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Abstract

Value stream optimization of Swedish manufacturing  
   -A case study at Sandvik Coromant

Fredric Sundin & Jessica Wååg

Today, the Swedish manufacturing industry is 
characterized by a highly competitive climate. To 
survive among competitors, but also to be able to 
motivate for not letting production end up in low-wage 
countries, the organizations within the manufacturing 
industry needs to keep constantly high efficiency. 
Sandvik Coromant, with its manufacturing plant located 
in Gimo, has identified this challenge stated above. The 
aim of this case study is on assignments for Sandvik 
Coromant to examine the possibility to make certain 
parts of the production more efficient. The findings are 
composed of two possible outcomes of how to organize 
the future production and are based on internal 
information collection and theories within the field of 
change management and Lean. Also, the authors of this 
study encountered and reflected over some problems in 
using Lean in this special case of organization, 
producing a broad range of products and also needs to 
prioritize tailormade product orders.  

Key words: Lean, change management, value stream 
optimization, psychosocial environment,  change 
resistance 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Sandvik Coromants tillverkningsenhet i Gimo tillverkar verktyg för skärande 
bearbetning såsom borrar, fräsar och svarvverktyg. Tillverkningsenheten är organiserad 
efter flödesgrupper där dessa flödesgrupper har helhetsansvaret för sin produkt från 
första till sista tillverkningsprocess. Denna studie utreder hur de inledande 
produktionsstegen kan effektiviseras för att möta en allt hårdare konkurrens. 

Det är ett faktum att svensk industri är präglad av hård konkurrens i och med 
globalisering och billig arbetskraft från låglöneländer. Hårda krav ställs därför på 
svensk industri att ständigt effektivisera sig för att möta konkurrerande hot. 
Tillverkningsenheten i Gimo har själva identifierat att den inledande delen av 
produktionen inte utnyttjas till full kapacitet. Genom denna studie vill Sandvik 
Coromant undersöka möjligheten att genom omorganisering och optimering av 
maskinparken effektivisera den inledande delen av produktionen. Detta dels för att möta 
den hårdnande konkurrensen men även för att påvisa att det är ekonomiskt försvarbart 
att behålla produktion i Gimo. 
 
Det är teorier om Lean produktion som använts för att skapa sig en uppfattning om vad 
som anses vara en kostnadseffektiv produktion. För att få en ökad förståelse för den 
bredd av faktorer som en förändring innebär har teorier om förändringsarbete inom 
organisationer även studerats genomgående. Baserat på dessa teorier har författarna 
identifierat två möjliga utfall av optimeringsförslag. Det första består av en optimering 
av maskinparken i den nuvarande organisations utformning medan det andra förslaget 
innebär att denna optimerade maskinpark organiseras som en egen gemensam 
avdelning. Denna avdelning skulle vara ämnad till att försörja samtliga nuvarande 
avdelningar med produkter som genomgått de första stegen i produkttillverkningen. Till 
detta har författarna presenterat vilka risker och möjligheter som Sandvik Coromant i 
Gimo måste adressera vid eventuellt genomförande av förändring för att realisera 
respektive förslag. I denna analys ingår tekniska, ekonomiska och psykosociala aspekter 
som kan kopplas till dessa scenarion.  

Författarna har stött på problem med att använda sig av Lean, i synnerhet vid 
användandet av värdeflödesanalys som praktisk tillämpning. Detta kan fungera som en 
ögonöppnare för framtida arbeten att inte se Lean och dess verktyg som något 
universellt som kan användas i alla organisationer utan kräver anpassning för den 
specifika situationen.  
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Förord 
Det här examensarbetet har utförts under 20 veckor som en avslutande del i 
masterprogrammet industriell ledning och innovation vid Uppsala universitet. Arbetets 
uppdragsgivare är Sandvik Coromant i Gimo, där vi inhämtat mycket lärdom och fått 
möjligheten att utvecklas. Därför vill vi tacka företaget med dess arbetare, operatörer 
som tjänstemän, som ställt upp och tagit sig tid att besvara alla våra frågor. Särskilt vill 
vi rikta ett tack till alla operatörerna för deras outtröttliga besvarande av frågor. Thomas 
Goecke, Johan Åsberg och Daniel “Zeke” Eriksson och tackar vi för ovärderlig 
handledning och lika så David Sköld för hans roll som ämnesgranskare. Sist men inte 
minst vill vi också ge ett stort tack till Peter Birch, för att han genomgående under den 
här tiden tagit sig tid och visat stort engagemang som varit långt utöver hans roll som 
seminariehandledare.  

Gimo, maj 2016 
Fredric Sundin och Jessica Wååg 
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Terminologi 
• Anlöpning- Återvärmning av stålet för att minska risk för sprickbildning 
• Anolja- Inoljning av produkt. 
• Driftning- Operation som innebär att skära spår. 
• Gnistning- Avverkningsmetod med hjälp av elektrisk urladdning. 
• GV- Gimo verktyg 
• GVP- Samlingsnamn för produktionen på GVP 
• Härdning- Operation för att förbättra materials mekaniska egenskaper 
• Jetalisering- Oxidering för att svärta stål 
• Kulpening- Bearbetningsprocess där material bombarderas med kulor. 
• Kuts- Ingångmaterial i form av uppkapad stång 
• Kylhål- Hål för kylvätska genom verktyget 
• Lokalhärdning- Härdning men för ett isolerat område 
• MIA- Material I Arbete. De produkter som finns i produktionslinan. 
• Ohärdat/härdat material- Obehandlat/behandlat material 
• Pipborrning- Borroperation för kylhål 
• Plattläge- Del av verktyget där skären fästs 
• Profil- Verktygets egenskap i avseende av form 
• Skaft- Del av verktyget som senare skall fästas i en hållare 
• SMS- Sandvik Machining Solutions 
• SMT- Sandvik Material Technology  
• Spiral- Del av borrverktyg 
• Stång- Ingångsmaterial i stångformat 
• Svarvbommar- Verktyg för svarvoperationer 
• Svarvning komplett - Den avslutande svarvoperationen innan produkten går 

vidare till nästa operation. 
• TBT- Maskin för pipborroperationer -maskintillverkare: Tiefbdurtechnik 
• T-linje- Tillverkningslinje. Av GV kategoriserad samling produktfamiljer 
• Ämnestillverkning- Inledande operationer i tillverkningen, i detta fall svarv och 

pipborroperationer. 



 9 

1. Inledning 
I detta kapitel kommer bakgrunden till studien att presenteras. Kapitlet kommer att 
presentera vilken uppdragsgivare som författarna arbetat mot, vilket problem de har 
identifierat och vad således syftet med studien är. I kapitlet finns även de 
forskningsfrågor som studien ämnar besvara presenterade och vilka avgränsningar som 
gjorts. Sist följer en disposition som ger en inblick i rapportens uppbyggnad.  

1.1 Bakgrund 
Under de senaste decennierna har allt högre krav ställts på organisationers behov av att 
förändra sig (Jacobsen, 2004). Behovet att förändras finns likväl på en strategisk, som 
på en operativ nivå och är enligt Burnes (2004) ett ständigt närvarande inslag i 
organisationers dagliga verksamhet. För att lyckas överleva nutidens snabba 
förändringstakt anses effektivisering vara en viktig faktor (By, 2005). Ett beprövat 
koncept som fokuserar på effektiviseringsökningar är Lean Production, eller Lean. Lean 
är ett begrepp som sedan det lanserades under 1970-talet fått stor spridning inom 
varierande branscher men kanske främst inom tillverkande industri. Petersson (2010) 
sammanfattar begreppet Lean som en sorts outtröttlig strävan efter att driva ut slöseri 
och avvikelser från verksamheten. Att arbeta med Lean kan enligt vissa anses kopplas 
till att använda sig av en specifik metod som är “Lean” medan andra anser att Lean är 
något som ska genomsyra allt arbete inom organisationen (Ibid.).  
 
Gemensamt för alla förändringar är att de som berörs av förändringen måste anpassa sig 
efter deras förutsättningar (Angelöw, 1991). Vid genomföranden av förändringar inom 
organisationer krävs det således att de som arbetar även är en del av förändringsarbetet. 
En vanlig uppfattning inom organisationsteorier är att det finns ett motstånd mot 
förändringar (Jacobsen, 2004; Dent och Goldberg, 1999), vilket måste övervinnas för att 
genomföra lyckade förändringsarbeten. Petersson (2010) beskriver en likartad 
problematik, då han uppmärksammar att en utmaning med Lean är att bibehålla 
motivationsnivån till att förändra bland de anställda i och med att effektiviseringar på 
sikt kan komma att leda till personalneddragningar.  

1.2 Företagspresentation 
Sandvik är en högteknologisk industrikoncern med ca 47 000 anställda och har en 
omsättning på 89 miljarder SEK. Sandvik har en världsledande position inom tre 
huvudområden: (1) Verktyg och verktygssystem för skärande bearbetning, (2) Maskiner 
och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin samt olika typer av 
processanläggningar, (3) Produkter i avancerade rostfria stål, speciallegeringar och titan 
samt metalliska och keramiska motståndsmaterial. Dessa huvudområden är uppdelade i 
fem affärsområden: (1) Sandvik Mining, (2) Sandvik Machining Solutions (SMS), (3) 
Sandvik Materials Technology (SMT), (4) Sandvik Construction och (5) Sandvik 
Venture. Respektive affärsområde har helhetsansvaret över sin egen forskning och 
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utveckling (FoU), produktion och försäljning. Sandvik Coromant tillhör affärsområdet 
SMS och tillverkar verktyg för skärande bearbetning såsom borr-, fräs- och 
svarvverktyg. Inom Sandvik Coromant finns flertalet tillverkningsanläggningar där den 
största enheten benämns Gimo verktyg (GV) (Sandvik, 2015). 

1.3 Problemformulering  
Att Sandvik Coromant är utsatta för hård konkurrens är något de dels har identifierat 
själva men även något som Marketline (2016) trycker på i sin analys av företaget. Detta 
ställer stora krav på organisationen, ledningen och övriga anställda att ständigt arbeta 
med att förbättra och effektivisera arbetsmetoder och utrustning. Idag arbetar Sandvik 
Coromant i Gimo efter en produktionsfilosofi som benämns Gimo Production Systems 
(GPS), vilken tar sin grund från Lean. För GV är det främsta målet med en 
effektivisering att producera dagens volymer till en lägre kostnad, det är alltså inte i 
första hand en optimering för att kunna tillverka större volymer. Detta är för att GV inte 
enbart står inför att möta konkurrenternas hot, utan de behöver också motivera för 
moderbolaget att de ska få behålla dagens produktionsnivåer. Vad som annars finns som 
alternativ är att flytta delar av produktionen till någon av Sandvik Coromants andra 
anläggningar med lägre produktionskostnader. 

I nuläget är tillverkningen på GV utformad som en typisk flödesverkstad där 
tillverkningen av respektive produktgrupp sker inom egna avdelningar, så kallade 
flödesgrupper, vilka ansvarar för den egna produktionen. Sandvik har nyligen 
genomfört ett projekt som innebär att i framtiden realisera en förändring som gör att 
tillverkningen delvis kommer att gå bort från tillverkning i flödesgrupper. Inom en kort 
framtid kommer den process där montering, märkning och packningen av produkterna 
sker (även kallad slutdel) att “lyftas ut” från alla flödesgrupper och istället bilda en egen 
avdelning som får ansvaret att genomföra de avslutande processtegen för produkterna 
från dagens flödesgrupper. Detta projekt har utförts med motivet att försöka 
effektivisera denna process inom tillverkningen för att i förlängningen bli mer effektiva 
båda gällande tid och kostnad. Vad GV nu även vill undersöka är om det går att göra 
några förändringar i den inledande delen av produkttillverkningen, den så kallade 
ämnestillverkningen. Detta då den delen av produktionen har en antydan till att inte 
utnyttjas till full kapacitet och har fått fokus på sig att förbättras. Vad som står som 
alternativ är en optimering av de nuvarande processerna på respektive flödesgrupp, 
alternativt att lyfta ut ämnestillverkningen och även här skapa en egen avdelning med 
syfte att försörja flödesgrupperna med ämnen. Att Sandvik väljer att undersöka 
möjligheten med att effektivisera sin ämnestillverkning kan ses som en effekt av det 
kontinuerliga Lean-arbetet på GV. Då GV idag använder sig av produktionssystemet 
Gimo Production System som grundar sig i Lean kommer undersökningen att använda 
sig av Lean i ett försök att optimera tillverkningen. Detta då det skulle vara svårt för 
författarna att försöka optimera produktionen efter en annan filosofi än den som redan 
används idag. Dels p.g.a. att GV redan har sin produktionsfilosofi som introducerats 
genom beslut tagna på global nivå och därmed är fast förankrade i organisationen. Det 
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underlättar även för författarna att använda sig av Lean om den personal som ska 
involveras i projektet är insatta i produktionsfilosofins grundprinciper. Då Lean är tänkt 
som ett stöd i hur optimeringen praktiskt bör utforma produktionen så skall teorier inom 
förändringsarbete vara ett komplement för att öka förståelsen för hur en förändring kan 
och bör genomföras.  

1.4 Syfte och forskningsfrågor 
Denna studie syftar till att undersöka hur en optimering av ämnestillverkningen skulle 
kunna se ut. Studien kommer ta hänsyn till huruvida uppdraget är tekniskt 
genomförbart. Vad som ytterligare kommer att vägas in är hur berörd personal kan 
komma att påverkas av en eventuell förändring samt hur den psykosociala arbetsmiljön 
kan komma att förändras. Därav blir det övergripande syftet med studien att undersöka 
förutsättningar för en optimering av produktionsflödet i ämnestillverkningen samt att se 
till förutsättningarna för en förändring för den berörda personalen. Syftet är även att 
bilda sig en förståelse för Leans tillämpbarhet vid produktion med bred produktflora. 
Utifrån den problemformulering som givits författarna och det syfte som ligger till 
grund för undersökningen har problemet brutits ner till två huvudfrågor: 

1. Hur kan dagens ämnestillverkning på GV optimeras utifrån Lean som teori? 
2. Vilka möjligheter och risker kan kopplas till förändringsarbetet i och med denna 

optimering på GV? 

1.5 Avgränsning 
Då ett examensarbete har en tydlig avgränsning gällande tid, där arbetet omfattar 30 
högskolepoäng motsvarande 20 veckor, måste även andra avgränsningar tas i 
beaktande. Till att börja med har studien utifrån sin utformning en tydlig avgränsning 
att undersökningen endast kommer att göras på Sandvik Coromants anläggning i Gimo. 
En ytterligare platsspecifik avgränsning är att undersökningen endast kommer utföras 
på de på förhand tilltänkta berörda avdelningarna (GVP4, GVP7, GVP8 och GVP9). 
Det vill säga de avdelningar som har visat sig ha potential att kunna ha en gemensam 
ämnestillverkning enligt uppdragsgivaren. Vad som dock uppkommit som en utmaning 
gällande avgränsningen är definitionen av ämnestillverkning. Det fanns inte på förhand 
någon klar bild av vilka operationer som tillhör denna process och en tydlig avgränsning 
här var av högsta vikt för det fortsatta insamlandet av data. Det beslut som togs var att 
utesluta slipoperationerna från undersökningen. Detta med anledning till att dessa vid en 
eventuell omplacering inom fabriken skulle ge upphov till en markant ökning av 
transporter. De operationer som då kvarstår i undersökningen är svarv- och 
pipborrningsoperationerna. 
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2. Metod 
I följande kapitel kommer författarna att presentera vilka metodologiska val som gjorts 
kopplat till denna undersökning. De val som kommer presenteras och argumenteras för 
är val av: forskningsansats, forskningsstrategi och forskningsdesign. I detta kapitel 
kommer även undersökningens forskningskvalitet och analysmetoder att presenteras. 

