precis intill lagret heter 

Blå hallen men brukar refereras till som 

packtorget. I packtorget packas till stor del de 

flesta produkter. När de sätter ihop 

exponeringspallar brukar det bli ont om plats 

för operatörerna att arbeta på eftersom 

emballagen för exponeringen tar stor plats 

vilket gör det besvärligt för operatörerna att 

arbeta på och en säkerhetsrisk, då de blir 

tvungna att gå ut i gångarna där truckarna kör. 

Pallar kan stå utspritt i packtorget och tar då 

upp plats vilket minskar synligheten för 

truckförarna och operatörerna, detta utgör också en fara de som arbetar där.  

4.3 Kommunikation mellan avdelningarna 

Interna transporter, planering och produktion har bekymmer i kommunikationen med 

varandra vilket gör att en viss suboptimering uppstår. Denna suboptimering syns i blå hallen 

och ligger som grund till en del av problemen som uppstår där. Genom den bristande 

kommunikationen skapas det förvirring för de som arbetar i produktionsavdelningen i blå 

hallen. Denna oklarhet leder till att operatörerna tar beslut som löser problemen för tillfället 

istället för att hitta de lösningar som gör att problemen blir lösta. 

4.4 Interna transporter 

Genom packtorget kör truckar fram och tillbaka för att lämna och hämta material. Denna 

trafik sker väldigt frekvent under arbetsdagen. För att slippa behöva lämna material så ofta vid 

just packtorget, så brukar förarna ställa flera pallar med det material som operatörerna 

behöver under dagen. Detta medför att det skapas stora lager vid packtorget. Detta sker så 
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Bild 4.3 Bild på pallar ståendes i 

produktionen 

 

Bild 4.2 Synfältet minskar då flera pallar 

med två lager ställs inne i packtorget. En 

minskning av antalet färdigpackade pallar kan 

underlätta för säkerheten i Blå hallen. 

 

utgör det en säkerhetsrisk för alla som arbetar inom det området eftersom det finns en fara för 

att bli påkörd av en truck. 

4.5 Rutiner för inkommande material 

Det finns inga klara rutiner för när material skall fyllas på, utan truckförarna får ta del av 

produktionsplanen och sedan själva beräkna hur mycket material som behövs inne vid blå 

hallen. Det som blir ett problem då är att produktionsplanerna ändras flera gånger per dag 

vilket gör att truckförarna får hämta mycket av det materialet som de redan har lämnat på 

packtorget. Detta är ett problem och blir en säkerhetsrisk då truckarna kör mycket genom blå 

hallen samt att det blir ett slöseri i form av mycket onödigt arbete och rörelse. Detta leder 

även till att det kan stå mycket material vid packtorget samtidigt som inte utgör någon nytta 

samt att det minskar visibiliteten. 

4.6 Rutiner för utgående material 

Det finns inga klara rutiner här för när pallar skall 

hämtas utan det får truckförarna själva bestämma i 

samförstånd med operatörerna. Detta leder till att 

det kan uppstå mycket material som blir stående i 

produktionen som redan är färdigpackat och skall ut 

på lagret. Dessa pallar som hämtas av truckförarna 

ställs i två lager vilket minskar visibiliteten för de 

som arbetar i blå hallen. Dessa kan bli stående ett 

tag innan de hämtas av truckförarna för att köras ut 

på lagret.  

4.7 Pallar 

Pallar står utspritt inne i blå hallen och tar upp yta samt 

blockerar sikten. Många pallar används inte under en 

längre period utan står istället inne i produktionen och 

väntar på att få bli använda. Dessa pallar blockerar sikten 

samt minskar arean att arbeta på.  Genom att ha flera pallar 

ståendes blir arbetsytan mycket mindre och det påverkar 

arbetsförmågan hos de som arbetar i det området.  

4.8 Emballage 

Det finns olika typer av emballage ( se bild 4.4-4.7) som 

används i produktionen och vissa emballage är enbart för 

maskinerna medan andra enbart är för exponeringspallar. Det emballage som är för 

maskinerna fylls på av en operatör när det nått en viss nivå i maskinen medan det emballage 

som används för exponeringspallarna monteras ihop av en operatör själv. Emballaget finns 

tillgängligt från pallar som står inne i produktionen. Ingen specifik hantering av emballage 

finns, utan flera pallar ställs in med samma emballage för operatörerna. Anledningen till detta 

är för att slippa behöva göra detta vid ett senare tillfälle och på så sätt spara arbete. De olika 

typerna av emballage som finns är: 
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Bild 4.4 Exponeringsemballage – Det 

emballaget som syns ytterst på pallen när 

den står i butik. 

Bild 4.5  Lådor– Emballaget som 

produkterna packas i. 

Bild 4.6  Brickemballage – På pallen 

packas produkterna i en bricka som 

sedan ställs i exponeringsemballaget. 

Bild 4.7 Huvar – Över exponeringspallen 

dras det på en huv för att skydda pallen 

under frakten till butik. 

 

Bottnar – En form av emballage som 

läggs i botten och mellan produkterna för 

att stabilisera och göra det lättare att 

stapla produkterna på varandra i 

exponeringspallen. 

 

 

 

 



- Effektivisering av processer inom lageroptimering - 
 

23 
 

5. Analys 

I detta kapitel utförs en analys av de aspekter som påverkar problemområdet. Analysen 

används som en grund för att sedan kunna tillmötesgå problemdiskussionen  

5.1 Datainsamling 

Packningen av lådor sker på olika sätt, det finns lådor som packas för hand, så kallade 

expopallar och sen finns det lådor som packas av maskin. Packning för hand sker då när 

produkter som är klassade som ”expo” produceras. Denna packning är väldigt ojämn och tar 

olika långt tid för olika personer beroende på vad man själv anser är bäst. På arbetsplatsen 

förekommer det inga direkta rutiner på hur man ska utföra sin arbetsuppgift utan varje 

operatör gör på sitt eget sätt. Det är då det byggs det upp lager av emballage och material som 

gör att det bildas en arbetsrisk då visibiliteten minskar både för operatören och truckföraren.  

En överskådlig orsak till varför detta lager byggs upp kan illustreras med hjälp av ett Ishikawa 

diagram, (Fiskbensdiagram), se bilaga 2.  När man tittar på diagrammet så kan man se vilka 

områden som påverkar problemet samt lägga fokus på de faktorer som har störst inverkan. 