2.1 Forskningsansats 
En undersöknings syn på koppling mellan teori och empiri kan generellt kategoriseras 
som endera induktiv eller deduktiv. Med ett deduktivt förhållningssätt till teorin 
beskriver Bryman och Bell (2013) att teorin är av en prövande karaktär. Vid en deduktiv 
studie finns det en på förhand uttalad teori till området som ska undersökas och 
hypoteser skapas för att ge möjlighet till en omformulering av teorin. Efter att 
undersökningen tilldelats de hypoteser som är tänkta att undersökas påbörjar en 
datainsamling. Datainsamlingen är vad som sedan kommer att ligga till grund för om 
hypoteserna kan ses som sanna eller förkastas. Det avslutande steget i den generella 
deduktiva studien är en eventuell omskrivning av teorin som baseras på vad författarna 
hade för upptäckter (Bryman och Bell, 2013). En induktiv studie till skillnad mot en 
deduktiv studie beskrivs som teorigenererande istället för teoriprövande (Ibid.). I denna 
undersökning har författarna valt att använda sig av ett deduktivt förhållningssätt i 
kopplingen mellan teori och empiri. I den utförda studien jämförs den genererade 
empirin mot befintliga teorier inom förändringsarbete i organisationer och Lean. Det är 
teorier från dessa fält som författarna undersökt och sedan använt för att testa på 
produktionen, generera förbättringsförslag och undersöka hur väl de är anpassade till 
denna industri.  

2.2 Forskningsstrategi 
Forskningsstrategi inom det metodologiska fältet särskiljs vanligtvis åt som kvantitativ 
eller kvalitativ forskning. Bryman och Bell (2013) lyfter dock den tvetydighet som finns 
bland forskare inom fältet då vissa menar att skillnaderna mellan de två angreppssätten 
är obetydliga (s.39). En generell uppfattning är att kvantitativa undersökningsmetoder 
innefattar mätningar, resultat som förklarar varför och som kan generaliseras till att 
gälla även utanför den enskilda undersökningen, samt replikerbarhet (Bryman och Bell, 
2013). Kvalitativa undersökningsmetoder skiljer sig åt genom att i högre utsträckning 
innefatta ord och intressera sig mer för innebörd och förståelse (Alvehus, 2013).  
 
Då denna studie har ett syfte att skapa en djupare förståelse kring ett specifikt fall har ett 
kvalitativt angreppssätt tillämpats. Några av de insamlingsmetoder som valdes var 
observationer, för att skapa en god insikt i hur den dagliga verksamheten fungerar, samt 
intervjuer av ostrukturerad till semistrukturerad karaktär, vilka är vanliga 
undersökningsmetoder inom det kvalitativa forskningsfältet (Bryman och Bell, 2013). 
Intervjuerna var användbara i avseende att lyfta fram uppfattningar, åsikter och attityder 
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inom organisationen samt för att diskutera framtida scenarion som studien eventuellt 
skulle kunna leda till. Studien har också innefattat ett visst mått av kvantitativt inslag i 
form av de numeriska mätdata som samlats in (Holme och Solvang, 1997). Denna 
mätdata är produktionsdata, i form av cykeltider och ställtider, samt statistik från interna 
databaser, vilka använts för att skapa den värdeflödesanalys som förespråkas av Lean 
(för vidare läsning om värdeflödesanalys se 3.1.3). 

2.3 Forskningsdesign 
Undersökningsmetoden för detta arbete innehåller faktorer som tillhör vad som 
benämns en fallstudiedesign. Fallstudiedesign kallas en studie som innefattar 
detaljerade och ingående studium av ett enda fall (Bryman och Bell, 2013), vilket detta 
arbete uppfyller i och med att det som undersöks är isolerat till att innefatta 
ämnestillverkningen på Sandvik Coromant i Gimo utan jämförelse med andra fabriker. 
Bryman och Bell menar att fallstudier är vanligt förekommande när studien ämnar 
undersöka en organisation. Fallstudiedesign kan tillämpas i både kvalitativ och 
kvantitativ forskning, även om det är vanligt att välja kvalitativa metoder som 
tillvägagångssätt. 

Gällande en studiedesign i form av en fallstudie är en vanlig uppfattning att den ämnar 
undersöka just precis ett enda fall och att den inte kan bistå med information som kan 
komma gälla i ett bredare perspektiv. Vad som då hävdas är att en fallstudie är 
begränsad till att endast generera hypoteser, som sedan vid ytterligare undersökningar 
kan komma att testas i ett större antal fall (Abercrombie et al., 1984). Bryman och Bell 
(2013) diskuterar kring de meningsskiljaktigheter som finns angående fallstudie som 
studiedesign och de skriver att vissa forskare inte ens finner det värt att diskutera de 
generella bedömningsfaktorerna när det gäller fallstudie: hur skall ett enda fall kunna 
vara representativt? Hur skall ett resultat som genererats utifrån ett specifikt fall kunna 
generaliseras till andra fall? Bryman och Bell (2013) fortsätter med att skriva att andra 
forskare menar att det trots allt går att få ut en viss grad av teoretisk generaliserbarhet 
utifrån en fallstudie. En fallstudie kan åtminstone användas för att generera termer och 
skapa en god förståelse som sedan kan användas i framtida undersökningar (s. 84-89). 
Flyvbjerg (2006) menar dock att den generella uppfattningen om fallstudiedesign är 
problematisk. Han hävdar att fallstudier visst kan generaliseras till att gälla även för en 
bredare massa och förespråkar att fallstudier borde användas i en större utsträckning för 
att tillgodose god förståelse och information. En välgjord fallstudie kan alltså bidra med 
djupgående information och analys som bidrar till värdefull förståelse kring ett ämne. 
Vad gäller generaliserbarhet, var målet med den utförda undersökningen att göra en 
noggrann och detaljerad undersökning av det givna uppdraget. Det genererade resultat 
kan i bästa fall komma att bli användbart material för liknande forskning inom samma 
typ av organisationsmiljö.  
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2.4 Forskningskvalitet 
När det kommer till att bedöma forskningskvalitet i kvalitativa studier är de vanligast 
förekommande begreppen att diskutera reliabilitet och validitet (Bryman och Bell, 2013; 
Alvehus, 2013). Innebörden av reliabilitet avser huruvida det givna forskningsresultatet 
är upprepningsbart medan validitet avser huruvida forskarna undersökt det som 
ursprungligen var ämnat att undersöka (Alvehus, 2013). Begreppens relevans inom det 
kvalitativa forskningsområdet har dock kommit att diskuteras. Alvehus (2013) skriver 
om en del av problematiken med att det kan anses vara tämligen meningslöst att 
beskriva en verklighet som är oberoende av försöken att beskriva den (s.122-123). Det 
måste tas hänsyn till forskarens roll i forskningen. Där kan till exempel två intervjuare 
inte förväntas få samma svar om de utför en intervju med samma person, och särskilt 
inte om intervjutillfället sker vid olika tillfällen. Även de tolkningar som forskaren gör 
genomgående under arbetet kommer att påverka resultatet, något som inom kvalitativ 
forskning ses som en förutsättning och inte ett problem (ibid.). Även Flyvbjerg (2006) 
diskuterar kring begreppet validitet och dess relevans gällande fallstudie som 
forskningsdesign. Här argumenterar han emot den grupp forskare, vars uppfattning är 
att validiteten blir bristande i fallstudier på grund av att de innehåller ett för stort mått 
av forskarens subjektivitet, vilket då anses ge för mycket utrymme för tolkning. 
Flybjerg menar att en studies validitet inte kommer att avgöras på grund av den 
studiedesign forskaren valt, utan på hur väl en forskare kan diskutera kring de 
validitetskrav studien uppfyller. Ett visst mått av erfarenhet och intuition från forskarens 
sida måste också avgöra hur väl studien faller inom ramen för god forskningskvalitet. 
Angående den nämnda subjektivitet, som av vissa forskare anser försämra validiteten i 
studien, så kommer Flyvbjerg (2006) fram till följande: 
 

The case study contains no greater bias toward verification of the researcher’s 
preconceived notions than other methods of inquiry. On the contrary, experience 

indicates that the case study contains a greater bias toward falsification 
of preconceived notions than toward verification (s.237). 

 
Gällande denna studie finns en del aspekter att diskutera gällande forskningskvaliteten. 
I och med det krav på sekretess kring produktionsdata och den anonymitet som utlovats 
informanterna är det svårt att erbjuda läsaren transparens till det material som studien 
bygger på. För att i bästa mån öka studiens validitet har författarna vid insamlandet av 
data så snart som möjligt antecknat den information som framkommit, och vid vissa fall 
även antecknat egna reflektioner. Författarna har dagligen diskuterat sinsemellan, men 
också veckovis med relevanta personer inom företaget kring den uppfattning som 
bildats om det insamlade materialet. Därefter har även analyser av data skett 
genomgående under studiens gång. För ökad transparens har materialet i stor mån 
presenterats genom citat från informanterna, vilket möjliggjort för läsaren att själv bilda 
sig en uppfattning. Författarna har även öppet resonerat kring hur empiriska data 
kopplats till teori.  
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I denna undersökning är en stor del av resultatet baserat på muntlig information, som 
inte kan förväntas bli den densamma om undersökningen skulle utföras på nytt varvid 
reliabiliteten anses vara låg. Det finns svårigheter i att undersöka en social miljö på nytt 
och samtidigt förvänta sig samma resultat (Bryman och Bell, 2013). Även om de 
praktiska råd, att gå in i samma roll som den föregående forskaren, skulle uppfyllas kan 
det vara svårt att säkerställa att inte den redan utförda undersökningen inte haft någon 
påverkan på de deltagare som observerats/intervjuats. Vidare var GV i starten av en 
påbörjad omorganisering då undersökningen pågick, vilket troligen medför att 
organisationen kommer att se annorlunda ut vid ett framtida forskningstillfälle.  

2.5 Insamlingsmetod 
I studien har olika metoder använts för insamling av empiriskt material, så som 
dokumentstudier, observationer och intervjuer. Vad som följer är redogörelser för hur 
var och en av dessa metoder genomförts under studien.  

2.5.1 Dokumentstudie 

Som en tidig del i arbetet utfördes en dokumentstudie. Enligt Bryman och Bell (2013) 
kan dokument inom organisationen ge viktig kunskap som bidrar till att utforma en 
tidslinje och anses särskilt värdefullt vid processinriktade studier av 
organisationsförändringar.  Syftet med denna dokumentstudie var att ge viktig 
bakgrundsinformation och att forma ett upplägg för arbetet. De dokument som 
framförallt gav värdefull information var först och främst ett tidigare utfört arbete 
angående utformningen av den gemensamma slutdelen. Det vill säga ett projekt som har 
stora likheter med det aktuella arbetet med en gemensam ämnesdel. Härifrån kunde 
information om vilken typ av data som behövdes samlas in samt en uppfattning om den 
tid som behövde avvaras till respektive datainsamling uppskattas. Vidare samlar GV 
kontinuerligt in data för att styra och övervaka den dagliga produktionen. Denna 
sekundärdata har författarna använt för att kunna basera sina analyser på. Den typ av 
sekundärdata som varit av betydelse har exempelvis varit faktorer kopplade till 
maskinparken: så som utnyttjandegrad, cykeltid, ställtid och bemanning samt hur 
skiftgången ser ut på respektive avdelning. 
 

2.5.2 Observation 
En viktig källa till information för det utförda arbetet, särskilt under den inledande 
fasen, var deltagande observationer. Under arbetets första två veckor utfördes 
observationer av operatörsarbetare, på alla berörda avdelningar för studien. Dessa 
pågick under hela arbetsdagar. Under den tiden kunde värdefulla kontakter till framtida 
observationer och intervjuer knytas samt ge en bra övergripande uppfattning om hur 
arbetet i verkstaden fungerar i dagsläget. De utförda observationerna var även 
nödvändiga för att samla in den information som behövdes till att senare utforma 
värdeflödet. Efter de inledande två veckorna utfördes mer specifika observationer över 
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särskilda arbetsmoment och flöden för att få en mer detaljerad förståelse. För mer 
detaljerad information om de utförda observationerna, se bilaga A.  

Samtidigt som en observation ger en helt annan förutsättning till att förstå en situation 
utifrån observantens perspektiv och inte bara utgå ifrån vad som sägs, uppstår precis 
som Bryman och Bell (2013) skriver en del beslutssituationer som en observatör ställs 
inför. I denna undersökning uppstod ett etiskt dilemma i de givna orden att “vara 
försiktigt” med studiens potentiella syfte av en gemensam ämnestillverkning. På så sätt 
kan observationerna komma att klassas som dolda observationer, något som diskuteras 
vidare i kapitlet om etik (se 2.8). Vad som kan förtydligas i detta fall är att 
observatörernas roll som examensarbetare var helt transparent, men att studiens 
potentiella utfall av en gemensam ämnestillverkningsavdelning inte presenterades öppet 
så till vida det inte kom på tal. Motivet till denna dolda forskning var att 
uppdragsgivaren tillsammans med författarna förutspådde en enklare och mer 
sanningsenlig insamling av information. Något att ta hänsyn till vid observationer är att 
människor kan känna sig påträngda och störda, och på så sätt agera mindre naturligt och 
överväger vilken typ av information de delar med sig av. En annan faktor med 
observationer är att de endast ger en bild av nuläget och därför kan kompletterande 
information genom till exempel intervjuer behövas för att skapa sig en bild om det 
förflutna eller tankar och idéer om framtida scenarion.  

2.5.3 Intervju 

Den mest bidragande insamlingsmetoden för det empiriska underlaget var de utförda 
kvalitativa intervjuerna, vilket också anses vara den mest använda metoden inom 
kvalitativ forskning (Bryman och Bell, 2013). I den del som ämnar att bygga upp 
modeller kring framtida scenarier är intervjuer nödvändiga som insamlingsmetod. Att 
använda sig av någon mer strukturerad metod, exempelvis strukturerade intervjuer eller 
enkäter, skulle innebära att författarnas egna förutfattade meningar skulle styra utfallet i 
form av de frågor som skulle ställas. Med de kvalitativa intervjuerna fick informanterna 
utrymme att tänka fritt och bidra med sina egna idéer och åsikter. Totalt har 35 
intervjuer genomförts och de som intervjuats har olika befattningsgrader som 
produktionsledare, produktionstekniker och operatörer. Det urval som valts ut till 
intervjuerna skulle kunna benämnas grunda sig på ett bekvämlighetsurval (Bryman och 
Bell, 2013). Anledningen till detta har varit att informanter har valts utefter deras 
kompetenser och skiftgång trots vetskapen om att detta medför att urvalet inte behöver 
vara representativt. De flesta intervjuer har varit av en ostrukturerad karaktär, där syftet 
har varit att ta reda på så mycket information som möjligt inom ett specifikt ämne. I 
intervjuernas början har detta ämne påtalats, sedan har intervjuerna fortlöpt genom att 
fokusera kring informantens personliga erfarenhet. En del intervjuer har planerats 
noggrannare i förhand och innefattat några teman som tagits upp. De intervjuerna 
klassas istället under en semistrukturerad karaktär (Bryman och Bell, 2013). Under 
intervjuerna förde författarna anteckningar som kunde användas som stöd senare i 
arbetet. Vid vissa tillfällen fanns det inte möjlighet att föra anteckningar under 
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intervjuerna utan anteckningar skrevs då i direkt anslutning efter intervjun. För mer 
detaljerad information kring intervjuerna, se bilaga A. 

2.6 Analysmetod 
Kvalitativ innehållsanalys är en metod för att skapa underliggande teman i dokument 
(Bryman och Bell, 2013). Tanken är att författaren ska kodifiera kvalitativa data och 
därmed skapa förståelse och få en sammanfattning av centrala teman för data (Bryman 
och Bell, 2013). I denna studie har författarna använt sig av kvalitativ innehållsanalys 
av det intervjumaterial som samlas in vid intervjuer av tekniker, operatörer och 
produktionsledare. Detta gjordes efter hur Bryman och Bell (2013) beskriver 
arbetsgången att författarna vid intervjuerna antecknade citat och sammanfattade vad 
som sagts. Allt eftersom intervjuerna genomfördes läste författarna genom sina 
anteckningar, kodifierade materialet och skapade teman med citat och anteckningar som 
enligt författarna kunde tyckas höra ihop. Genom detta kunde författarna skapa sig 
förståelse för vad som enligt informanterna var centralt att diskutera när allt material 
kategoriserades efter ett tema. Kodifieringen var en iterativ process som resulterade i tre 
teman som återfinns i kapitlet presentation av empirisk data, där även citat kopplat till 
respektive tema kommer att diskuteras. 
 

2.7 Tillvägagångssätt 
Studien inleddes med observationer av operatörer under två veckors tid på de 
avdelningar som skulle innefattas i studien. Med stöd av teorier om Lean kunde 
författarna under den här tiden även samla mätdata från produktionen. Utifrån Lean 
beslutades att data så som cykeltider, ställtider, bemanning och produktionskostnader, 
var av relevans.  Detta initiala inslag ansågs av författarna vara av betydelsefullt för att 
skapa sig en uppfattning kring nuläget i produktionen för att senare kunna svara på 
studiens första forskningsfråga: ”Hur kan dagens ämnestillverkning på GV optimeras 
utifrån Lean som teori?”. För att få en faktisk bild och skapa sig en djupare förståelse av 
produktionens nuläge påbörjades därefter genomförandet av intervjuer. För att kunna 
besvara den nämnda forskningsfrågan involverades annan personal, utöver operatörer, 
inom GV. I detta skede började författarna även undersöka möjligheter och risker 
gällande framtida scenarion av en eventuell omorganisering.   
 

Arbetet med att undersöka studiens andra forskningsfråga ”Vilka möjligheter och risker 
kan kopplas till förändringsarbetet i och med denna optimering på GV?” påbörjades 
med en litteraturstudie där författarna läste in sig på litteratur kopplat till 
förändringsarbete. Litteraturen fokuserades till litteratur som beskriver varför och hur 
lyckade förändringsprojekt har genomförts och vad som akademiskt anses vara 
väsentligt för lyckade förändringsprojekt. Därefter intervjuades personal i olika 
befattningar för att undersöka vilka förutsättningar som GV har för att lyckas med 
eventuella förändringar.  
 



 18 

2.8 Etik 
Alla metoder och tillvägagångssätt berörs mer eller mindre av etiska frågeställningar. I 
detta kapitel kommer det etiska ramverk som undersökningen har förhållit sig till 
presenteras. Även reflektioner kring vilka etiska dilemman och svårigheter som 
identifierats under studien kommer att redogöras för.  

2.8.1 Etiska riktlinjer och implikationer 
De grundläggande huvudkrav för svensk forskning är framtagna av vetenskapsrådet och 
ligger till grund för hur författarna förhållit sig etiskt i denna studie. En sammanfattning 
från Vetenskapsrådet (2016) kan se ut som följande: 

Informationskravet – berörda personer skall informeras om den aktuella 
undersökningens syfte, vilka moment som ingår samt att deltagandet är frivilligt och att 
undersökningsdeltagarna har rätt att avbryta sin medverkan i studien när så önskas. 

Samtyckeskravet – undersökningsdeltagarna har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. Om de väljer att avbryta får de inte utsättas för någon påtryckning 

Konfidentialitetskravet – uppgifter om deltagarna i en undersökning skall behandlas 
med största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter skall förvaras på ett sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet – de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får användas 
för forskningsändamål. 
 
Utifrån det etiska ramverk som använts har denna studie haft svårigheter att uppfylla de 
etiska principerna gällande informationskravet och samtyckeskravet. Innan studiens 
början fanns ett önskemål från uppdragsgivaren att vara försiktig med vilken sorts 
information som delades med medarbetare inom organisationen. Detta på grund av ett 
förväntat missnöje och motstånd som förväntades uppstå om det möjliga utfallet av en 
gemensam ämnesdel angavs som anledning till undersökningens syfte. Anledningen till 
detta är att denna undersökning kommer i en tid med, för vissa avdelningar, andra 
pågående förändringar som skapar oror hos medarbetarna. Denna oro kan komma att 
förvärras om de blir varse om en ytterligare förändring i och med det eventuella utfallet 
av denna undersökning. I Bryman och Bell (2013) diskuteras det kring svårigheten att 
dra en tydlig gräns mellan vad en öppen respektive dold observation är. Dolda 
undersökningar kan komma att ge konsekvenser, inte bara för deltagarna, utan också för 
dem som utför undersökningen. Bland annat för den risk om minskat förtroende för 
undersökarna som riskeras uppstå men överlag är det också viktigt att tänka på det 
minskade förtroende för forskning i stort. Det finns en risk att framtida forskning av 
denna design inom organisationen är äventyrad då deltagarna i studien kanske väljer att 
inte ställa upp i fler undersökningar i framtiden. Ett minskat förtroende kan också 
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komma minska den önskade uppfattningen att forskning är till för bra ändamål, vilket 
då kan komma att öka motståndet hos fler individer att ställa upp i forskningssyfte. 

Trots en risk för ett framtida förlorat förtroende från deltagarna i studien valde 
författarna att inte gå ut med helt fullständiga uppgifter om undersökningens innehåll. 
Det övergripande syftet med studien har varit transparent. Vilka beslut som i framtiden 
kan fattas på grund av det som kommer fram inom ramen för denna undersökning har 
författarna valt att inte ha någon djupare diskussion om. I de fall där informanterna 
själva aktivt frågat om studiens resultat kan leda till en rekommendation för en 
gemensam avdelning för ämnestillverkningen har information inte undanhållits. Motivet 
till bristen i transparens i vissa avseenden var att författarna på så sätt förväntade sig 
kunna samla in en större mängd, och samtidigt en mer sanningsenlig, information kring 
nuläget.  I och med den bristande information som gavs ut till informanterna kom också 
samtyckeskravet att bli bristfälligt i den mening att deltagarna inte fullt ut hade 
möjlighet att bedöma vad de egentligen beslutade att bidra med sitt deltagande och 
information till. Ytterligare försvagning av samtyckeskravet är att chefer inom 
organisationen på förhand informerat om studien vilket kan ha medfört att deltagarna 
inte känt det som ett alternativ att kunna avstå att bidra med sin information.  

Ett dilemma som uppstod var att den information som samlades in av högsta vikt kan 
kopplas till informanternas framtid. Informationen är direkt kopplad till det 
faktaunderlag som kan komma ligga som beslut till en eventuell omorganisering. I allra 
högsta grad påverkas informanterna av ett sådant beslut då de möjligen kan komma 
behöva byta arbetsuppgifter, avdelning eller i värsta fall bli uppsagda. Ytterligare ett 
etiskt dilemma uppstod i den faktorn att uppdragstagarna utförde undersökningen mot 
en ekonomisk ersättning. Även fast uppdragstagarna uppmuntrades att hålla en opartisk 
och öppen ställning till att skapa det mest gynnsamma resultatet för uppdraget är det 
svårt att analysera huruvida dessa under studiens gång blev påverkade till det ena eller 
andra utfallet. 

2.9 Bias 
En form av skevhet som identifierats med denna studie kan kopplas till att en av 
författarna har tidigare koppling till företaget. Därmed har även en av författarna haft 
tidigare kontakt med en del av de informanter som har kommit att intervjuats och 
observerats i studien. Detta kan komma att skapa en tendens till skevhet i och med vilka 
informanter som valts ut och på så sätt komma att påverka den information som 
tillhandahållits. Fördelen med denna urvalsmetod är istället att en viss form av 
förtroende redan är etablerad mellan författarna och informanterna. Genom detta kan 
författarna snabbt tillskansa sig den information de behöver utan att först behöva ägna 
en lång tid åt att bygga upp ett förtroende mellan författarna och informanterna. I och 
med att det inte skedde någon inspelning och transkribering av intervjuerna finns även 
här en risk för skevhet i studien med tanke på att presenterad data är baserad på ett stort 
mått av subjektivitet. En annan aspekt kopplad till subjektivitet är den ene författarens 
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tidigare koppling till företaget. I och med dennes tidigare involvering i andra projekt på 
GV kan därmed denne ha en etablerad uppfattning om aspekter som undersöks inom 
ramen för studien. Genom att detta har identifierats och diskuteras författarna emellan 
har den formen av skevhet minskats då författarna valt att i största möjliga utsträckning 
delta i datainsamlingen tillsammans för att kunna reflektera och diskutera vad som 
framkommit. Samma skevhet kopplat till subjektivitet kan kopplas till informanterna. 
Vissa informanter har tidigare, eller i dagsläget, varit med om tidigare förändringar som 
inte alla ställer sig helt positiva till. Detta kan medföra att de vid intervjuer kopplat till 
den här undersökningen kommer att vara negativt inställd till förändring då de anser att 
den föregående förändringen inte fick det utfall som de själv hade önskat. De kan då 
välja att svara på frågor eller bidra med data som stödjer deras egen uppfattning. 
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3. Teori 
I detta kapitel kommer de, för undersökningen, relevanta teorierna att presenteras. Det 
är dessa teorier som har lagt grunden till hur författarna skapat sig en förståelse för 
hur studien ska bedrivas och vilka metoder och modeller som är användbara. Dessa 
teorier ligger också till grund för tolkningar och analyser av det empiriska material 
som presenteras längre fram. Kapitlet är indelat i tre delar: Lean, förändringsarbete i 
organisationer och psykosocial arbetsmiljö. 

3.1 Lean 
När det kommer till att produktionseffektivisera, framför allt inom tillverkande 
industrier, har Lean kommit att bli ett beprövat och vida spritt begrepp (Petersson, 
2010). I följande avsnitt redogörs för hur man utifrån Leans principer kan och bör bygga 
upp en mer effektiv produktion. Vad som enligt Petersson (2010) kan beskrivas 
sammanfatta Lean är dess outtröttliga strävan efter att driva ur slöserier och avvikelser 
ur verksamheten.  

3.1.1 Leans fem principer 

Womack och Jones (2003) definierar ett Leant tänkande genom att presentera dess fem  
grundprinciper: (1) specificera det inneboende värdet i varje specifik produkt, (2) 
identifiera värdeflödet för dito, (3) generera ett värdeflöde som är fritt från avbrott, (4) 
låta kunden dra värdet från tillverkningen och (5) eftersträva perfektion. 

Produktvärde 
Womack och Jones (2003) anser att den mest essentiella punkten i att börja arbeta mer 
med Lean är att specificera den egna produktens värde. Produktens värde eller 
produktvärdet är det värde som definieras som värde hos slutanvändaren. Det som 
Womack och Jones (2003) trycker på i produktvärdet är att det, enligt kunden, enbart är 
genom detta produktvärde som en producent har ett existensberättigande. Om produkten 
inte tillför ett värde åt en kund finns det ingen mening för producenten att existera. 
Därför är detta enligt Womack och Jones (2003) ett av de viktigaste stegen för en 
organisation att ta hänsyn till när det ska börja tänka Lean. 

Identifiera värdeflöde 
Nästa steg enligt Womack och Jones (2003) är att identifiera det interna värdeflödet. 
Värdeflödet är det flöde som en produkt i en produktionsprocess tar från råmaterial till 
färdig produkt. Värdeflödet kan kartläggas för varje specifik produkt eller 
produktfamilj. Syftet med detta är att kartlägga alla processteg vilket enligt Womack 
och Jones (2003) nästan alltid kommer att exponera befintliga slöserier på grund av icke 
optimal produktion. Hines och Rich (1997) presenterar flertalet verktyg för att 
identifiera en produkts värdeflöde, däribland värdeflödesanalys.  
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Flödesoptimering 
Efter att värdeflödet för respektive produkt eller produktkategori är kartlagt är nästa steg 
att optimera flödet för att minska dess slöserier (Petersson, 2010). Att optimera ett 
produktionsflöde beskriver Petersson (2010) som krävande då det enbart är produktens 
värde och dess flöde som sätts i centrum. Funktioner och avdelningar kommer att sättas 
åt sidan för att skapa ett så effektivt flöde som möjligt. Tanken är att efter en 
flödesoptimering ska värdet flöda jämt genom produktionsprocesserna utan uppbrott 
och med minskade produktionskostnader som följd.  

Dragande flöde 
En viktig komponent inom Lean är det dragande flödet för produktionen. Ett dragande 
system kommer att kännetecknas av att produktionsprocesser inte startas förrän 
nästkommande process signalerar att det finns ett behov. En produkt kommer därför inte 
att produceras förrän det finns en efterfrågan hos en kund. Detta gör att 
produktionsprocesser inte kommer att startas i onödan och mellanlager kan minimeras. 
Minimerade mellanlager kommer även att bidra med den positiva effekten att ledtider 
från produktionsstart till produktionsslut kommer att förkortas (Petersson, 2010). I det 
dragande flödet är det även tänkt att principen first in first out (FIFO) ska användas. 
Med detta menas att ordningen på produktionsordrarna ska hållas intakt och ingen order 
ska gå före någon annan (Ibid.). 

Perfektion 
Dessa föregående steg ska aldrig ses som helt fulländade utan de ska anses jobba med 
varandra och ska alltid förbättras och förfinas. Womack och Jones (2003) menar att om 
en produktionslina upplever en ökad eller förändrar efterfrågan från kund kommer det i 
sin tur att leda till att nya slöserier exponeras. Detta betyder att alla dessa fem steg ska 
ses som en ständig kontinuerlig cirkulär process som ska optimeras för att ständigt 
minska produktionens slöserier (Petersson, 2010). 

 

Figur 1- Leans fem grundprinciper 
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3.1.2 Leans sju slöserier 

Inom begreppsramen Lean finns det allmänt vedertagna slöserier som är de som de fem 
principer ska arbeta för att eliminera. Liker et al. (2009); Petersson (2010); Womack 
and Jones (2003) lyfter fram de sju (7) slöserierna som Lean försöker att eliminera: 

1. Överproduktion: Överproduktion är när det produceras mer än vad kunden har 
efterfrågat. Detta är den värsta formen av slöseri då den på ett eller annat sätt 
kommer att bidra till alla de andra slöserierna.  

2. Väntan: Genom väntan kommer det ske ett slöseri av tid och resurser åt 
aktiviteter som inte skapar ett värde åt kunden. 

3. Transport: Den enda transporten som producenten kommer att få betalt av från 
kunden är den som sker från producent till kund. All annan intern transport ska 
ses som ett slöseri och en efterverkan av en dålig fabrikslayout. 

4. Överarbete: Att en produkt eller tjänst överarbetas betyder att den genomgår en 
förädling som inte kunden är villig att betala för. Det kan vara produkter med för 
hög kvalitet eller andra onödiga arbetsmoment. 

5. Lager: Inom Lean anses lager vara ett slöseri då det kommer att vara 
kapitalbindande. 

6. Rörelse: All rörelse som inte tillför ett värde till produkten anses vara ett slöseri. 
Exempel på rörelser kan vara att produktionspersonal måste sträcka sig efter 
verktyg eller förflytta sig av olika anledningar. 

7. Defekta produkter: Att producera defekta produkter ses om ett slöseri då det 
kommer krävas extra arbete för att rätta till felet eller att producera en ny 
produkt. 

3.1.3 Värdeflödesanalys 

En värdeflödesanalys är ett verktyg för att kartlägga de interna och externa värdeflödena 
i en organisation och är en del i Leans andra och tredje grundprincip. Därav är 
värdeflödesanalyser något centralt i många organisationers Lean-arbete (Womack och 
Jones, 2003). Patel et al. (2015) beskriver värdeflödesanalysen som ett extremt kraftfullt 
verktyg som kombinerar processteg, informationsflöden och relaterad data för att 
kartlägga slöserier och förbättringspotential. En värdeflödesanalys är en visuell 
representation av produktionsflödet och angränsande aktiviteter tillsammans med 
informationsflöde för en produkt eller produktfamilj (Tapping, 2002). Det är dessa 
aktiviteter som i ett värdeflöde dels kommer att addera värde. Värdeflödesanalysen 
kommer även att synliggöra slöserierna där fokus ligger på flödets effektivitet snarare 
än verkningsgraden (Petersson, 2010). 

Första steget i en värdeflödesanalys är enligt Petersson (2010) att identifiera ett nuläge 
för att klargöra hur produktionen ser ut i dagsläget. Anledningen till detta är att utan en 
klar bild av nuläget kommer relevant data att saknas och förändringsarbetet till ett 
optimalt framtida läge försvåras. Vid genomförandet av själva värdeflödesanalysen 
påbörjas kartläggningen av värdeflödet med att börja följa produkten eller 
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produktfamiljens flöde uppströms genom processtegen. Vid varje processteg samlas 
data in som anses vara relevant. Exempel på relevant information kan vara, cykeltider, 
ställtider, bemanning, underhållskostnader och utnyttjandegrad på maskinparken 
(Petersson, 2010). Värdeflödeskartan kan också kompletteras med extern information 
om varuleveranser och leverans till kund. För varje processteg ritas det en processruta 
där informationen som tillhör respektive maskin eller process förs in. Nästa steg i 
värdeflödesanalysen är att skapa en bild över ett framtida tillstånd. Det framtida 
tillståndet kan ses som överenskommen bild av ett optimalt framtida läge (Petersson, 
2010). I det framtida läget är syftet att genom förflyttning av operationer, effektivisering 
av processer och skapa en optimal bild över hur värdeflödet ska se ut för att minska dess 
slöserier och ledtid.  