Som man kan konstatera i detta fallet så har människan och ledningen en stor påverkan och 

man bör se över dessa noggrannare.  Isikawadiagrammet visar bara en överskådlig bild över 

vad som kan vara orsaken till problemet, diagrammet säger dock inget om grundorsaken.  

5.1.1 Tidsmätning 

Eftersom människan var en viktig faktor (utifrån Ishikawadiagrammet) så var detta vår första 

prioritet i processanalysen. Detta gjordes i form av en datainsamling där tiden på hur lång tid 

det tar att packa en låda och en pall var utgångspunkten. Det är väldigt viktigt att man 

observerar samma produkter under tidsmätningen för att bearbeta fram ett rimligt resultat. 

Informationen som man fick jämfördes med produktionsplanen och de iakttagelser man gjord 

på arbetsplatsen ”Blå Hallen”. Syftet var att ta reda på om det verkligen behövs så mycket 

material liggandes och orsaken till det.  

5.1.1.1 Upplägget & Utförningen 

När man ska göra mätningar inom en process så är det alltid bra om man strukturerar upp hur 

dessa ska utföras. Mätningen i ”Blå Hallen” bestod av 18 mätningar/dag i fyra dagar, det vill 

säga totalt 72 mätningar på samma produkt . Nästa steg var att skapa ett histogram över hur 

lång tid det tar att packa en låda, som förtydligar resultatet avsevärt och illustrerar inom vilka 

tidsintervall majoriteten befinner sig på, se bilaga 3.   

Histogrammet visar att det genomsnittligt tar mellan 20-29 sekunder att packa en låda och en 

slutsats som man kan dra direkt är att variationen är väldigt stor när det gäller packningen av 

lådor (samma produkt). Pallarna tar i genomsnitt 18 minuter att packa, där det ryms 60 lådor.  

Enligt operatörerna så packas det 14 pallar/ 5timmar och med hjälp av datainsamlingen som 

har gjorts under 4 dagar så kan man jämföra hur effektiviteten på packtorget förhåller sig till 

LEAN filosofin (operatörernas påpekande): 
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Tabell 1, Datainsamling, Tidsmätning över packning av pallar i ”Blå Hallen”  

Dag 1:  Dag 2:  Dag 3:  Dag 4:  

Medel = 43.1min/pall Medel = 52.7 min/pall Medel = 27.2 min/pall Medel = 71.1min/pall 

14 pallar = 10h  14 pallar = 12h 14 pallar = 6h 14 pallar = 17h  

 

Tabell 2, Datainsamling (enligt operatörerna), LEAN filosofi för packning av pallar i ”Blå 

Hallen”  

Dag 1:  Dag 2:  Dag 3:  Dag 4:  

Medel = 21 min/pall Medel = 21 min/pall Medel = 21 min/pall Medel = 21min/pall 

14 pallar = 5h  14 pallar = 5h 14 pallar = 5h 14 pallar = 5h  

 

Styrdiagram tabell 3 

 

Figur 5.1, Styrdiagram som visar packningsprocessens stabilitet och effektivitet 

Diagrammet visar stor variation i flödet på packtorget, detta kan bero på på processerna innan, 

maskinerna på packtorget och operatörerna som jobbar där. Variationen illustrerar att 

processen inte är stabil och att de punkter som ligger en bra bit utanför kontrollinjerna (UCL 

och LCL) bör observeras och analyseras. Det är dock vktigt att notera att de faktorer som 

påverkar processen samvarierar och därför kan man inte endast utifrån en faktor som i det här 

fallet, packningstiden, dra en konkret slutsats om att det är den som påverkar utfallet. 

En process som är i statistisk jämnvikt har alla sina punkter inom UCL och LCL. Det innebär 

att variationen är låg och att processen har en jämnt fördelad ”output”. LEAN tänkandet 

bygger på att man inte ska göra mer än vad man behöver vilket innebär att punkterna 

preciseras mer mot en standardiserad arbetsmetod. Fördelningen påverkar processens struktur 

och minskar variationen då den processen producerar med en jämn fördelning över tiden. 

5.1.1.2 Styrdiagram  

Med hjälp av tidsmätningen så konstruerades ett styrdiagram för att illustrera processen 

stabilitet och effektivitet. Eftersom människan är en självstyrande faktor som kan anpassa sig 

till situationen och påverka utfallet så kan en rättvis bedömning av en process som är 

påverkad av människor vara svår att uppnå. Enligt styrdiagrammet, se bilaga 5, så är 
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processen ganska ostabil, och en grundorsak är att man packar på måfå och utifrån egna 

metoder. Det finns alltså ingen standardiserad procedur som talar om hur man ska göra. 

Packningsprocessen är dock beroende av föregående process vilket påverkar packningen och 

de tidsparametrar som studerats.
3
  

5.1.2 Intervjuer 

Den andra datainsamlingen man gjorde var i form av intervjuer. Vi pratade med 

områdesansvariga och diverse operatörintervjuer: 

- Morgan Andersson, Huvudskyddsombudsman 

- Tony Johansson, Produktionsledare linje 1-6, linje 12-14 

- Elisabeth Bredesen, Interna transporter 

- Christopher Cundy, Planering 

- Lars Borgerud, Produktionschef 

- Anne Olofsson, Planeringschef och logistikutvecklare 

För att kunna belysa problemet så behövde vi mer än statistisk datainsamling, det är viktigt att 

personalen får säga vad de tycker och tänker. Informationen som samlades in gav oss nya 

infallsvinklar samt grundorsaken till varför det blir planeringslåsning i ”Blå Hallen”.  Utifrån 

intervjuerna så kunde vi konstatera att den främsta orsaken till att det bildas lager av 

emballage i ”Blå Hallen” är på grund av att informationsflödet mellan ledningen och 

produktionen brister samt att kommunikationen inom produktionen inte är effektiv. 

Exempelvis händer det när planeringen vill ”testa” nya produkter så får produktionen inte reda 

på det i god tid, ofta kommer det in nya emballage utan att operatörerna vet hur de ska 

behandlas. 

5.1.2.1 Produktionsplan 

Produktionsplanen är ett dokument som beskriver vad som ska tillverkas, när det ska 

tillverkas, hur mycket, vilka linje som berörs. Den bygger på veckovisa prognoser, där man 

tar hänsyn till kapacitet, historisk data, lagersaldo och så vidare. Via produktionsplanen ser 

man också vilka produkter samt pallar som behövs och när, menar planeringsansvarige 

Christopher Cundy.  

Produktionen i fabriken är ganska komplex, det vill säga att det finns många artiklar att 

behandla. Detta gör att det inte går att låsa planeringsplanen, utan det sker ständiga 

uppdateringar, så ofta som 1-3 gånger/dag. Christopher Cundy påpekar att den kan ändras när 

som helst under dagen, men helst försöker man undvika det.  

                                                           
3
 Styrdiagrammet bör följas upp kontinuerligt i form av observationer och kommentarer om sådant som kan 

påverka processen. 
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När uppdatering och ändring av produktionsplan sker, så skickas den via email till respektive 

arbetsledare. Det finns ingen signal till produktionen som meddelar när denna förändring sker 

utan det är upp till arbetsledarna att vara alerta och uppdatera sin personal.  

5.1.2.2 Säkerhet och risker 

För att förebygga olyckor och risker som kan uppstå på arbetsplatsen så arbetar företaget med 

kontinuerliga uppdateringar och utvärderingar på arbetsplatsen. Morgan Antersson som är 

huvudskyddsombud berättar att detta sker i form av att en tillbudsrapportering som görs om 

man råkar ut för en olycka. Syftet är att olyckan ska beskrivas i detalj, det vill säga, var, när, 

hur och varför olyckan skedde. Utifrån rapporten utvecklas förslag till lösningar samt vilken 

åtgärd som ska vidtas.  

Morgan Andersson påpekar dock att det inte finns rutinhandbok kring truckar och hur översyn 

på platsen ska bedrivas. Däremot så använder man sig av riskanalys och historisk data för att 

förebygga olyckor menar Morgan Andersson. Utifrån dessa data så skapar man en 

”plotterbild” över var olyckor/tillbud inom produktionen skett. Detta sätts upp ute i fabriken 

så att operatören är medveten om var risken för olycka finns. 

5.1.2.3 Interna transporter 

Truckarnas uppgifter är att förse produktionen med material i form av emballage och utgår 

från produktionsplanen, som de kan hämta ut när de vill. Eftersom informationsflödet inte är 

tillfredställande mellan planering och produktion så händer det att truckföraren inte får den 

uppdatering av produktionsplanen i god tid och på detta sätt hämtar för mycket/lite material 

menar Elisabeth Bredesen inom interna transporter.  

Det finns alltså ingen signal som meddelar när produktionsplanen ändrats, utan truckförarna 

får, precis som produktionsledarna, vara alerta och hålla sig uppdaterade. Dessutom så finns 

inga markeringar som hänvisar var truckar får/inte får köra. 

Detta sätter truckförarna i en obekväm position då det skapas en osäkerhet och på så sätt 

hämta mer material än vad som behövs för tillfället. Detta görs också för att inte behöva 

hämta så ofta, då de tar in stora volymer av material men köra mindre i fabriken. 

5.1.2.4 Packtorget 

Packtorget består av fyra linjer, två på var sin sida av truckvägen se bilaga 4. Här packas till 

stor del produkter som ballerina, brago, dots, singoalla, med flera. Tony Johansson som är 

produktionsledare hävdar att omställningstiderna på maskinerna varierar ganska mycket 

beroende på vad det är för typ av omställning: 

- Stor omställning = En ny produkt, 6-8h 

- Mindre omställning = Samma produkt, olika emballage, 0.5-1h 

Personalen bygger upp stora lager av emballage genom att förbereda ca en timma innan 

produkten ska packas. Man packar upp ca 15-30 st emballage och låter det stå på packtorget i 
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väntan på att produkterna ska börja anlända. Ibland händer det även att materialet tar slut och 

detta kan i första hand bero på tre faktorer menar Tony Johansson: 

1) Produktionen är väldigt effektiv 

2) Leverantörsproblem 

3) För lite beställning av material 

Tony Johansson hävdar även att när detta händer så övergår man till en annan produkt och 

man får återuppta den andra under andra omständigheter när material finns tillgängligt, som 

till exempel en helg. 

5.1.2.5 Emballagekonstruktion  

Emballagets syfte är att skydda produkten samt att den kan lastas och transporteras smidigt. 

Det emballage som byggs upp i packtorget ser ut som på bild 5.2 med stora huvar som täcker 

hela kartongen.  

Bild 5.2 Emballagelager på packtorget Bild 5.3 Emballaget sticker tydligt utanför pallen. 

Emballaget anländer på pallar som är 800x1200x145 mm vilket är standard för EU pallar. 

Huvarna sticker ut en bra bit på pallen se bild 5.3 vilket försvårar transportationen av dessa 

huvar samtidigt som de markeringar som finns på golvet inte är anpassade till huvarnas 

dimensioner.  Pallarna brukar då ställas inom markeringarna medan huvarna sticker ut lite. 

5.1.2.6 LEAN filosofin 

Göteborgs Kex jobbar idag enligt Toyota principen och har tillämpat sina egna metoder inom 

LEAN menar produktionschefen Lars Borgerud. Dessa metoder innehåller bland annat ”5 

varför” och ”5s” men de verkar inte riktigt synkroniserade med det som sker i produktionen.  

Alla operatörer ska dock ha genomgått en introduktion inom LEAN och dess filosofi enligt 

Anne Olofsson som är planeringschef och logistikutvecklare. Syftet är att alla ska veta hur 

LEAN tillämpas samt vad de kan göra för att utnyttja det. Lars Borgerud påpekar också att 

man ska uppträda rätt mot varandra och se till de 4 värderingar som företaget har följs.  

Det lager och onödigt emballage som ses i packtorget är ett tecken på att LEAN konceptet 

inte tillämpas. Operatörerna påpekar att det byggs upp emballage på grund av osäkerhet och 
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stress och utifrån detta utvecklar man egna principer som utesluter det traditionella LEAN 

tänkandet.  

5.1.2.7 Sex Sigma - Kaizen 

I dagsläget har Göteborgs Kex inga Sex Sigma processer implementerade inom företaget utan 

man arbetar med sina egna metoder inom organisationen. Man arbetar bland annat utifrån 

historisk data när man tittar på befintliga processer och på detta sätt planerar för framtiden. 