3.1.4 Kritik mot Lean 
Lean har varit ett framgångsrikt koncept för många men har även fått en hel del kritik 
från den akademiska världen. Williams m.fl. (1992) påpekar att som Lean framställs i 
Womack m.fl. (1990)  har Lean inte det empiriska stödet som krävs på grund av att det 
finns en för stor skillnad mellan just Lean och massproduktionen som empirin är 
insamlad från. Womack m.fl. (1990) får även kritik för sin undersökning när det 
empiriska underlaget baserats på underlag inhämtat från en marknad i kraftig uppgång i 
Japan under 1980-talet (Katayama och Bennet, 1996). Cusumano (1994) påpekar även 
den japanska kontextens påverkan på dataunderlaget. Det har även gjorts flertalet 
studier som undersöker vilken stresspåverkan som finns hos de som arbetar i 
organisationer som arbetar med Lean vilket påvisade högre nivåer än vid arbetsplatser 
utan utpekat leanarbete ( Kamata, 1982; Hutchinson m.fl., 1996; Sugimoto, 1997). Gill 
(2003) visade i sin studie att faktorer såsom omsättningen på arbetskraft, tidsförlust på 
grund av olyckor och sjukfrånvaro ökat i och med införandet av Lean. Petersson (2010) 
beskriver även att det finns en problematik i att motivera sin personal i att engagera sig i 
förbättringsprojekt när effektivisering på sikt kan leda till personalneddragningar. 

“Our conclusion is simple: Lean production is a superior way for humans to make 
things...It follows that the whole world should adopt Lean production and as quickly as 

possible” 

(Womack m.fl., 1990 ) 

Det är svårt att utifrån litteraturen skapa sig en given definition av vad Lean egentligen 
innebär och på så sätt hur det skall användas i organisationer. Womack och Jones 
(1994) hävdar att Lean är en filosofi medan Shah och Ward (2007) beskriver Lean mer 
som en uppsättning verktyg och det diskuteras hur Lean kan sägas ha en kombinerad 
dimension dem emellan. Då GV anger sig redan arbeta med Lean, har målet med denna 
uppsats inte varit att fullt ut arbeta med Lean som ett helhetskoncept, utan endast som 
ett verktyg. Istället har författarna undersökt andra teoriområden vars fokus är inriktat 
mot arbete med förändringar. Exempelvis teori om vilka aspekter som är viktiga att 
tänka på när en planerad förändring skall genomföras i organisationen? Det är vad 
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följande avsnitt om förändringsarbete i organisationer utifrån relevant litteratur skall 
belysa. 

3.2 Förändringsarbete i organisationer 
De allra flesta förändringar som genomförs i organisationer är taget på initiativ från en 
styrande ledning. Utifrån den litteratur som finns inom ämnet av planerade förändringar 
i organisationer kan så även kopplas att resultatet av en förändring starkt kan anknytas 
till ledningens sätt att arbeta med förändringen. Förändringsledarskap avser de 
handlingar som utförs av förändringsaktörer med syfte att öka sannolikheten för en 
lyckad förändringsprocess (Jacobsen, 2004). En övervägande litteratur som riktar sitt 
fokus mot att ledarskapet vid en förändring är av störst betydelse innan själva 
förändringen genom att skapa en beredskap för förändringen (ibid.). Därav hamnar även 
fokus i denna uppsats på att undersöka vad som kan vara viktigt i ett inledande skede av 
ett förändringsarbete.  

3.2.1 Att välja strategi 
Beer och Nohria (2000) skriver i sin välciterade artikel ‘Cracking the Code of Change’ 
att ungefär 70% av alla förändringsinitiativ inom organisationer misslyckas och att 
orsaken till varför så är fallet är ett förlorat fokus och chefer som står mitt i en soppa av 
olika råd till varför och hur en organisation skall förändras. Efter mer än 40 år av 
forskning inom organisationsförändring presenterar de två typer av strategier för 
förändring: 

Strategi E (ekonomisk) - syftar till att öka organisationens ekonomiska värde, som mäts 
i avkastning för ägarna. Fokus ligger på formella strukturer och system. 

Strategi O (organisation) - ett mjukare tillvägagångssätt med syfte att utveckla 
organisationens mänskliga resurser och organisationens kultur för ett ökat engagemang.  

Beer och Nohria hävdar att problem uppstår när ledare försöker applicera båda 
strategierna tillsammans utan att lösa den inneboende spänningen mellan dem. Dock 
menare de samtidigt att det är just en strategi som involverar både E och O som är 
nödvändig för företagets överlevnad. Så hur kan man gå tillväga för att tillämpa de båda 
strategierna? Det är möjligt att dela upp förändringen i sekvenser. I det här fallet skulle 
det betyda att en inledande förändring görs med strategi E och som sedan antar strategi 
O i en senare del. Det är inte rekommenderat att utföra strategierna i omvänd ordning 
med tanke på den känsla av svek som skulle kunna infinna sig hos medarbetare när 
strategi O övergår till strategi E. Men det är också möjligt att använda de båda 
strategierna simultant. Vid ett sådant fall måste motsägelsen, gällande mål, uttryckas 
klart och tydligt. Därefter måste lika mycket fokus riktas på de hårda (strukturer och 
system) som på det mjuka (organisationskultur). Anvisningar kommer uppifrån, i 
enlighet med strategi E, samtidigt som människor engageras underifrån, med stöd av 
strategi O. Det måste finnas en plan för spontanitet inom organisationen, som ett sätt att 
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kombinera strategi Es mer planlagda process med strategi Os experimenterande och 
utvecklande process (Beer och Nohria, 2000). 

3.2.2 Förändringsprocessen 

John P. Kotter (1996) har studerat förändringsprocessen i mer än 100 företag och har 
efter det kommit fram till att de som lyckades med förändringsarbetet genomgick en 
serie av faser som bygger på varandra. Det finns helt enkelt inga genvägar när det 
kommer till att genomföra förändringar, utan varje fas måste få ta sin tid. Kotter har 
utifrån sitt arbete tagit fram en åtta-stegs-modell för att driva ett förändringsarbete i en 
organisation (figur 2). I modellen kan man utläsa tre faser där steg 1-3 är en inledande 
fas för att skapa ett förändringsklimat och på så sätt rätt grund att stå på för att senare 
genomföra förändringen. I den andra fasen, steg 4-6, fortsätter arbetet med skapa 
möjligheter för förändringen genom att engagera hela organisationen. I den avslutande 
fasen, steg 7-8, uppmanar Kotter till att inte ta ut någon seger i förskott, utan att driva 
vidare förändringen och förankra den i företagets kultur.  

 

Figur 2- Kotters åttastegsmodell (Kotter, 1996) 

3.2.3 Kommunikation 
Bordia, m.fl. (2004) går in på en djupare nivå när de studerar viktiga faktorer inom 
området av lyckade förändringsarbeten i organisationer. När de studerade hur 
medarbetarnas psykiska välmående under förändringsprocessen relaterar till det 
slutgiltiga resultatet fann de att (1) kommunikation från chefer och ledare samt (2) 
deltagande i beslutsprocesser minskar osäkerhet och ökar känslan av kontroll vilket 
bidrar till ett mer önskvärt resultat av förändringen. Inte nog kan vikten av 
kommunikation betonas i sammanhanget. Först och främst bidrar kommunikation med 
information, vilken får medarbetarna att känna kontroll och blir därmed mer förberedda 
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för att hantera förändringen. Kommunikation i sig medför också en möjlighet till 
interaktion och på så sätt ger den också en naturlig möjlighet till deltagande i 
beslutsprocessen (Locke och Schweiger, 1979).  

För att se vidare på vad kommunikation egentligen innefattar så beskriver Heide m.fl. 
(2004) begreppet som “en process som äger rum mellan två eller flera människor och 
där målet är att ett innehåll ska bli gemensamt” (s.26). Det är alltså ett vidare begrepp 
än information, som endast avser det innehåll som överförs. Vad som kanske allt för 
ofta ignoreras är att den information som kommuniceras inte får sin betydelse utan sin 
mottagare. Hur mottagaren tolkar och agerar utifrån den givna informationen är det som 
avgör dess kvalitet. Därav borde mer energi tillägnas åt att skapa förutsättningar för 
dialog och diskussion mellan arbetarna och de ansvariga för att säkerställa att den 
kommunicerade informationen tolkas som den från början var ämnad att tolkas. Klein 
(1996) understryker detta i och med sin undersökning där han fann att de anställda i den 
utförda undersökningen hade en helt annan uppfattning om det givna meddelandet än 
vad informationen ursprungligen var tänkt att bidra till. Klein menar att i och med 
bristande kommunikation, som kan leda till missuppfattningar, kan dåliga rykten börja 
spridas bland de anställda, vilket kan försvåra förändringsarbetet. I en 
förändringsprocess är det också vanligt att de anställda hävdar att de inte får tillräckligt 
med information, något som egentligen går att koppla till att det uppstår en förvirring 
kring hur informationen bör tolkas. Just dåligt kommunicerad information eller att 
kommunikationen helt enkelt sätts in för sent är vanligt förekommande orsaker till att 
planerade förändringar misslyckas (Heide m.fl., 2004). 

Aldrig har så mycket kommunicerats till så många och betytt så lite (Quirke, 2008). 

Rätt kommunicerad information ger makt åt individen på så sätt att denne kan förstå 
organisationen och de förändringar som sker och utifrån det anpassa sina aktiviteter 
efter organisationens utveckling (Heide m.fl., 2004). Elving (2005), precis som Boardia 
m.fl. (2004), menar att kommunikation är ett mycket viktigt bidrag till att minska de 
anställdas osäkerhet och på så sätt öka villigheten till att genomföra en förändring. För 
att minska den oro och osäkerhet som kan uppkomma vid en förändring borde en 
genomtänkt kommunikationsplan utformas. Vad bör då denna kommunikationsplan 
innehålla? Heide m.fl. menar att i det stora hela handlar en chefs kommunikation till 
sina medarbetare om att skapa mening och förståelse. För att belysa att kommunikation 
inte bara handlar om att förmedla och sprida information presenterar de från 
Simonssons (2002) avhandling att chefens kommunikativa uppdrag i hög utsträckning 
handlar om att sålla, förklara och förädla information. I ett förändringsarbete blir det 
också viktigt att förmedla ett engagerande och tydligt grundbudskap. Som 
grundläggande komponenter i ett sådant budskap nämns svar på frågorna varför 
genomförs förändringen?, vad är det som skall hända? Och vilka blir konsekvenserna 
för organisationen, gruppen och individen? (Heide m.fl., 2004). Elving (2005) 
presenterar också vikten av att presentera det huvudsakliga syftet med förändringen som 
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inkluderar hur förändringen kommer påverka individens arbete, men lägger också till ett 
fokus av att skapa gemenskap och engagemang i gruppen. 

Behovet av att hålla en dialog mellan medarbetarna och chefer blir av allt högre vikt när 
det gäller förändringsarbeten. Framför allt är det behovet av muntlig kommunikation 
som ökar och där hamnar den närmaste chefen i en central roll (Quirke, 2008). 
Ytterligare ett råd från Heide m.fl. (2004) gällande kommunikation i förändringar är att 
nå fram till mottagarens hjärta. Istället för att bara basera sina förändringsmotiv utifrån 
ekonomiska siffror och statistik gäller det att hitta argument som får mottagaren att 
känna att förändringsarbetet är meningsfullt. Klein (1996) har också sammanställt 
faktorer till en kommunikationsstrategi, där skapandet av personlig information är en 
faktor. Vidare nämns viktiga aspekter som att informationen borde kommuniceras 
ansikte-mot-ansikte, att använda flera medier för att effektivisera spridningen av 
informationen är att föredra före endast en mediekanal samt att använda informella 
ledare för att ändra attityder och åsikter. Sist men inte minst är det också viktigt att 
tänka på att utformningen av informationen med högre sannolikhet upptas om den är 
enkel och tydlig. Kopplat till de tidigare nämnda faser en förändringsprocess bör 
genomgå (se 3.2.2) bör också kommunikationsplanen anpassas till att följa dessa faser 
(ibid.). När det satts ord på förändringen så att den kan kommuniceras är 
förändringsprocessen redo att inledas (Heide m.fl., 2004). 

3.2.4 Motstånd till förändring 

En allmänt accepterad modell inom organisationsteorier är att det finns ett motstånd mot 
förändringar som chefer måste övervinna för att kunna genomföra en lyckad 
organisationsförändring. En stor del av forskningen inom detta område går att härleda 
bakåt till Kurt Lewin (Dent och Goldberg, 1999; Jacobsen, 2004), aktiv som forskare 
inom social psykologi under 1900-talets första halva. Argyris och Schön (1974) hävdar 
att alla människor har psykologiska försvarsmekanismer som aktiveras när någon 
försöker förändra dem. Därav skulle en naturlig reaktion vara att känna motstånd mot 
förändringar. Coch och French (1948) genomförde en undersökning i en amerikansk 
tillverkningsfabrik där det största problemet var arbetarnas frustration och negativa 
attityd mot förändringar som följdes av låg effektivitet, hög personalomsättning och 
aggression mot chefer. Syftet med undersökningen blev då att utreda detta motstånd mot 
förändringar. I intervjuer framkom att de arbetare som fått förändrade arbetsuppgifter 
kände hopplöshet kring att någonsin återfå sin tidigare produktionsnivå och status i 
fabriken samt en känsla av misslyckande och låg ambitionsnivå. I undersökningen fick 
arbetarna delta i förändringar uppdelade i grupper med olika nivåer av individuell 
involvering i själva förändringsarbetet. Vad Coch och French fann var att 
återhämtningstakten efter en förändring var kopplat till den grad av deltagande 
arbetarna var involverade i förändringsarbetet. De fann också att resultatet av en 
förändring i högre grad är beroende av faktorer kopplade till förändringsarbetet snarare 
än individuella faktorer. De främst bidragande faktorerna till ett minskat motstånd till 
förändring ansågs vara ett väl fungerande ledarskap samt en god gruppdynamik.   
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Coch och French utgick i sin undersökning från att det fanns ett motstånd till 
förändring. Det som inte utreddes vidare är huruvida detta motstånd är riktat mot 
förändringar i sig eller om det är andra faktorer kopplade till förändringar som är de 
verkliga orsakerna till det motstånd som upplevdes. För vad deras resultat tyder på är att 
det kanske inte är mot förändringarna i sig som motståndet uppkommer, utan det beror 
snara på hur förändringsprocessen genomförs. På senare tid har röster höjts angående 
om det verkligen går att generalisera ett motstånd mot förändring (t.ex. Dent och 
Goldberg, 1999; Piderit, 2000). Dent och Goldberg (1999) föreslår att vid en förändring 
så kan arbetaren känna ett motstånd mot förlust av status, inkomst eller komfort men 
dessa faktorer är inte att dra som en parallell till ett motstånd mot själva förändringen. 
Jacobsen (2013) har samlat tio faktorer som kan vara bakomliggande orsaker till 
motstånd till förändringar: 

1.Yrkesmässig enighet/oenighet  
Det kan uppstå en oenighet i huruvida en förändring är ett behov eller inte, vilket kan 
leda till ett kraftigt motstånd. Samtidigt som en enighet kan vara en av de viktigaste 
faktorerna till uppslutningen kring initiativet.  

2.Rädsla för det okända  
När man är rädd för det okända kan konsekvenserna bli psykologisk stress, vilken kan 
leda till att individen får svårt att ta till sig information. Därför kan många reagera med 
att vilja bevara den aktuella situationen. Den största rädslan är kanske för de flesta att 
förlora jobbet, där oron är som starkast hos dem som ser det svårt att hitta ett nytt jobb. 
En annan rädsla som uppstår är för att inte klara av att bemästra nya arbetsuppgifter och 
då riskera att skämma ut sig inför andra.  