Historisk data är dock väldigt opålitlig eftersom det inte finns något som bekräftar att 

framtiden kommer se ut på samma sätt utifrån den. 

Det finns heller ingen certifierad personal inom Sex Sigma (Black Belt, Green Belt osv) som 

förstår syftet med processtyrning och effektivisering. Lars Borgerud menar att man istället 

skapar olika grupper där man ger de involverade olika roller (General, Kapten osv) som får 

ansvaret att bevaka dessa processer och rapportera status. 

5.1.2.8 Interna barriärer 

Inom Göteborgs Kex så pågår det en osynlig kamp mellan de olika avdelningarna, där varje 

avdelning fokuserar endast på de mål som man har där. Lars Borgerud berättar att det finns en 

dold barriär mellan avdelningarna och påpekar att det är viktigt att man försöker se 

produktionen som en process och inte som en avdelning. Målet är att hela företaget ska dra åt 

ett håll och att avdelningarna hjälps åt för att uppnå företagets mål och inte endast 

avdelningens. Genom att minska på chefer och ledare så tvingar man fram problemen till 

produktionen och på detta sätt skapar en kommunikation mellan operatörerna på 

avdelningarna menar Lars Borgerud. 
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Bild 6.2 Hur utmärkta platser kan hjälpa till i 

produktionen om de används korrekt. 

Bild 6.1 Hur utmärkta platser kan hjälpa till i 

produktionen om de används korrekt. 

6. Förslag till effektivisering 
I detta kapitel behandlas problemen och förslag på olika lösningar ges för dem.Syftet är att ge läsaren 

en överskådlig blick på de möjligheter som finns till förbättring. 

6.1 LEAN - Hur mycket onödiga rörelser görs? 

När truckförarna kör in material som inte kommer att användas så är det en onödig rörelse 

samt en onödig lagerhantering inne på packtorget. Då en produktionsplan ändras flera gånger 

per dag leder det ofta till att materialet hämtas och lämnas flera gånger under dagen och detta 

skapar onödig trafik. För att undvika det så skall den signalen, som nämndes tidigare, visa för 

truckföraren att nu behöver det fyllas på med material. Då minimeras de onödiga rörelser som 

skapar osäkerhet för operatörerna, samt förbereder dem för att en transport kommer att ske, då 

lampan lyser röd.  

6.1.1 Kanban 

Stora lager som byggs upp måste minskas till den grad att enbart det som behövs skall vara 

inne i produktionen. I produktionen finns det ett antal platser utmärkta se bild 6.2 men dessa 

linjer är inte väl utmärkta och används inte i så stor utsträckning som bild 6.1 illustrerar. Ett 

antal platser (så många som anses behövas) märks ut där färdigpackade pallar, tomma pallar 

och materialpallar skall stå.  

 

 

 

 

 

 

 

När en pall är färdigpackad så skall en signal skickas till truckföraren att pallen är färdig och 

då skall den hämtas. Signalen kan förslagsvis bestå av en lampa som lyser rött hos 

truckföraren när pallen är klar för att hämtas. På samma sätt bör göras med materialet, när det 

har tagit slut så lyser en lampa grönt hos truckförarna som kör in mer material. Detta skapar 

ett sug efter material och ett dragande system utvecklas som syftar till att minska lager i 

produktionen. Ett kanban system kan se ut som på bild 6.3. 
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Bild 6.4 Ett exempel på hur väldigt mycket 

emballage har blivit hopsatt men inte används.  

 

Bild 6.5 Målet är att det ska se ut på liknande 

sätt med endast ett eller två 

exponeringsemballage i taget.  

 

 

 

 

 
 

 

Bild 6.3 Bild över hur kanban kort kan hjälpa till att minska lager  (Källa: 2010-03-31, Kanban, 

http://www.kanban.com/images/Supplier-Kanban.gif) 

6.1.2 De sju slöserierna 

Stora lager som byggs upp måste minskas till den grad att enbart det som behövs skall vara 

inne i produktionen. Lager av olika slag bidrar också till att andra problem döljs eller blir 

mindre synliga. Det material som en maskin eller operatör använder skall vara inne i 

produktionen medan det som inte används inte heller skall stå i produktionen. Först när 

materialet som maskinen eller operatören använder har tagit slut, så skall det fyllas på med 

nytt. För att få detta att fungera så skall det skickas en signal till den processen, som fyller på 

material, att nu behövs det mer. På detta sätt undviks det att bli stora lager och det ökar 

synligheten och tydligheten för de anställda. Det kan också göra att andra problem som varit 

dolda kommer fram och blir synliga och det är en viktig detalj eftersom problem som inte 

syns blir bristkostnader och dessa bristkostnader är svåra att hitta. 

6.1.3 Minimera lagerhantering 

För att minska lagret i produktionen måste en struktur, som följer leankonceptet, sättas upp. 

Och den struktur skall tydligt visa hur det skall se ut i produktionen. Ett bra sätt att göra detta 

på är genom att ta en bild på över hur målet det är att det ska se ut och sedan sätta upp den i 

produktionen för alla att kunna studera se bild 6.4 och 6.5. Detta sammankopplas med hur 

målet är för att kanbansystemet skall se ut då de båda hänger ihop, kanban har som mål att 

minska antalet produkter i arbete och att ge visuella bevis på hur det skall se ut i produktionen 

gör att det blir lättare att ta till sig informationen. 

 

http://www.kanban.com/images/Supplier-Kanban.gif
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6.1.4 Packning av en pall 

När operatören packar en exponeringspall så skall ett standardiserat arbetssätt läggas upp för 

att minska tiden samt de onödiga rörelser som sker vid packning. Detta kan göras genom att 

bestämma med operatörerna själva, då de troligtvis har den bästa kunskapen, i vilken ordning 

som är bäst. Exempelvis kan en lista i punktform vara ett alternativ: 

1. Ta trucken 

2. Kör in gafflarna under den översta pallen 

3. Lyft pallen med gafflarna 

4. Kör trucken till lastbandet 

5. Börja lasta 

Detta gör att operatören blir mindre stressad och kan utföra arbetet bättre och mer 

kontrollerat. Det tillför också säkerhet och vana i sitt arbete att vet precis hur det skall utföras 

och det i sin tur påverkar hälsan och miljön för de anställda positivt eftersom den blir lidande 

av materialet och stressen som arbetet inne vid packtorget medför. 

6.1.5 5s 

Packtorget skall genomsyras av dessa fem metoder för att underlätta för alla som arbetar där. För att 

underlätta alla förflyttningar som sker där. 

1. Sortera (Seiri) – Allt material och verktyg som operatörerna använder skall finnas 

tillgängligt enkelt och snabbt, så som truckar, pallar och emballage. Det material och 

de verktyg som inte används skall inte stå inne i packtorget eftersom det gör onytta. 

2. Systematisera (Seiton) – Truckarna, pallar, emballage och förlängningsrullband skall 

ha en egen utmärkt plats. Detta kan göras med hjälp av linjer i golvet eller indelningar 

längs med en vägg. Detta bidrar till att en operatör kan hitta det verktyg eller material 

som behövs snabbare, eftersom det står klart vart det finns. 

3. Städa (Seiso) – En ren arbetsplats skapar en bättre miljö och rena ytor förenklar 

arbetet. De anställda bör uppmuntras till att själva dokumentera sitt arbete för att skapa 

rutiner som underlättar i arbetet. Dokumentering kan ske genom foton som sedan sätts 

upp för att visa hur det bör se ut. Foton är ett bra sätt att uppmuntra och visa hur målet 

är ett det skall se ut på sin arbetsplats.    

4. Standardisera (Seiketsu) – Det som inte behövs skall inte heller finnas i packtorget. 

Att hålla det rent och snyggt är viktigt för att kunna arbeta effektivt.     

5. Skapa vana (Shitsuke) – Den här punkten bör ses om extra noga, eftersom den syftar 

på att de fyra tidigare punkterna och att de alltid skall följas noggrant. Alla som 

arbetar eller som skall arbeta i packtorget måste skapa en rutin att alltid följa de regler 

som är uppsatta för de fyra tidigare S:en. Detta är centralt för att inte tappa i kvalitet 

och i målsättning. 

 

Göteborgs kex arbetar med en modifikation av de 5 S:en men nyttjar inte alla fem. Detta har 

skapat en förbättring hos dem till en viss del och det är ett steg på vägen för att komma 

närmare en minskning av slöseri. Det som krävs, för att uppnå LEAN filosofin är att fortsätta 
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implementera dessa verktyg och försöka uppmuntra arbetarna att ta mer ansvar och utnyttja 

alla fem S. Det går alltid att förbättra sig samt att minska på de slöserier som finns. 

6.1.6 Fem varför 

Metoden med fem varför är en resultatrik metod för att få reda på grundorsaker bakom varför 

något är på ett visst sätt. I detta fall så bör den första frågan handla om varför det står så 

mycket material inne i blå hallen. Svaret på den frågan härleds till nästa fråga, detta bör göras 

med personer inom olika områden (transporter, produktionen, lager osv.) för att skapa en bild 

om vad de olika avdelningarna har för synsätt, då målsättningen är att få alla att sträva efter 

samma mål. Men det är viktigt att göra det minst fem gånger annars blir kanske bara en ytlig 

åtgärd löst och det underliggande problemet riskeras att inte bli upptäckt. Det är ofta små 

sakerna som kan avslöja de stora felen så varje problem skall alltid tas hand om med lika stort 

allvar oavsett om det är litet eller stort. Det är detta som i slutändan leder till 

förbättringsarbete, det som japanerna kallar Kaizen.  

En grupp med operatörer som har särskilt ansvar för metoden har möte varje morgon med 

produktionschefen där de diskuterar problem och hur det går att lösa dem. Den här metoden 

kanske är den allra viktigaste då den får fram grundorsakerna till de olika problem som kan 

uppstå i en fabrik. 

6.2 Sex Sigma - Certifiering och implementering av roller 

En grundläggande innovation inom Sex Sigma innehåller ”proffesionaliserade” funktioner 

inom kvalitetsledning. För att kunna implementera Sex Sigma på ett effektivt sätt så ska man 

utgå från olika roller som tidigare nämnts i arbetet, (Executive Leadership, Champions, 

Master Black Belts, Black Belts, Green Belts, Yellow Belts, White Belts). Implementering av 

Sex Sigma inom Göteborgs Kex organisation skulle innebära:  

1) En överskådligare blick på processtyrningen inom ”Blå Hallen” i form av att man har 

utbildad personal på plats som har en god kännedom om processern.  

2) Standardisering av processer vilket leder till att man skapar ett jämnt flöde och inte 

behöver bygga upp lager av emballage i förväg, samt effektivare kommunikation i 

form av ”KUS”-möten vilket skulle minska på osäkerheten bland personalen i ”Blå 

Hallen”.  

3) Certifieringen enligt LEAN Sex Sigma visar att Göteborgs Kex kontinuerligt arbetar 

med processoptimering och förbättring med betoning på kvalitet och kundperspektiv. 

Denna information avspeglar en positiv bild hos kunden och sätter stor press på 

konkurrerande företag inom branschen. 

6.3 Implementering av Kaizen 

För att minska på lagret och förhindra att det uppkommer igen så måste både ledningen och 

arbetspersonalen vara involverad och engagerade i vad som sker i ”Blå hallen”. Kaizen är ett 

verktyg för att behålla och ständigt förbättra en process där kärnan bygger på tre områden: 
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- Uppmuntra delaktighet 

o Genom en uppmuntran inom ledningen till operatörerna att aktivt vara 

involverade i vad som sker i produktionen, skapas en utvecklande process vars 

syfte är bland annat att förbättra informationsflödet internt. Detta bidrar till att 

missförstånd och misstag undviks genom att kommunikationen blir mycket 

tydligare där engagemanget från ledningen i produktionen skapar 

förutsättningar för delaktighet (Kaizen aktiviteter) och viljan att kontinuerligt 

jobba med förbättringsarbete inom sina respektive avdelningar.  

 

- Träning och utbildning 

o För att kunna förstå kärnan i Kaizen så är det viktigt att personalen har 

kännedom om vad Kaizen innebär. Det finns många sätt att informera sina 

anställda hur företaget jobbar med ständiga förbättringar: 

 Man kan till exempel ha föreläsningar årsvis för alla nya anställda. 

 Informera produktionen genom att ha målbeskrivning, syfte och metod 

ute på avdelningarna (i form av pappersform/dator) som beskriver hur 

företaget jobbar med Kaizen. 