3.Vinst/förlust av personliga fördelar 
Det kan vara fördelar som chansen att göra karriär inom organisationen eller mer 
fysiska attribut som att förlora ett särskilt kontorsrum som leder till ett motstånd till 
förändring. På samma gång kan vinst av personliga fördelar vara en bidragande faktor 
till att skapa en positiv attityd till förändringen.  

4.Identitetsförlust  
För många är det en bekräftelse att kunna visa för andra, och sig själv, att man 
behärskar en uppgift och på så sätt gör något värdefullt för organisationen. Man har som 
en identitet som är knuten till de uppgifter man utför och till den fysiska miljö man 
befinner sig i. 

5.Merarbete  
En rädsla över vad själva förändringsarbetet kommer att kräva i arbetsinsats. 

6.Sociala relationer  
Ett motstånd kan uppstå när det kommer till risken att förlora de positiva relationer till 
kollegor man har samtidigt som en rädsla kan uppstå i och med vad förändringen kan 
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innebära för framtida samarbete. Dem som upplever ett dålig social miljö kan istället 
reagera positivt till en förändring där det finns chans till förbättringar. 

7.Psykologiska kontrakt  
De människor som arbetar tätt tillsammans utvecklar ofta psykologiska kontrakt 
sinsemellan. Ett kontrakt utvecklas genom interaktion och parterna lär sig hur de skall 
förhålla sig till varandra, vilka beslut man kan fatta eller skall överlåta till andra och 
vilka uppgifter man förväntas göra och vilka man inte skall lägga sig i. Att etablera nya 
sådana kontakter kan kännas tungt.  

8.Ändrade maktförhållanden 
Formella maktförhållande, men också informella maktförhållanden riskerar ändras vid 
organisationsförändringar. Detta kan leda till risken att känslan av att förlora kontroll 
uppstår, eller till en positiv känsla kring förskjutningen av ens maktposition.  

9.Symbolisk ordning  
Nära kopplat till maktförhållande finns den symboliska ordningen. Vilket kontor man 
har, vilka kläder man får bära eller vilka tekniska prylar man får använda i arbetet kan 
kopplas till känslan av status. Vid förändring reagerar många människor med att försöka 
bevara sin status genom att bevara den fysiska yta som de disponerar. 

10.Aktörer i omgivningen  
En uppsägning drabbar inte bara den enskilde, utan även personer i dennes omgivning. 
Till exempel kanske hela familjen tvingas flytta från orten när det blir aktuellt med 
uppsägningar. 

Oreg (2006) fann genom sin undersökning att både personlighet och kontext är starkt 
associerade till den anställdes attityd till en förändring inom organisationen. Oreg 
styrker också att de faktorer som är involverade i själva förändringsarbetet, med 
betoning på förtroende för ledningen och socialt inflytande, är direkt avgörande för 
resultatet av förändringsarbetet. Även arbetsgruppens attityd ansågs vara avgörande för 
individens känslor till förändring.  

Armenakis m.fl. (1993) belyser vikten av att arbeta förebyggande inom organisationen 
med att skapa en så kallad beredskap för förändring och på så sätt underlätta inför 
eventuella förändringar. Att skapa en beredskap innebär att influera arbetarnas 
övertygelse, attityd och till slut även beteendet till att nå ett förändringsmål. Stor 
betoning ligger på kommunikationen av meddelandet för förändringen, där behovet för 
förändring tydligt måste formuleras utifrån sitt sammanhang, för att skapa förståelse till 
varför en förändring skall ske. 

3.3 Psykosocial arbetsmiljö 
Det finns ingen entydig uppfattning om vad som definierar en psykosocial arbetsmiljö. 
Enligt Hammer et al (2004) är psykosocial arbetsmiljö de sociala och psykologiska 
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faktorer som individen upplever på sin arbetsplats. Theorell (2012) menar att den 
vanligaste definitionen av ordet psykosocial är interaktionen, det vill säga ett samspel i 
båda riktningar, mellan psykiska och sociala faktorer. Den psykosociala miljön på 
arbetsplatsen är dock i allra högsta grad viktig att kontrollera då en sämre psykosocial 
arbetsmiljö anses ligga till grund för högre sjukfrånvaro, låg arbetsmotivation och 
produktivitet, kroppsliga krämpor och en ökad benägenhet för att byta arbete 
(Rubenowitz, S 2004). 

Sedan 1977 omfattas Sverige av arbetsmiljölagen, vars syfte är att säkerställa en god 
fysisk och psykosocial arbetsmiljö.  Även om 3 kapitel 1a § säger att “arbetsgivare och 
arbetstagare  skall gemensamt samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö” så är 
det i första hand arbetsgivarens ansvar att säkerställa att arbetsmiljön är i enlighet med 
arbetsmiljölagen: 3 kapitel 2 § “Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för 
att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall”. Enligt 2 kapitel 
Arbetsmiljöns beskaffenhet 1 § ska en tillfredsställande arbetsmiljö karakteriseras av att 
arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation 
samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör dennes egna arbete. 
Arbetsförhållandena skall anpassas till individens olika fysiska och psykiska 
förutsättningar, för att ge några exempel (Arbetsmiljölagen, 2015). 

Vad som påverkar individens upplevda arbetssituation, vilket är direkt kopplat till 
dennes utförda arbetsprestationer, är enligt Rubenowitz (2004) en produkt av ett 
samspel mellan (1) individens personliga egenskaper, (2) den fysiska arbetsmiljön 
individen befinner sig i samt (3) chefers och medarbetares personliga egenskaper. 
Rubenowitz (2004) har också utarbetat fem faktorer som visat sig vara av störst 
betydelse gällande upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön 

• Egenkontroll i arbetet 
• Ett positivt arbetsledningsklimat 
• Stimulans från själva arbetet 
• God arbetsgemenskap 
• Optimal arbetsbelastning 

Även Theorell (2012) skriver om att den upplevda psykosociala miljön är kopplad till 
individens personliga egenskaper. Han betonar också vikten av kontroll över sin 
arbetssituation. Att ha kontroll i sitt arbete kan innebära att ha möjlighet till påverkan av 
arbetsutförandet, som arbetstempo, prioriteringar samt sättet att utföra uppgifterna. 
Bordia m.fl. (2004) skriver om den ökade mängden litteratur inom ämnet av individens 
osäkerhet vid organisationsförändringar, vilken belyser de negativa konsekvenser som 
kan uppstå för det psykosociala välmåendet och som framför allt uppträder vid 
bristande kontroll. Något som blir allt mer aktuellt i och med den föränderliga miljö 
organisationer befinner sig i. Vid frågan om huruvida det går att bibehålla och 
förbättra den psykosociala miljön på arbetsplatsen menar Theorell att det är just 
ledarskapet och utbildning som är svaret (s. 65-66).  
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Petersson (2010) skriver om att just en av fördelarna med att arbeta efter lean 
production är att det stärker medarbetarnas välbefinnande, drivkrafter, motivation och 
inflytande genom till exempel minskad stress, bättre samarbete, bredare och mer 
utvecklade arbetsuppgifter samt en säkrare arbetsplats (s.168). Samtidigt menar 
Rubenowitz (2004) att de anställdas arbetstillfredsställelse kan riskeras i och med lean 
production. Han menar att när en sådan typ av mager produktion tillämpas på 
verkstadsgolvet blir arbetsmomenten uppstyckade, vilket leder till monotona arbeten. 
Det grupparbete som lean production innefattar är det gemensamma ansvar att framföra 
förslag till förbättring, medan gruppen inte har så mycket att säga till om gällande 
arbetstakt, arbetsfördelning eller personalfrågor. Rubenowitz menar att mycket lärdom 
går att dra av den japanska modellen vad gäller konstruktion och produktionsplanering, 
men när det kommer till arbetsorganisation bör helhetslösningar med utgångspunkt i 
både tekniska och mänskliga krav tillämpas (s. 30-31).  
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4. Presentation av empirisk data 
I det här kapitlet presenteras den empiriska data som samlats in från databaser och de 
observationer och intervjuer som genomförts i organisationen. Först får läsaren ta del 
av den värdeflödesanalys som skapats i syfte att presentera produktionens nuläge. Efter 
det följer en sammanställning av ytterligare värdefull information, kopplat till 
förändringsarbete som framkommit under intervjuer med olika aktörer inom 
organisationen.  

4.1 Värdeflödesanalys 
En viktig del av studien har varit att kartlägga värdeflödet för att få en klar bild av hur 
produktionen ser ut i dagsläget. Värdeflödesanalysen har varit det som, i 
undersökningen, öppnat dörren in till produktionen och gett författarna den kunskap om 
flödesvägar som krävts för att arbeta fram alternativa flödesupplägg för 
ämnestillverkningen. För denna studie har värdeflödesanalysen använts till att 
identifiera värdeflödet, skapa en nulägesbild och sedan för att optimera flödet. Studien 
har innefattat ämnestillverkningen på fyra olika avdelningar: GVP4, GVP7, GVP8 och 
GVP9. På grund av avdelningarnas varierande produktmix har värdeflödeskartor ritats 
ut efter vilket flöde respektive produktkategori tar för att enklare kunna följa vilken 
tillverkningslinje som tar vilken väg i tillverkningsprocess. Värdeflödesanalysen har 
täckt in alla operationer på avdelningarna trots att förbättringar enbart ska fokuseras till 
ämnestillverkningen. Motiveringen till detta är att utan värdeflödesanalyser över hela 
avdelningarna blir det svårt att skapa sig en helhetsbild.  

GVP4 
GVP4 tillverkar svarvbommar och har, för projektet, två stycken, relevanta T-linjer: 120 
och 121. 

T-linje 121 

T-linje 121 har som ingångsmaterial ohärdade kutsar och första tillverkningsprocessen 
är borrning av kylhål som görs i en maskin vid namn TBT. Efter att den processen är 
slutförd transporteras materialet med truck till en extern avdelning för härdning och 
anlöpning av materialet. I nästkommande steg transporteras materialet tillbaka med 
truck till avdelningen för nästa operation, som är en svarvoperation som sätter 
svarvbommarnas profil och görs i en maskin som benämns Fischer/SW. Nästkommande 
steg är en slipoperation vars syfte är att se till att diametern på profilen får den tolerans 
som krävs hos slutprodukten. Slipoperationen görs i en av de två Danobatcellerna. 
Nästa steg i tillverkningsprocessen är att fräsa fram plattläget hos svarvbommen. Detta 
görs i någon av de fyra Stama-maskinerna eller i den maskin med benämning Hermle 
som finns på avdelningen. Efter att plattläget är fräst kommer svarvbommarna åter igen 
att transporteras till en extern avdelning, denna gång för jetalisering där svarvbommarna 
får sin slutgiltiga färg. Det slutgiltiga steget innefattar att produkten på GVP4 monteras, 
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anoljas och packas för att sedan skickas vidare för transport till Sandviks lager. För en 
fullständig överblick över flödet för T-linje 121, se Bilaga B.  

T-linje 120 

T-linje 120 skiljer sig inte i någon större utsträckning åt från T-linje 121. De skillnader 
som finns är att härdningen kommer först efter att plattläget frästs. Det tillkommer även 
en riktningsoperation efter fräsningen för att tillse och kontrollera att produkterna inte 
har formförändrats i härdningsugnarna. Värdeflödet för T-linje 120 finns i sin helhet i 
Bilaga C. 

GVP7 
GVP7 tillverkar en löstoppsborr med, för studien, en relevant tillverkningslinje: T-linje 
321. T-linje 321 har som ingångsmaterial ohärdade stänger. Stängernas första 
bearbetningsprocess är kapning, svarvning av profilen och fräsning av ett plan, vilket 
utförs på respektive borr. Detta görs i en av de två svarvmaskinerna: Guildemeister 
Twin 65 eller Guildemeister CTX Beta 800. Efter detta borras kylhål, vilket görs i 
avdelningens TBT-maskin. Därefter fräses borrarna en första gång i en av de sex 
fräsmaskinerna Stama,  Sajo eller Niigata som finns på GVP7. Efterföljande operation 
är en lokalhärdning och anlöpning av toppen på borren innan den fräses ytterligare en 
gång i en av de sex fräsmaskinerna. När borren är färdigfräst skickas den vidare till 
jetalisering på en extern avdelning. När borren åter är tillbaka på GVP7 slipas skaftet 
och spiralen i Danobat-slipen. Det slutgiltiga steget innefattar att produkten på GVP7 
monteras, anoljas och packas för att sedan skickas vidare för transport till Sandviks 
lager. För en fullständig överblick över flödet för GVP7, se Bilaga D. 

GVP8 
GVP8 tillverkar en annan variant av borr än vad GVP7 gör och har därmed ett flöde 
som skiljer sig åt. Utgångsmaterialet för tillverkningen på GVP8 är ohärdade stänger. I 
första operationen kapas materialet upp och grovsvarvas. Grovsvarvningen sker i endera 
Nakamura TW-20 eller Nakamura TW-30 beroende på stångmaterialets diameter. 
Borrarna går sedan vidare till pipborrning i avdelningens TBT-maskin som borrar hål 
för kylvätska genom borrkroppen. Nästa steg är en vridoperation där borrkroppen 
upphettas och vrids för att få vridna kylvattenkanaler. Det finns i dagsläget två 
vridmaskiner på GVP8 och likt grovsvarvningen beror val av maskin på produktens 
diameter. Nästkommande steg är det som benämns “svarvning komplett”, vilken är den 
sista svarvoperationen i värdeflödet på GVP8. Det finns där två maskiner som delar på 
produkterna, Emag och SMT. Efter svarvning komplett ska plattläget för produkten 
fräsas vilket är en tidsödande operation. Det finns idag 12 fräsmaskiner som kan 
genomföra fräsoperationerna. Borrarna skall även fräsa ett plan, vilket görs i en maskin 
vid namn Matsuura. Efter planfräsningen transporteras alla produkter vidare till en 
extern avdelning där borrarna härdas. När de kommer tillbaka ska de kulpenas innan de  
slipas i någon av slipmaskinerna UVA 1 eller Danobat. Det slutgiltiga steget innefattar 



 35 

att produkten monteras, anoljas och packas för att sedan skickas vidare för transport till 
Sandviks lager. För en fullständig överblick över värdeflödet på GVP8, se Bilaga E.  

GVP9 
Värdeflödet på GVP9 är varierande då avdelningen har en bred produktflora att förhålla 
sig till. För att ge en mer överskådlig bild över denna avdelning presenteras värdeflödet 
separat för de tre t-linjerna: 205, 211, 212. Det som är sammanhängande för alla t-linjer 
på GVP9 är att de tillverkar produkter för fräsande bearbetning. Förenklat skulle man 
kunna säga att t-linje 205 tillverkar pinnfräsar, t-linje 211 tillverkar fräskroppar och t-
linje 212 tillverkar skivfräsar.  

T-linje 205 

Värdeflödet för T-linje 205 är komplicerat vilket beror på att det i detta flöde ingår 
många olika produkter och produktfamiljer. Det första steget för majoriteten av 
produkterna är att de genomgår svarvning. Beroende på produkttyp kan denna 
svarvning ske i någon av svarvmaskinerna Nakamura NW4, Nakamura NW7 eller 
Nakamura NW5. Efter svarvoperationen delar sig värdeflödet, varvid en del av 
produkterna går vidare till pipborrning i avdelningens TBT-maskin, medan den andra 
delen av produkter antingen genomgår slipning i UVA 1,  härdning på extern avdelning, 
eller svarvning komplett i Emag. Det finns även produkter som startar sitt värdeflöde 
genom en första operation i Emag för att sedan fräsas i någon av de tio fräsmaskinerna 
som fräser plattläget på produkterna. Det slutgiltiga steget innefattar att produkten på t-
linje 205 jetaliseras, monteras, anoljas och packas för att sedan skickas vidare för 
transport till Sandviks lager. För en fullständig överblick över flödet för t-linje 205 på 
GVP9, se Bilaga F. 

T-linje 211 

Värdeflödet för T-linje 211 börjar med grovsvarvning i någon av svarvmaskinerna 
TW30 eller Hessapp innan produkterna skickas för härdning på en extern avdelning. 
Efter härdningen svarvas produkterna ytterligare en gång i endera NW6, NT4 eller 
HESSAPP. Nu tillförs även nya produkter till värdeflöde. Detta på grund av att dessa 
inte är i behov av den inledande svarvningen och härdningen. Nästa operationssteg för 
t-linje 211 är fräsning komplett som sker i någon av avdelningens tio fräsmaskiner. Det 
slutgiltiga steget innefattar att produkten på t-linje 211 jetaliseras, monteras, anoljas och 
packas för att sedan skickas vidare för transport till Sandviks lager. För en fullständig 
överblick över flödet för t-linje 211 på GVP9, se Bilaga G. 

T-linje 212 

Produkterna i värdeflödet för t-linje 212 har en separerad start. En del av produkterna 
börjar sin produktion med svarvning i maskinen Hessap medan andra produkter först 
anlöps innan de svarvas i t-linjens andra svarvmaskin TW-30. Efter denna svarvning ska 
de driftas i en maskin som enbart benämns “driften”. Efter det fräses plattläge på 
produkterna i en av de fem fräsmaskinerna. Fräsningsoperationen är också ett inledande 
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steg för de produkter inom t-linje 212 som på grund av sitt ursprungsmaterial inte 
behöver svarvas. Efter fräsningen delas  produkterna i värdeflödet i två delar. En del av 
produkterna lokalhärdas för att sedan fräsas en andra gång. Det finns även produkter 
som måste gnistas på en extern avdelning innan alla produkter åter är samlade och ska 
slipas i Sefag. En del av produkterna går även direkt till det slutgiltiga steget där 
produkterna i t-linje 212 jetaliseras, monteras, anoljas och packas för att sedan skickas 
vidare för transport till Sandviks lager. För en fullständig överblick över flödet för t-
linje 212 på GVP9, se Bilaga H. 

Nuläge ämnestillverkningsmaskiner 
Då denna studies huvudsakliga fokus är att undersöka ämnestillverkningen på GV har 
författarna tillsammans med projekbeställarna kommit överens om vilka maskiner som 
ämnar vara inkluderade för det här projektet. De maskiner som anses vara av intresse 
återses i figur 3.  

 

Figur 3- Maskiner som undersöks i studien 

Det som låg till grund till varför projektbeställaren valde att undersöka möjligheterna att 
effektivisera ämnestillverkningen var att de hade en misstanke att maskinerna för 
området inte utnyttjades i den grad som de anser är tillfredsställande. Därav innefattade 
ett moment i denna studie att undersöka dessa maskiners utnyttjandegrad. Detta 
räknades ut i procent mot att maskinerna är bemannade 168h/ vecka. Anledningen till 
att beräkningen grundades på 168h/vecka var att det är en vecka med full produktion 
måndag till söndag hela dygnet. Det är siffror som de som arbetar på GV använder sig 
av och visar maskinernas fulla potential. För att göra dessa beräkningar gjordes en 
sökning i interna databaser efter hur många artiklar som respektive avdelning levererat 
under en given tidsperiod. Tidsperioden valdes till mellan 2015-09-01 och 2015-12-23, 
med anledning till att det under denna period angavs ha varit en någorlunda stabil 
produktion utan större uppehåll som skulle leda till missvisande siffor. Ett problem som 
uppkom var att det interna datasystemet inte klarar av att redogöra för vilken specifik 
maskin en produkt går igenom, och inom flera t-linjer har produkterna valmöjligheter 
gällande vilken maskin den kan produceras i. Valet av maskin för produkten beror på 
situationsspecifika anledningar, något som försvårade datainsamlingen. För att lösa 
detta intervjuades produktionsledare och operatörer i syfte att försöka skapa en 
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uppskattad fördelning om vilka produkter som produceras i vilka maskiner. Genom 
denna data kunde det sedan räknas ut hur mycket maskinerna utnyttjades genom formel 
1. 

!"#$%&'( ∗ !"#!$ !"#$%&!" + !"ä!!"#$ ∗ !"#!$ !"#"$"
168ℎ = !"#$""%&#'()*&' %  

Formel 1- Beräkning av utnyttjandegrad 

 
Figur 4 visar en stapel som ska avspegla hur maskinerna utnyttjas i dagsläget. Stapeln 
märkt som start representerar de timmar per vecka som dessa maskiner kan producera 
maximalt om de bemannas dygnet runt veckans alla dagar. Stapeln som är märkt 
planerad är representerar de timmar som försvinner i form av att maskinerna inte 
bemannas dygnet runt och alltså inte producerar dygnet runt. Om dessa timmar hade 
använts till att producera hade det lett till att GV producerade produkter som det inte 
finns en efterfrågan på. Det är detta som enligt Lean kallas för överproduktion och ska 
undvikas. Stapeln som är märkt utnyttjande är de timmar som kan anses vara slöseri 
inom produktionen. Här i ligger det slöserier i form av tid och därmed pengar som 
denna studie ämnar att undersöka och försöka minimera. I denna tid finns delvis 
faktorer som inte går att påverka i någon större utsträckning. Det kan vara att 
operatörerna måste gå på möten eller ha rast. Det kan även vara så att 
produktionstekniker genomför tester på maskinerna som leder till att tid går åt utan att 
det produceras produkter. Det som är författarnas fokus är inte dessa timmar utan den 
tid som maskinerna är bemannade och står still p.g.a. slöserier så som väntan, transport, 
rörelse och defekta produkter. Stapeln märk som slut är den tid som i dagsläget läggs på 
att faktiskt producera artiklar. Tanken är att det genom att flytta ämnestillverkningen 
från en t-linje till en annan eller genom att skapa en egen avdelning för 
ämnestillverkning ska gå att minska dessa slöserier. Detta skulle teoretiskt skapa en graf 
med lägre startnivå för att nå samma slutnivå som i dagsläget. 
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Figur 4- Graf över maskinutnyttjandet av maskinparken 

4.2 Förändringsarbete 
Det empiriska bidrag som presenteras i följande avsnitt är ett resultat av insamlad 
information från intervjuer, framför allt med operatörer, men också andra aktörer inom 
organisationen. Informationen är ett resultat av, till en början, ostrukturerade intervjuer 
där det ursprungliga syftet var att samla data till den tidigare presenterade 
värdeflödesanalysen. Då författarna trädde in i detta arbete med öppna ögon och inte 
hade en klar bild av vad som kunde förväntas vara viktiga faktorer för den individuelle 
arbetaren att ta hänsyn till vid ett förändringsarbete i en organisation har arbetet till stor 
del styrts efter vad som framkommit vid intervjuerna. Efter att mönster började träda 
fram i vad informanterna delade med sig av inom ramen för förändringsarbete kunde 
följande teman skapas: 

• Flödesgrupper 
• Känslor kring förändring 
• Ledarskap och kommunikation 

Eftersom denna studie i sig inte var uttalad att på förhand innefatta någon förändring så 
var det heller inget som påtalades under de tidiga intervjuerna. Att diskussionerna ledde 
in på ämnet av förändringar var på grund av de framtida samt pågående förändringar 
som skedde inom organisationen. Därav drog författarna slutsatsen att den information 
av det slaget som framkom kunde användas till att skapa en generell förståelse för hur 
förändringar påverkar individer och på så sätt använda det för utformningen av förslag 
till denna studie. I ett senare skede, när ett visst förtroende byggts upp mellan 
författarna och vissa informanter, kunde intervjuer av en mer semi-strukturerad karaktär 
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användas för att öka förståelsen kring just förändringsarbete. I hänsyn till 
konfidalitetskravet kommer inga uppgifter som kan härledas till individer att 
omnämnas, så vida de inte tillfrågats att citeras öppet. 

4.2.1 Flödesgrupper 
Något som ofta kom på tal var de flödesgrupper som bygger upp produktionsprocessen i 
dagens verksamhet på GV. Många nämner dessa flödesgrupper som fabrikens stolthet, 
då det vid övergången till dessa för cirka 30 år sedan tog rejäl fart i produktionen. Att 
vara organiserade i flödesgrupper innebär att grupperna tar mycket eget ansvar för de 
produkter de levererar och det kan anas ligga en stor stolthet just i detta arrangemang. 
Att flödesgrupper ofta blev omnämnt kan till stor del bero på att det kommande 
slutdelsprojektet innebär att flödesgrupperna till viss del bryts upp, i och med att den 
avslutande produktionsdelen i varje grupp lyfts ut. En operatör beskriver känslan kring 
ämnet: 

“Att bryta upp flödesgrupperna är som att gå tillbaka 25 år i tiden. Det kommer ge 
upphov till minskad produktkännedom och minskat team work. Idag hjälps gruppen 

alltid åt när det bildas flaskhalsar”. 

Ytterligare en operatör på en annan avdelning delar samma känsla och även denne 
menar att man som operatör kommer att tappa känsla för produkten som tillverkas: “När 
flödesgrupperna brutits upp kommer man bara skicka produkten vidare utan att bry sig”. 
Denne nämnde också gruppens stolthet över de produkter de tillverkar och menar att när 
den försvinner kommer även team-känslan till stor del att försvinna. Något som också 
verkar oroande är hur det blir med feedback kring produkterna - vem kommer att känna 
ansvar? En annan menar också att sannolikheten att hjälpa varandra inom gruppen är 
större i mindre grupper.   

4.2.2 Känslor kring förändring 
Vad som framkom ganska tidigt under intervjustudierna är att det, i motsatts till vad 
författarna invigdes tro när de påbörjade undersökningen, inte finns något allmänt 
motstånd till förändringar inom organisationen. Tvärtom finns det i många fall antydan 
till en önskan om organisationens bästa och en vilja att vara en del av att utveckla 
smarta och effektiva lösningar. En operatör höjde till och med upp riskerna med 
förbättringsarbeten på ett alldeles särskilt positivt sätt: “om det skulle visa sig att ett 
förbättringsarbete medför att någon i gruppen  bli överflödig så är det ändå bra. Det är 
viktigt att vi blir bättre och smartare”. Vid en intervju med två operatörer under 
undersökningens senare del hamnade diskussionen kring ämnet av den kommande 
förändringen av slutdelen och mer precist om att den innebar att kollegor måste 
förflyttas, ibland mot sin vilja. När frågan om hur det skulle kännas om denna typ av 
förändring skulle drabba dem ryckte dem på axlarna och sa att det skulle vara “ok”. Det 
viktiga var trots allt att organisationen i sin helhet går bra.  
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Genomgående på alla avdelningar är att någon/några uttalat sig om att rotering inom 
arbetsgrupperna vore optimalt för verksamheten. Problemet idag med införandet av 
detta ansågs dock vara vissa arbetares inställning samt en viss risk för att kvalitet och 
kunskap skulle kunna bli bristande. Vid närmare undersökningar kring operatörernas 
känslor kring förändring framkom att en klar majoritet anser att byte av arbetsgrupp 
skulle vara mest skrämmande. Några beskrev det som att det skulle bli tråkigt att förlora 
de kollegor man har i dagsläget medan andra kände sig mer oroade när det gäller att 
behöva träda in i en ny grupp: 

“Att byta arbetsgrupp skulle vara som att gå första dagen till skolan”. 

En operatör uttalade sig för att hellre jobba med tråkiga arbetsuppgifter än att behöva 
byta grupp och angav som anledning till det att “man är helt enkelt bekväm”. En annan 
pratade kring att det är skönast att vara i en grupp där alla förstår hur man fungerar som 
person: “på en ny avdelning skulle det väl ta både tre och fyra gånger innan dem fattar 
att man egentligen skämtar när man låter lite sådär småsur”. Några nämnde också att de 
helt enkelt vet vad de har och inte känner sig intresserad av att bryta dessa invanda 
vanor de aktuella arbetet för med sig. Framför allt så minskar även vilja till att förändra 
när man blir äldre. Varför operatörerna känner så kring förändring har de i många fall 
svårt att svara på. En operatör menar att det är tryggheten - både i arbetsuppgifterna och 
sina kollegor - som gör en mindre benägen att vilja genomgå en förändring.  

Hur skall då ett förändringsarbete genomföras? Vid en intervju menade informanterna, i 
det här fallet en operatör med lång erfarenhet inom GV och som under åren genomgått 
en rad förändringar, att hur en förändring upplevs till viss del kan bero på personlighet 
men att den till störst del beror på hur ledningen sköter arbetet kring den.  

“Om de (ledningen) gör förändringen på rätt sätt kan det bli ett positivt klimat kring 
själva förändringen”.  

Denne påpekade också vikten av att få med sig hela gruppen i ett förändringsarbete. En 
annan operatör berättade att det måste finnas något individen vill ha eller behöver i 
själva förändringen. Som exempel anger denne att om en operatör vill börja jobba tre-
skift så blir det heller inget problem om det måste ske inom en annan avdelning. Ett 
avdelningsbyte hade annars inte varit ett alternativ.  

4.2.3 Ledarskap och kommunikation 
Det sista temat att presentera av den information som genererats från de genomförda 
intervjuerna är det som handlar om ledarskap och kommunikation. Det här temat var det 
som visade sig vara  något som många informanterna gärna pratade om och ofta utan ett 
inledande incitament från intervjuarens sida. Möjligen finns det ett samband till de 
förändringar som pågick i fabriken under tiden för undersökningen. I de fall där 
informanterna uttryckte sig allmänt negativt kring ledarskapet inom organisationen 
uppmuntrades de utveckla detta till mer konstruktiv kritik.  
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Något som sades av olika källor på alla undersökta avdelningar var att de känner sig 
mer toppstyrda idag. Framför allt var det äldre arbetare som tog upp detta och jämförde 
med ett tidsspann, vad som uppgavs vara, mellan fem till tio år tillbaka i 
organisationens historia. De menade att det idag inte är lika enkelt att stanna upp och 
ifrågasätta och de känner heller inte att de blir tillfrågade i viktiga beslut rörande 
produktionen som de upplever att de blev förr i tiden.  En operatör sade som följande 
om ämnet: 

“Det är mer toppstyrt idag än vad det var förr och det har blivit en stor förändring på 
bara tio år. Även om det var mer hierarki förr i tiden, att man gjorde som chefen sa, så 
är det ändå mer toppstyrt idag. Det är för att idag styr cheferna, men jobbar inte lika 

nära. Förr var ju faktiskt chefen ute i produktionen.” 

Samtidigt var det också många som sade sig önska en mer tydlig styrning där cheferna 
ställer krav. Någon menade till och med att cheferna idag är mesiga och önskade att de 
skulle vara lite hårdare. I många fall verkade detta vara kopplat till de oenigheter som 
finns inom och mellan avdelningarna. Dessa oenigheter kan handla om dagsaktuella 
problem, som vilken orderprioritering som skall följas, eller mer långsiktiga problem i 
att hitta gemensamma arbetssätt för att underlätta produktionen i stort. Här menade 
många att det var chefens uppgift att träda in och styra upp dessa problem.  

På flera håll nämndes också en önskan till bättre återkoppling. De menar att det helt 
enkelt inte händer så mycket när problem eller förbättringsförslag lyfts fram till 
cheferna. Många menar då att de inte känner sig viktiga för organisationen. Att deras 
åsikter inte är av betydelse. Istället för att känna engagemang för sitt arbete blir det som 
att: “Man lär sig jobba med situationen istället för att lösa problemen”. Återkoppling 
kan ses som en del av den kommunikation som ofta omnämns som bristfällig, något 
som verkar vara upprörande bland dem som jobbar ute i fabriken. Som ett exempel sade 
en informant: “Ledningen har en massa möten men de verkar inte komma fram till 
någonting för de har aldrig någon information”. En informant tog upp ett exempel som 
visar vikten på hur viktigt det är med kommunikation, och framför allt hur den framförs. 
Denne menade att i vissa tider kan produktionen öka på andra avdelningar inom 
fabriken och det är då läge att flytta över folk från andra avdelningar för att tillfälligt 
hjälpa till där under några veckor. När chefen lägger ut frågan om någon skulle kunna 
tänka sig att frivilligt göra detta inför gruppen så är det ingen som anger sig intresserad. 
Däremot om chefen skulle komma till en operatör personligen och ställa samma fråga så 
skulle förmodligen de flesta gå med på det.  