 Skapa en mall med kriterier för kvalitet, utveckling och styrning, som 

varje arbetsledare ska ha tillgång till och kontinuerligt (varje ½år) 

stämma av att de kriterier som finns i mallen följs på dennes 

arbetsplats. 

 

- Kvalitetsnivå, förbättring 

o När man implementerat de föregående två punkter så bör Göteborgs Kex 

fokusera på långsiktiga konsekvenser och anpassa Kaizen till organisatoriska 

och planerings mål.  Det är mycket viktigt att ledningen betraktar Kaizen som 

en ny process inom företaget och att precis som HMS möten, har egna möten 

för kvalitet, utveckling och styrning (KUS). 

Detta innebär att personalen på Göteborgs Kex måste börja tänka inom nya banor och vara 

villiga att acceptera förändringar. 

6.4 Processidentifiering och standardisering av arbetsmetoder 

För att kunna implementera Kaizen så måste man identifiera vilka processer som påverkar 

problemomårdet som man vill avlägsna. I vårt fall så var problemområdet packtorget där 

planeringslåsning skedde eftersom det byggdes upp alldeles för mycket lager av emballage. 

Målet var att hitta grundorsaken till detta och identifiera närliggande processer som har en 

inverkan på packtorget. Med hjälp av en datainsamling som gjordes i form av tidtagning av 

packningen så illustrerades ett statistiskt mått på att packningen av lådor sker med stor 

tidsvariation. Det är här Göteborgs Kex bör utnyttja Sex Sigma metoder som PDCA (Plan – 

Do – Check – Act, se kap. 3.4 för mer info) för att minska på denna variation och sedan 

tillämpa Kaizen för att se till att den inte uppkommer. Metoden PDCA är ganska simplifierad 

och bygger på att skapa en standardiserad plan som kontinuerligt bevakar hur, när och var 

produkterna ska packas.  
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Figur 6.6 Figuren visar resultatet av sex sigma utan tillämpning av Kaizen. (Källa: Quality 

resources for ahcieving Sex Sigma Results 

http://www.isixsigma.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=656&Itemid=1&Itemi) 

d)=1 

Enligt datainsamlingen så är den stress som uppkommer en onödig faktor som bör undvikas: 

Det bör tillverkas 14 pallar/5 timma (låt oss kalla den för standardiseringsteori: 1pall/20min). 

Men enligt datainsamlingen som gjorts så har de första pallarna tagit nästan dubbelt så långt 

tid (låt oss kalla den för bekvämlighetsteori: 1pall/40min) än vad som behövdes och detta kan 

bero på bland annat, maskinfel, stor variation på packningen då man kanske gör något annat 

medan bufferten byggs upp eller för att man vill känna sig bekväm och packa på sitt eget sätt. 

Detta gör i sin tur att de sista pallarna sedan måste göras på halva tiden (vi kallar den för 

stressighetsteori: 1pall/10min) av vad det egentligen behövs och detta endast för att det inte 

finns någon standardiserad procedur, utan man är bekväm i början, det uppstår till exempel 

maskinfel och så vidare som fördröjer packningen ännu mer, för att sedan avsluta i ett 

stressigt tempo och på så sätt bygga onödigt lager av emballage i förväg för att ”hinna”. 

En innovativ process innebär att man hittar nya sätt att använda den befintliga processen, i 

vårt fall packningsprocessen. Hörnstenarna i förslaget är att arbetsuppgifterna på packtorget 

standardiseras (som vi nämnde i punkt 6.1.4 Packning av en Pall) och att de följs upp utifrån 

PDCA. Det är alltså väldigt viktigt att personalen inte gör mer än vad som krävs av dem vilket 

innebär att det måste ske en förändring inom de rutiner som tillämpas idag.  

”Alla strävanden att avvika från vad som är rutin kräver speciell skicklighet och inte minst ett 

speciellt ledarskap” (Gidlund & Frankelius, Innovativa processer, 2003, s. 211). 

6.5 Kombination av Kaizen och Sex Sigma  

Genom Sex Sigma så kan företaget förbättra sina befintliga processer och med hjälp av 

Kaizen se till att de ständigt förbättras. Svårigheten ligger inte i att förbättra processen 

(Successful breakthrough project), utan att se till att behåller sin kvalitet efter förbättringen 

och inte degraderas (Degradation). Figur 6.6 visar hur en process ser ut om man endast 

förbättrar den hela tiden och inte tänker på uppföljning.  Resultatet blir att processen alltid 

degrageras och den effektivisering man gjort minskar i förhållande till tiden. 

Detta är just denna uppståndelse vi vill förhindra på Göteborgs Kex efter att man lyckats 

förbättra packningsprocessen. Eftersom det byggs mycket emballage i ”Blå Hallen”, truckarna 

http://www.isixsigma.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=656&Itemid=1&Itemi
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Figur 6.7 Figuren visar resultatet av sex sigma med tillämpning av Kaizen. (Källa: Quality 

resources for ahcieving Sex Sigma Results 

http://www.isixsigma.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=656&Itemid=1&Itemi

) 

kör lite hur som helst och kommunikationen mellan ledningen och produktionen inte är 

tillfredsställande så tyder det på att de processer som är implementerade internt inom just 

detta område inte fungerar korrekt. Detta innebär att företaget aldrig kan åstadkomma en 

kvalitativ process som fungerar effektivt och riva ner de barriärer som finns mellan 

avdelningarna och orsakar planeringslåsningen i ”Blå hallen”.  

Men om företaget kombinerar Sex Sigma med Kaizen utifrån de förslag som vi diskuterat; 

strikt efterlevnad av standardiserade procedurer, processer och lokala resurser som ständigt 

letar efter sätt att göra sina processer bättre och utbildad personal inom Sex Sigma så blir 

situationen bäst.  

Kvalitetsledaren Afsar Ahmed Choudhurry på Ericsson menar också att detta förbättrar inte 

bara effektiviten av processerna men även sätter organisationen på en bättre finansiell 

ställning på lång sikt eftersom förbättringar sker löpande (Continuous Improvement) och 

ibland uppnås även enstaka genombrott (Successful Breakthrough Project) som figur 6.7 

illustrerar. 

http://www.isixsigma.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=656&Itemid=1&Itemi
http://www.isixsigma.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=656&Itemid=1&Itemi
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7. Diskussion 

I diskussionen diskuteras de förbättringsförslag som framkommit i föregående kapitel. De olika 

förslagen utvärderas beroende på vilka som passar bäst för Göteborgs Kex. 

7.1 Det Japanska undret, en möjlighet till förbättring 

Vi har pratat mycket om att man bör standardisera processer och metoder i ”Blå Hallen” samt 

hur man kan göra detta utifrån LEAN och Sex Sigma. En viktig punkt som vi inte nämnt så 

mycket är ledningens engagemang i produktionen. Nu vill vi koppla de förbättringsförslag till 

det som skett under historiens gång och försöka bevisa att just våra lösningar är optimala för 

ett problemområde som Göteborgs Kex har.  

Företaget har en väldigt engagerad ledning som ser till att allt flyter på planenligt och en 

produktion som gör sitt bästa i att tillfredsställa de mål och värderingar som sätts upp av 

ledningen. Men vad utgår ledningen ifrån när de planerar företagets mål och värderingar? 

Baseras de på vad kunden kräver, konkurrerande företags framfart, globaliseringen, historisk 

data och så vidare? Möjligtvis en eller alla dessa faktorer, men en av de viktigaste faktorerna 

som utelämnas är den interna organisationens samarbete och delaktighet.  

Vi vill koppla denna situation till det som hände i Japan efter andra världskriget (1955-1985), 

det japanska undret
4
 och bevisa att detta är rätt metod för Göteborgs Kex. Det som ledde 

Japanerna till framgång var deras starka vilja och engagemang att vilja lära sig från ”de bästa” 

och på så sätt utveckla nya och förbättrande metoder inom kvalitet och effektivisering. Detta 

illustrerar hur viktigt det är att ha en engagerande och motiverande ledning som är villig att 

göra förändringar och observera det interna flödet genom att vara ute i produktionen och ta till 

sig det som sker. Som vi nämnt innan i rapporten så är det väldigt farligt att endast titta på 

historiska data och matematiska formler för att styra och planera produktionen. Kaizen bygger 

väldigt mycket på ledningens engagemang ute i produktionen och detta vill vi lyfta fram som 

ett nyckelmoment i våra förslag. 

Planeringen bestämmer och prioriterar vad som är viktigt, och gör det utifrån vad som anses 

är mest lämpligt för verksamheten, man arbetar utifrån en kriterielista som diskuteras och 

sammanställs på morgonmötena. 

                                                           
4
 Starten på det japanska undret var bildande av organisationen JUSE (Union of Japanese Scientists and 

Engineers). Inom JUSE studerades teknologieutvecklingen i USA och andra västländer då Japan efter andra 

världskriget producerade med dåligt kvalitet. Detta berodde bland annat på att man anställde 

nyutexaminerade ingenjörer som inte hade mycket kunskap om kvalitet och förbättring. Ichiro Ishikawa som 

var ordförande i JUSE bjöd 1951 in Deming till Japan för att han skulle prata med de japanska företagsledarna. 

Deming föreläste om statistiska metoder för att bygga in kvalitet i produkter och presenterade PDCA-cykeln. I 

Japan lärde man alla förmän statistiska metoder och inrättade kvalitetscirklar där de sju förbättringsverktygen 

användes. Det japanska undret innebar produkter med hög kvalitet och stor framgång för japanska företag. 

(källa: Vad är det Japanska undret med avseende kvalitet? 

http://www.bokforingstips.se/artikel/ekonomistyrning/det-japanska-undret.aspx) 

http://www.bokforingstips.se/artikel/ekonomistyrning/det-japanska-undret.aspx
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7.2 Skapa förutsättnignar för delaktighet 
För att kunna genomföra förändringar så måste viljan att göra detta komma från ledningen, 

arbetaren kan inte genomföra detta själv. Genom att skapa förutsättningar för delaktighet så 

kan kvalitetsarbetet bli framgångsrikt. Den anställde måste kunna känna delaktighet, 

engagemang och ansvar för att kunna utföra ett bra arbete enligt Bergman&Klefsjö. Men hur 

får man sina anställda att känna sig trygga och villiga att ta ansvar? 

När det diskuteras om delaktighet så finna det två olika cirklar (se figur 7.1) att fundera över. 

Den onda cirkeln och den goda cirkeln: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.1 Två olika cirklar som är kopplade till effekten av delegering av ansvar och befogenheter 

(Bergman&Klefsjö (2008 fig1.19, s49)) 

Genom att vända onda cirklar till goda cirklar så skapas också en arbetstillfredställelse där 

arbetaren känner att det arbete eller den uppgift som utförs är meningsfull och stimulerande.   

Det som skedde i Japan var att den nya, unga och oerfarna ledningen insåg värdet av dessa 

metoder och hade en vilja att ta sig framåt för att försöka bli bättre och det är precis det som 

kallas för ”det japanska undret”. Med små resurser och en stor drivkraft lyckades de ändå slå 

sina konkurrenter och bygga upp världsledande företag. Ledarskapet är väldigt betydande för 

framgången i ett företag och för att förändringar skall ske måste det komma uppifrån ledarna. 

Eftersom processer kan påverka varandra är det också viktigt med ett systemtänkande för att 
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skaffa sig en helhetsbild över de olika processer som finns. Detta är en viktig del i den 

offensiva kvalitetsutvecklingen. 
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8. Slutsats 

Här redovisas de slutsatser och kort om vad författarna kommer fram till. Vidare förs ett 

resonemang kring resultatet för att kunna ge resonabla rekommendationer. 

Vi fick i uppgift att kartlägga processerna i blå hallen i syfte att hitta olika lösningar för att 

kunna minska det lager som byggs upp för att på så sätt kunna förbättra säkerheten för alla 

som arbetar där.  Ett minskat lager gör att de anställda inte blir stressade av den trucktrafik 

som sker inne på packtorget och detta leder till bättre effektivitet som i sin tur leder till att 

anställda arbetar bättre. Mindre slöseri leder till minskade kostnader och således till bättre 

lönsamhet. Vi har upplevt att operatörerna skulle kunna arbeta på ett mer standardiserat sätt 

för att undvika de stora lager som byggs upp. För att få operatörerna att arbeta typiserat krävs 

att de blir informerade om hur de skall göra detta. Därför är det viktigt med planering och 

ledningens engagemang för att få igenom en förändring. Förändringar måste komma uppifrån 

för att få slageffekt. 