4.3 Psykosocial arbetsmiljö 
Som en del i uppdragsbeskrivningen innefattade studien att ta hänsyn till den 
psykosociala arbetsmiljön. Dock så uppstår en viss problematik i att undersöka detta 
område då det är ämnat att vara en inbakad faktor i de kommande utfallsförslagen som 
studien genererar. Därav är det inte tillräckligt att endast se till nuläget, utan även kunna 
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dra slutsatser kring hur framtida lösningar skulle kunna komma påverka den 
psykosociala miljön.  

Förutom att genom de utförda intervjuerna skapa sig en generell uppfattning om den 
psykosociala miljön i dagens produktion så var det viktigaste bidraget till förståelse 
inom ämnet en intervju med fabrikens huvudskyddsombud och en av de fackliga 
representanterna. Under intervjun, samt genom ett tilldelat dokument om ett tidigare 
förändringsarbete, framkom viktiga faktorer att ta hänsyn till i utredningen av 
förändringar inom GV. Dessa faktorer är ergonomi - maskinens grad av automation och 
monotona arbetsmoment, organisation - hur arbetsgrupperna är uppbyggda samt 
information till de anställda. De måste alla tas i beaktande i utformningen av 
förändringsförslaget. Fabrikens huvudskyddsombud förklarade hur de under pågående 
förändringar aktivt försöker jobba med chefernas närvaro ute i fabriken samt vikten av 
att de genomgående delar information till de anställda. Även om information i 
förändringsarbeten ibland kan vara bristfällig så är det bättre att upprepa den 
information som redan delats än att som ledare säga att man inget vet. 
Huvudskyddsombudet berättade också att vad som händer när människor känner sig 
stressade över sin situation är att de bara ser vad de har framför sig för stunden. Om till 
exempel huvudskyddsombudet just då skulle undersöka huruvida en arbetare känner 
tillräcklig närvaro från sin närmaste chef och denne för tillfället befinner sig på toaletten 
när arbetaren ser sig omkring så drar denne slutsatsen ‘nej’.  
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5. Analys 
I följande kapitel kommer den insamlade empirin att analyseras i förhållande till de 
presenterade teorierna. Inom ramen för denna analys kommer teoriernas relevans och 
applicerbarhet att presenteras. Analysen kommer även att presentera teoriernas 
fördelar och tillkortakommanden. 

5.1 Lean 
Studien påbörjades med att genomföra en värdeflödesanalys så som Womack och Jones 
(2013) beskriver den. Mellanlager visade sig under studiens gång vara information som 
inte tillförde något relevant till det empiriska underlaget. Vad som också framkom, och 
visade sig problematiskt, var att följa värdeflödet uppströms genom att fysiskt följa 
produkterna i fabriken. Detta då produktionen är uppdelad efter t-linjer som innefattar 
flertalet olika produktfamiljer. Pettersson (2010) och Womack och Jones (2013) ger 
som förslag att följa produktfamiljerna, men på GV uppstår problem även med det då 
det inom produktfamiljerna finns skillnader som gör att produkterna följer olika flöden. 
Om exempelvis ingångsmaterialet är stänger eller kuts eller om det är härdat eller 
ohärdat måste produkter inom produktfamiljerna genomgå olika processer inom 
produktionen. Då GV har en produktflora på ca 13 000 standardprodukter blev det 
snabbt omöjligt att få en överskådlig bild över vilken väg varje enskild produkt kan ta. 
Författarna valde därför att modifiera värdeflödesanalysen som verktyg för att bättre 
anpassas för studiens ändamål. Det författarna gjorde var att istället för att följa 
värdeflödet uppströms för en hel avdelning så intervjuades operatörer och 
produktionsledare för att få information om i vilken maskin respektive produkt i 
dagsläget kunde tillverkas i. Det visade sig även för denna undersökning vara omöjligt 
att följa ett värdeflöde och se det som en sanning som gäller varje dag. Den stora 
variationen på produkter leder till att en maskin kan producera en produktfamilj den ena 
dagen för att nästa dag producera produkter ur en annan produktfamilj. Därför togs ett 
beslut att se på historisk data under en tid för att få ett representativt genomsnitt som 
också fick antas matcha dagens produktion. Information från interna datasystem valdes 
att analyseras mellan tidsperioden 2015-09-01 till 2015-12-23.  

Efter att värdeflödesanalysen av det historiska läget var kartlagt undersöktes vilken 
förbättringspotential som fanns och vilka begränsningar som fanns i maskinparken. I en 
klassisk värdeflödesanalys kan det låta enkelt att om det finns flertalet maskiner som 
utför samma eller liknande operation och inte utnyttjas tillräckligt kan exempelvis en 
maskin säljas eller flyttas för att öka användandet och minska den totala mängden 
slöserier. Inom ramen för denna studie är det inte möjligt på grund av flera orsaker. 
Exempelvis har det framkommit vid intervjuer att två stycken på papperet identiska 
maskiner inte beter sig som om de vore identiska i verkligheten. ”En maskin är en 
individ” som en informant uttryckte sig. Därför var författarna tvungna att 
säkerställa maskinernas kapacitet och begränsningar genom information från tekniker 
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och operatörer. Dessa aspekter har gjort värdeflödesanalysen mer komplex som metod 
än vad som beskrivs av Womack och Jones (2013). En annan aspekt som inte beskrivs 
om värdeflödesanalysen i teorin men som dök upp som ett hinder i denna studie är att 
maskinparken, produktfamiljer och produktionsnivåer snabbt kan förändras. Detta 
försvårade datainsamlingen ytterligare då framtida förändringar, så som inkommande 
produkter samt inköp eller försäljning av maskiner, måste säkerställas. 

För att summera författarnas syn på värdeflödesanalys som metod ska den inte ses som 
något fastslaget som går att applicera rakt av i alla typer av produktion. En 
värdeflödesanalys måste utformas utefter vad den är tänkt att användas till och vilka 
beslut som skall fattas utifrån den. Det kan exempelvis betyda att mer vikt måste läggas 
vid kvalitativ data. Även Lean som produktionsmetod visade på vissa 
tillkortakommanden som inte kan appliceras på GV. Sandvik Coromant tillhandahåller 
en tjänst som möjliggör för kunden att köpa produkter som är specialanpassad. Dessa 
produkter liknar standardsortimentet men har vissa mindre variationer. Sandvik 
Coromant har interna krav att dessa produkter ska kunna produceras med en kortare 
genomloppstid än standardprodukterna. I och med detta måste dessa produkter 
genomgående ha en högre orderprioritet i produktionens alla processteg, vilket skapar 
svårigheter för GV att använda sig av Leans princip FIFO.  

Som författarna tolkar lean-konceptet borde en rekommendation till en gemensam 
ämnesavdelning vara i sann Lean-anda. Men i och med GVs breda produktflora 
innehållande 13 000 produkter, varav många utformas på ett sätt som inte alls liknar 
varandra samt att de kundanpassade produkterna på GV är beroende av mycket 
specialistkunskap är frågan om den specialistkunskapen går att uppnå i en gemensam 
produktionsprocess. Som tidigare nämnts är det inte bara produkten i sig som kräver sin 
kunskap, utan även maskinerna. För att citera en operatör på en av avdelningarna på GV 
sa denne under ett samtal hur det är att köra maskinerna: “När allting fungerar är det 
jättelätt”, vilket också syftar på svårigheten när det inte fungerar. Många menar också 
att dagens flödesgrupper på GV är deras stolthet. Vad händer om dessa grupper bryts? 
Många som intervjuats nämner just det med risken för minskad produktkännedom och 
med det risken att det medför att gruppen och den individuelle operatören inte känner 
lika stort ansvar längre.  

5.2 Förändringsarbete 
I följande avsnitt presenteras analysen av den empiri som går att koppla till de teorier 
författarna valt att samla under benämningen förändringsarbete. Vad som följer först är 
ett stycke där författarna med stöd av teorin ifrågasätter att det skulle finnas ett 
motstånd till förändring i organisationen. Därefter följer en analys av det empiriska 
material som klassats tillhöra ledarskap och kommunikation.  
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5.2.1 Motstånd till förändring? 

Utifrån empirin framkommer det att det inte finns ett allmänt motstånd mot just 
förändringar på GV. Av dem som intervjuats ställer sig de allra flesta till och med 
positiva till förändringar. Under en intervju framkom till och med att förändringsarbeten 
skulle vara okej, även om de skulle leda till att personalstyrkan tvingades minska. Detta 
talar emot den problematik som Petersson (2010) kopplar till att hålla motivationen 
uppe i arbeten med Lean då effektiviseringar på sikt kan leda till 
personalneddragningar. Det som istället går att utläsa som en styrka, och stor fördel för 
GV, är den lojalitet som arbetarna uppvisar i och med upprepade kommentarer om att 
det är företagets bästa som är av högsta prioritet. Vad som dock lyser igenom är att det i 
alla fall finns någon form av motståndsvilja i och med att informanterna pratar om sina 
kollegor som motståndare till att förändra dagens arbetssätt. Det kan helt enkelt vara så 
att författarna inte träffat på någon av dessa personer som känner motstånd under 
arbetets gång, eller så är det som litteraturen (Dent och Goldberg, 1999: Piderit, 2000: 
Jacobsen, 2004) hävdar att det inte är mot själva förändringen i sig som människor 
ställer sig som motståndare. Vad som istället kan vara orsak till att ett 
förändringsmotstånd kan uppstå är bland annat hur förändringsprocessen genomförs 
(Coch och French, 1948) eller någon av de tio faktorer som anses vara bakomliggande 
orsaker till motstånd till förändringar, vilka Jacobsen (2004) presenterar.  

Det har visat sig vara relativt svårt att undersöka denna typ av känslor hos människor. 
Det har inneburit att de tillfrågade ombetts att tänka sig hur de skulle känna inför en 
potentiell förändring och därför blir det mer vad de tror de kommer att känna än en 
jämförelse med en respondent som genomgår eller nyss genomgått en förändring. 
Många informanter hade svårt att sätta ord på varför de känner på ett visst sätt. Någon 
sade till exempel att denne kände sig mindre benägen att förändra på grund av sin höga 
ålder men kunde vid närmare efterfrågan inte svara varför det kändes så. Eftersom 
författarna inte hade en utstakad plan för att undersöka detta slutade oftast diskussionen 
där istället för att lägga orden i munnen på respondenten. Vidare forskning skulle 
behövas för att undersöka saken på ett mer noggrant sätt. I annat fall hade det möjligen 
varit bra för informanten att bli presenterad alternativ som de kunde känna en viss 
igenkänningsfaktor för att lättare kunna sätta ord på sina känslor. Vad som dock kom på 
tal under intervjuerna var framför allt rädslan för att byta grupp, vilket kan ha ett 
samband till någon eller några av punkterna (6) sociala relationer, (7) psykologiska 
kontrakt och/eller (8) ändrade maktförhållanden av Jacobsens (2004) tio faktorer. Även 
i de grupper där det på förhand fanns kända spänningar inom gruppen kände arbetarna 
ovilja till att byta grupp, något som i sådant fall skulle kunnat ses som en positiv 
anledning till en nystart bland ny medarbetare. Jacobsen skriver att etablerandet av nya 
psykologiska kontrakt kan kännas tungt, och kanske är det en av de främsta 
anledningarna till oviljan av att ett gruppbyte. För även om vissa arbetare som uttalat 
skulle tycka att “det skulle vara skönt att slippa vissa i gruppen” så kanske de ser det 
som mer krävande att bli accepterad och passa in i den nya formationen av människor. 
En operatör påpekade särskilt detta i och med sin kommentar om att “de skulle ta både 
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tre och fyra gånger innan de fattar att man egentligen skämtar när man låter lite sådär 
småsur”. 

En operatör nämnde att om det finnas något individen vill ha i utbyte av förändringen så 
kan förändringen komma att ske i allt högre utsträckning. Detta kan sammankopplas 
med punkt (3) vinst/förlust av personliga fördelar. Även om ingen uttalat det ordagrant, 
så är författarnas känsla att också punkt (2) rädsla för det okända och (4) 
identitetsförlust går att identifiera som faktorer bakom förändringsmotståndet i 
organisationen. Jacobsen menar att rädsla för det okända är som starkast hos dem med 
lägst utbildning. På GV är det som sagt många som spenderat hela sitt yrkessamma liv 
inom fabriken och har därför svårt att se vilka andra jobbmöjligheter som finns 
tillgängliga för dem. Det verkar också finnas mycket prestige kopplat till de 
arbetsuppgifter man utför, de tar lång tid att lära sig och kräver hög specialistkunskap, 
därav känner del operatörer en viss rädsla för att förlora något de känner att de 
bemästrar och är bra på.   

Vidare fann Coch och French (1948) att kontexten av ett förändringsarbete är av högre 
vikt än personlighet medan Oreg (2006) menar att både personlighet och kontext är 
associerat till de anställdas attityd till förändringar. En operatör som tillfrågades om 
detta hade själv genomgått många förändringar genom åren och avfärdade till stor del 
de individuella faktorerna och påpekade istället betydelsen av ett bra ledarskap. Det är 
genom ett bra ledarskap som det finns möjlighet att bilda ett positivt klimat kring 
förändringen. I och med den analys författarna gjort kring ämnet om motstånd till 
förändring så kan man se att den visar på att det finns stora möjligheter att arbeta med 
förändringar på GV.  

5.2.2 Ledarskap och kommunikation 

Ledarskap är ett brett begrepp och svårt att ange en optimala definitionen på. Det bör 
också ses till sitt sammanhang. Inom ramen för det här arbetet, med syfte att studera 
förändringsarbete, innebär ett gott ledarskap enligt de teorier som presenterats i detta 
arbete att reducera individens osäkerhet (Bordia m.fl. 2004) och säkerställa att denne 
känner kontroll i sitt arbete (Theorell 2012). Detta för att säkerställa en bra psykosocial 
miljö. Oreg (2006) tar upp förtroende för ledningen och socialt inflytande som direkt 
avgörande för resultatet av förändringsarbetet. Vad som också framkommer i 
litteraturen är vikten av att planera en förändring (Jacobsen, 2004: Kotter, 1996). Den 
kanske viktigaste byggstenen i ledarskap är förmågan att kunna förmedla sitt budskap - 
det vill säga kommunikation.  

Empirisk data visar att GV har en bristfällig kommunikation. Många menar att de 
känner att de inte får tillräcklig information, och detta i tider då förändringar pågår, 
vilket utifrån teorin innebär att kommunikationen borde vara än mer intensiv för att inte 
riskera att misslyckas (Heide m.fl., 2004). Sett till kommunikation är det alltid 
mottagaren som bestämmer framgångsfaktorn. Om information har förmedlats kan det 
vara läge att undersöka hur förmedlingen av den genomförts. Litteraturen menar att det 
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huvudsakliga syftet med kommunikation är att skapa mening och förståelse (Heide 
m.fl., 2004) och på så sätt minska den oro och osäkerhet (Boardia m.fl., 2004) som ofta 
uppstår vid förändringar. Grundläggande komponenter i ett budskap rörande förändring 
skall innehålla svar till: varför, vad och vilka konsekvenser som kan komma uppstå 
(Heide m.fl., 2004). Utifrån de genomförda intervjuerna framkom ofta att det inte 
delgetts tillräckligt med information kring den kommande planerade förändringen med 
slutdelen på GV, något som gav upphov till oro och frustration hos medarbetarna. Även 
om information kanske var planerad att delges i ett senare skede borde det övervägts om 
inte ett grundläggande budskap, innehållande de komponenter som angetts ovan, borde 
ha planerats att ges ut samtidigt som beskedet om förändringen kom ut. Att tänka på är 
vad fabrikens huvudskyddsombud sa att om människor känner sig stressade över sin 
situation så ser de bara vad de har framför sig för stunden - vilket går att jämföra med 
Jacobsens (2004) punkt (2) rädsla för förändring där han skriver om psykologisk stress 
som en orsak av den rädsla man känner och att den försvårar för individen att ta till sig 
information. En bra inledande kommunikation möjliggör alltså för en högre sannolikhet 
att vidare kommunikation flyter bra. Vidare så skriver Klein (1996) att kommunikation 
bland annat borde kommuniceras på ett personligt sätt, gärna ansikte-mot-ansikte, för att 
öka sannolikheten att den mottas på ett bra sätt. En operatör styrker också denna teori 
med att berätta om hur sannolikheten att ställa upp på vad chefen ber om ökar när denne 
uppsöker operatören ifråga personligen.  