Vi har skrivit mycket om LEAN, Sex Sigma, Kaizen och flera andra metoder. Dessa tekniker 

känner Göteborgs kex till men arbetar inte i så stor utsträckning med. Att arbeta med dessa 

tekniker är inte alltid så enkelt som det verkar men vi hoppas att, med detta arbete, kunna öka 

ifrågasättandet av vissa aktiviteter som utförs just nu i fabriken. 

Interna transporter och planeringen försöker att förutse och planera så att operatörerna skall ha 

tillgång till det material som de behöver så snabbt som möjligt. Detta har skapat väldigt stora 

lager inne på packtorget som har lett till svårigheter för hälsan, miljön och säkerheten. Flera 

operatörer och truckförare har arbetet länge och har lång erfarenhet och god kunskap, den 

kunskapen anser vi att man skulle kunna utnyttja för att skapa klara arbetsprocedurer. Det är 

därför som vi bedömer att just nu är 5s den viktigaste metoden att använda sig av eftersom 

den riktar in sig på att skapa ordning och standardisering. 
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9. Våra rekommendationer  

Här får läsare förslag på de rekommendationerna angående de problemen som behandlas i 

rapporten samt förslag till vidare forskning. 

5S 

Det som vi främst tror att Göteborgs kex behöver är ett symmetriskt arbetssätt, ett steg på 

vägen för att uppnå det är att använda sig av denna metod. Den skapar ordning och tar bort 

onödigt material och slöserier. Det skulle vara till stor hjälp för de som arbetar med 

exponeringspallar eftersom de behöver lite större arbetsyta. De får referensramar att hålla sig 

till för att undvika att hamna bland staplar av stora lager som tar upp plats. 

Fem varför 

Den absolut enklaste metoden vi har nämnt är ”fem varför”. Fem enkla frågor som ställs för 

att få reda vad som har skett eller blivit fel i en process. Dessa frågor ligger som grund till 

varför man vill ha en förändring och vi tror starkt på att fortsätta med den här tekniken. För att 

kunna skapa de ändringar med 5s så ligger det här verktyget som grund. 

 

Ledningens engagemang 

Efter att ha varit ute i produktionen och observerat vad som sker i ”Blå Hallen” så kan vi 

konstatera att processerna inte är effektivt hållbara.  

- Kommunikationsprocessen: Kommunikationen mellan ledningen och produktionen 

är svag och bidrar till att missförstånd och misstag uppkommer. 

o Mängd – Hur mycket skiljer sig uppdateringen från den gamla? 

o Timing – När sker en uppdatering av produktionsplanen? 

- Packningsprocessen: Processen är begränsad till de produkter som anländer vilket 

innebär att planering krävs för att kunna packa på ett effektivt sätt. 

o Mängd - Hur mycket kapacitet behövs? 

o Timing – När behövs kapaciteten? 

- Rutinprocessen: Man arbetar efter rutiner vilket gör att man inte tänker i nya banor 

och ser nya möjligheter. 

o Mängd – Hur mycket emballage behövs? 

o Timing – När behövs emballaget? 

Vi anser att en motiverande och engagerande ledning är lösningen på detta. Det är också 

drivkraften att vilja bli bättre och utvecklas både internt och globalt.  
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Bild 8.1 Såhär kan en förbättringsrapport se ut 

(Källa.  The Kaizen Forum, 

http://www.thekaizenforum.com/Introduction

_Training_management_karachi_pakistan.htm

l) 

 

Man skapar en utvecklande process vars syfte är 

att förbättra informationsflödet internt. Detta 

leder till att kommunikationen blir explicit och 

förutsättningar för delaktighet i form av Kaizen 

aktiviteter
5
 skapas. Detta kan göras genom att 

operatörerna själva samlar och matar data med 

omdömen till systemet i form av 

förbättringsförslag enligt bild 8.1. Dessa ska 

sedan distribueras ut som information för avsedd 

personal i form av intranät eller tavlor på 

avdelningarna. Detta blir även ett sätt att skapa 

förutsättningar i form av 5S för att behålla sina 

standardiserade procedurer. 5S blir båda ett 

hjälpmedel för dem som packar och en 

förutsättning för att packningen ska fungera 

felfritt. En förslagsrapport kan se ut som bild 8.1 visar, där man delar in rapporten i två delar: 

 

 

 

 

Vidare så bidrar detta med att man börjar tänka i nya banor och man vågar göra förändringar 

som avviker från de rutiner man har. Man får en bredare bild och nya möjligheter dyker upp. 

9.2 Förslag till vidare forskning 

Ett område att titta närmare på är lagret efter packningen och layouten (se bilaga 4) över ”Blå 

Hallen”. Här kan man studera möjligheten att flytta en del av packningsprocessen till lagret 

och på så sätt minska på belastningen i ”Blå Hallen”.  

Man kan även se över trucktrafiken och diskutera möjligheter till att markera ut tydliga 

markeringar i golvet där truckarna kör och minska arbetsrisken. Förslagsvis är att titta mer på 

de osynliga gränser som existerar mellan avdelningarna, att alla drar åt ett håll. 

9.3 Slutligen 

Vi anser att det är fullt möjligt att få igenom förändringar på packtorget oavsett vilka de blir, 

eftersom det har blivit en diskussion om hur arbetet sköts i blå hallen. Detta är bland det 

viktigaste, utan en vilja att genomföra en utveckling så är det i högsta grad osannolikt att 

någonting kommer att hända. 

                                                           
5
 Kaizen aktiviteter syftar på att ledningen informera personalen, i form av intranät, tavlor och så vidare, om 

hur företaget arbetar med Kaizen och hur utvecklingen sker på den fronten. 

http://www.thekaizenforum.com/Introduction_Training_management_karachi_pakistan.html
http://www.thekaizenforum.com/Introduction_Training_management_karachi_pakistan.html
http://www.thekaizenforum.com/Introduction_Training_management_karachi_pakistan.html
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Bilaga 2, Ishikawadiagram 

 

Bilaga 3, Histogram över hur lång tid det tar att packa en låda 
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Bilaga 4, Layout över packningstorget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- Effektivisering av processer inom lageroptimering - 
 

47 
 

Bilaga 5, styrdiagram över packningsprocessens status över tiden. N=18 mätningar 

 