Något som också är intressant ur en akademisk synpunkt kopplat till ledarskap och 
kommunikation är att många av operatörerna hävdar sig vara mer toppstyrda nu än för 
några år sedan och känner sig irriterade över det. Samtidigt hävdar några vara mindre 
ledda av sina chefer idag. Det har sagts att cheferna idag är mesiga och att fastare 
direktiv önskas. Någon berättade också att chefen var mer delaktig i arbetet och 
spenderade mer tid ute på golvet förr i tiden, vilket var uppskattat. Det man kan utläsa 
är att arbetarna känner sig styrda från ett för dem okänt håll och inte känner tillräcklig 
tydlig styrning med krav från sina närmsta chefer. Quirke (2008) höjer upp just den 
närmsta chefens roll när det gäller att hålla dialog med medarbetarna, något som blir allt 
viktigare i tider av förändring. Utifrån vad som sagts verkar det idag vara mer upp till 
individen att ta ansvar över sitt arbete, vilka de i chefens frånvaro förväntas sköta. 
Samtidigt är det också några som säger att man gör (och ibland kanske endast) vad man 
blivit tillsagd att göra och att det, som tidigare nämnts, önskas fastare direktiv. Den 
analys som går att dra utifrån detta är att GV skulle behöva arbeta med de mänskliga 
resurserna inom organisationen, för att få varje individ att vilja ta ansvar och känna mer 
engagemang. Teori av Beer och Nohria (2000) ger stöd åt att GVs framtida 
förändringsarbeten borde innehålla både vad man kan kalla hårda och mjuka 
egenskaper. En kombinerad strategi av formella strukturer, där tydliga anvisningar 
kommer uppifrån en stark ledning, och ett ökat arbete för att engagera alla berörda 
människor inom fabriken. 
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6. Förslag till utformning av 
ämnestillverkningen 
I följande kapitel presenterar författarna förslag till den framtida ämnestillverkningen 
som arbetats fram under studiens gång. Utifrån de teorier och den empiri som 
presenterats i arbetet har två alternativ utarbetats som förslag till hur den framtida 
produktionen av ämnestillverkningen på GV kan tänkas se ut.  

6.1 Förbättringsförslag 
Ett av förbättringsförslagen som efterfrågats från uppdragsgivaren är en egen avdelning 
för ämnestillverkning där en gemensam tillverkning av alla produkter på GV skulle 
utföras. Det andra förslaget som efterfrågats och som undersökts av författarna är en 
optimering av den befintliga produktionen. De operationer som inkluderats i termen 
ämnestillverkning är som tidigare klargjorts pipborrning och svarvning. De maskiner 
som författarna föreslår ska ingå i den egna ämnesavdelning, tillika finnas kvar vid en 
optimering av ämnesproduktionen, återses i figur 5.  

 

 

 

Figur 5- Kvarvarande maskiner GVP 

Förslaget som arbetats fram som en optimering av dagens produktion är att GVP4 ska 
göra sig av med avdelningens pipborrmaskin TBT (4) och enbart använda sig av sin nya 
pipborrningsmaskin OKUMA 1. GVP4 föreslås även att göra sig av med Fisher/SW och 
svarva och fräsa planet på alla svarvbommarna i OKUMA 2. Enligt författarnas 
beräkningar kommer det enbart finnas behov för en svarvmaskin på avdelningen. Det 
kommer dock att krävas att den kvarvarande svarvmaskinen har hög utnyttjandegrad, 
vilket då också medför att den kräver hög bemanning. Dock förväntas ingen ökad 
kostnad för bemanning då dagens produktion krävt bemanning för två maskiner 

Vid tillverkning av borrar, alltså på GVP7 och GVP8, har författarna som förslag att 
CTX ska ta över den svarvning som tidigare skedde i SMT på GVP8. På samma sätt ger 
författarna som förslag att den grovsvarvning som sker i TW-20 på GVP8 ska göras i 
Twin-65 (7) på GVP7. Detta då varken CTX eller Twin-65 (7)  har en hög 
utnyttjandegrad i dagsläget och förväntas därför kunna producera fler produkter med 
den bemanning som är planerad idag. 

På GVP9 ger författarna förslaget att göra sig av med avdelningens pipborrmaskin TBT 
(9) och istället utföra pipborroperationen i OKUMA 1 på GVP4. Detta då 
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pipborrmaskinen på GVP9 knappt används och därför enbart slösar på resurser. På 
samma sätt utnyttjas varken NT4 eller TW-30 (9) på GVP9 till max. Därför ger 
författarna GV förslaget att göra sig av med NT4 och fördela ut de produkter som 
tillverkas i den maskinen till dels NW7, NW5 och NW6. Vilka produkter som ska 
fördelas till vilken maskin kommer att vara beroende på maskinernas tekniska 
begränsningar. På samma sätt ska produkterna som tidigare producerats i TW-30 (9) på 
GVP9 fördelas ut till HESSAPP och till NW6. Tidigare var GVP9 beroende av att få 
hjälp av GVP5 att svarva en del av sina produkter i deras Twin-65 (5). Dessa produkter 
anser författarna att GVP9 ska börja producera själva i framtiden och även ta över 
resterande produkter som producerats i Twin-65 (5) på GVP5. Dessa produkter kan 
produceras i NW7 och med detta möjliggörs det även att GV gör sig av med Twin-65 
(5). För en bild över vilka maskiner som ska ta över vilkas arbete, vilka som ska slängas 
ut och vilka maskiner som tillkommit under projektets gång se figur 6. 

 

Figur 6- Produktionsförflyttningar mellan maskiner 

Alla dessa förändringar är realiserbara med avseende på att det finns tillräckligt med tid 
att föra över produktionen mellan maskinerna. Det är även säkerställt med operatörer 
och tekniker att maskinspecifikationerna möjliggör en förflyttning. Båda förslagen som 
föreslås, dels optimeringen och den egna ämnesavdelningen kommer att använda sig av 
samma maskiner med samma bemanning. Det som kommer att skilja förslagen åt är att 
maskinerna geografiskt måste förflyttas till en samlad plats om förslaget med en egen 
ämnesavdelning realiseras. Det kommer även krävas en produktionsledare som leder 
produktionen på den avdelningen. Det kommer dock att finnas för- och nackdelar med 
att endera optimera ämnestillverkningen alternativt göra en egen avdelning. 

6.1.2 Fördelar och nackdelar med en gemensam ämnesavdelning 
Om GV väljer att bryta upp avdelningarna och bilda en egen avdelning för 
ämnestillverkningen kommer de övriga avdelningarna bli mindre. Idag är avdelningarna 
relativt stora och att minska antalet anställda per avdelning skulle underlätta dels för 
produktionsledarna men även skapa en bättre teamkänsla. Produktionen kommer även 
att bli mindre känslig för sjukfrånvaro i och med en egen ämnesavdelning då kommer 
att vara lättare att “låna” personal mellan maskinerna. En egen avdelning kommer även 
att bidra till att all kunskap om svarvning och pipborrning samlas inom samma 
avdelning och grupp. Detta kommer underlätta informationsutbytet mellan operatörerna 
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och på så sätt öka möjligheterna för att lära sig av varandra. En av de långsiktiga 
fördelarna med en egen ämnesavdelning är att framtida maskininvesteringar kan spänna 
över en större produktflora. Om en investering krävs för att producera en specifik 
produkt men denna produkt inte kommer att fylla hela maskinens kapacitet skapas ett 
incitament att tillse att maskinen även klarar av att kunna hjälpa till och köra andra 
produkter vid ex. haveri eller vid fluktuationer av produktionsnivåerna. Kopplat till 
detta argument kan det även i framtiden vid nyinvesteringar av maskiner bli möjlig att 
köpa in exempelvis en maskin som tar över två maskiners arbete. Detta leder till mindre 
springande mellan maskiner för operatörerna och en lägre produktionskostnad. 
 

Att välja att bryta upp de idag existerande flödesgrupperna kan dock komma att skapa 
en osäkerhet i hur kundanpassade produkter ska prioriteras. Tidigare har dessa 
produkter enkelt kunnat prioriteras inom flödesgruppen men med en egen 
ämnesavdelning måste denna avdelning dels ta hänsyn till alla avdelningars ordinarie 
produktion men även de kundanpassade produkternas produktion. En annan nackdel är 
att när GV har en väldigt bred produktflora finns risken att samma operatör måste ha 
djup kunskap om ett bredare produktområde. Detta kommer att göra det svårare för 
operatörerna att identifiera och hålla koll på vilka problemområden som respektive 
produkt kan tänkas ha. Detta kan i värsta fall leda till kvalitetsbrister vid 
ämnestillverkningen. Det finns även risk för att det kommer att försvåra införandet av 
nya produkter till GVs produktflora. Vid eventuellt införande av en egen 
ämnesavdelning kan även operatörerna tappa känsla för de många produkter de 
förväntas producerar, med risk för ett minskat engagemang för sitt arbete hos 
operatörerna. I dagsläget finns det en stolthet för den produkt de producerar då de har 
produkten kvar inom avdelningen från början till slut. 

Det kommer även att ställas högre krav på kommunikationen gällande de logistiska 
svårigheter som kan komma av en egen ämnesavdelning. Idag bestämmer operatörerna 
själva vilken order de anser bör prioriteras. Det kommer att bli mer komplext när de 
måste ta hänsyn till operationer som inte tillhör deras egen avdelning. Det kan leda till 
att MIA måste höjas för produktionslinorna för att minimera risken att maskiner står 
utan produkter att producera. Utifrån den empirin som insamlats finns även en stor oro 
hos operatörerna i att behöva byta arbetsgrupp, något som den gemensamma 
ämnestillverkningen skulle innebära. Detta anses vara en känslig punkt då en förändring 
i produktionen är helt beroende av att de som sköter tillverkningen av produkterna kan 
prestera. Potentiella utfall som skulle kunna uppstå av den oro som uppkommer eller av 
att nya arbetsgrupper inte fungerar optimalt är minskad effektivitet och ökade 
konflikter. Det kommer även att finnas en kostnad för att realisera projektet i sig. Det är 
dels kostsamt att flytta maskiner och det kan även bli problem att behålla 
produktionsnivåerna under själva flytten och återinstallationen.  
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6.1.3 Fördelar och nackdelar med en optimering av 
ämnestillverkningen 
En fördel med att välja spåret av att endast optimera ämnestillverkningen är att 
flödesgrupperna behålls intakta och på så sätt behöver ingen oro kring förändringar 
skapas bland operatörerna. Det går även att med säkerhet säga att de kundanpassade 
produkter som produceras garanterat kan genomgå sin produktion med, som i dagsläget, 
bibehållen ökad prioritet. Det finns ekonomiska fördelar med att optimera 
ämnestillvekningen jämfört med hur det ser ut i dagsläget. Det finns även en ekonomisk 
fördel jämfört med optimeringsscenariot då detta inte medför någon kostnad för flytt av 
maskiner. Utöver de ekonomiska fördelarna finns också arbetsmiljömässiga fördelar 
med en optimering. Genom att fasa ut TW-20 kommer manuellt arbete att elimineras i 
och med att Twin 65 (7) är automatiserad. Operatörerna har även uttryckt missnöje över 
att TBT (9) använder sig av en olja som inte är behaglig att arbete med. Detta obehag 
försvinner om produktionen flyttas från TBT (9) till OKUMA 2. Alla dessa 
förflyttningar kommer leda till att minska slöserierna på GVP. Maskiner och operatörer 
kommer exempelvis inte att behöva stå väntandes i samma utsträckning som i dagsläget. 
 

En nackdel med att optimera avdelningarna mot hur det ser ut i dagsläget är att det 
kommer finnas färre maskiner som ska försörja alla avdelningars produktion. Detta 
kommer leda till att svarv- och pipborrsmaskinerna kommer att ha högre krav på 
utnyttjandegrad. Detta betyder i förlängningen att det kommer att ställas högre krav på 
att operatörerna tillser att maskinerna producerar. Detta kan leda till svårigheter för 
produktionsledare att planera produktionen och en ökad press på grund av 
produktionstakten för operatören.  
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7. Diskussion  
I följande kapitel diskuteras de svårigheter gällande praktiskt utförande men även teori 
som finns kopplade till den utförda studien. Därefter följer reflektioner över studiens 
upplägg och de etiska perspektiv som finns kopplade till det utförda arbetet. Till sist 
sammanfattas vad av författarna som kan räknas till ett teoretiskt bidrag och vad som 
kan vara förslag på framtida forskning.  

7.1 Diskussion av förslag 
Det finns en viss inneboende problematik i att ställa hård data, så som utnyttjandegrad 
och kostnader, mot vad som kan kallas mjuk data, så som den psykosociala 
arbetsmiljön. Dessa data stämmer sällan helt och hållet överens. Många hävdar att 
siffror inte ljuger och kanske är det därför resultat presenterade i just siffror tar stor plats 
inom vissa forskningsfält och branscher. I många fall är det dock svårt att sätta siffror 
på vad som kan komma vara både nackdelar och fördelar i ett förslag som detta. Många 
av de risker som tidigare presenterats kommer mer klassas som spekulationer. Vad blir 
det faktiska utfallet av att arbetarna förväntas kunna hantera en mycket bredare 
produktflora än innan? Hur mycket kommer det att påverka kvaliteten på produkten? 
Vad blir utfallet av att operatörer med mindre expertkunskap och/eller minskat 
engagemang för sitt arbete sköter maskinerna? Hur kommer det att påverka den 
kommunikation som finns kring utveckling av nya arbetssätt för att förbättra 
produkterna? Hur kommer detta att påverka organisationen i stort? Det blir som tidigare 
nämnts endast spekulationer och blir svåra att sätta en ekonomiska siffra på. 
 
Det förslag som innebär att optimera verksamheten är starkt rekommenderat från 
författarna. Det kommer att innebära en minskning av personal, men i och med en 
naturlig omsättning – pensionsavgångar och behov på andra avdelningar – så behöver 
inte det betyda att någon behöver sägas upp från företaget. Utnyttjandegraden i vissa 
maskiner kommer också öka till den nivå att produktionen kan anses mycket känslig för 
störningar, som t.ex. vid sjukdomar eller maskinproblem. Dock får man också se till 
vikten att Sandvik Coromant i Gimo måste kunna uppvisa en effektiv och 
vinstgenererande produktion för att få behålla sin tillverkning. Annars finns risk att 
delar av den flyttas utomlands till anläggningar inom Sandvik som är billigare ur 
produktionssynpunkt. Därav är det nästan ett måste att välja en mer riskabel daglig 
produktion. En rekommendation till företaget i detta avseende är dock att arbeta fram 
reservplaner för eventuella hinder i produktionen. Det är i vissa fall möjligt att flytta 
över produktion från en maskin till en annan, men för det behövs färdigställda program i 
maskinerna.  
 
Huruvida det förslag som innebär att skapa en gemensam ämnesavdelning är att föredra 
är det svårt att ge en rekommendation om efter denna studie. Beroende på hur 
produktionsvolymerna kommer att se ut i framtiden kanske det kan komma att bli den 
bästa lösningen. Det främsta motivet till att förespråka en gemensam ämnesavdelning är 
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att ha möjligheten att göra smartare maskininvesteringar. Idag köps maskiner in till för 
att användas på enbart en avdelning med låg utnyttjandegrad som bieffekt. Om en 
maskin köps in för att försörja flera avdelningars produktion kan den istället utnyttjas 
till att producera åt flera avdelningar. Detta med högre utnyttjande grad och därmed 
lägre produktionskostnad per enhet som bieffekt. En egen ämnesavdelning kommer 
även minska känsligheten i produktionen vid både sjukdomar och maskinproblem.  
 
Vad som starkt talar emot att organisationen skall göra denna typ av förändring idag är 
att varken maskiner eller människor är tillräckligt flexibla. I dagsläget är det inte 
mycket produktion som skulle kunna flyttas mellan dagens avdelningar. Det har också 
noterats vid intervjuerna att det finns en stor ”vi och dem känsla” bland de som arbetar 
på GV. Här rekommenderas företaget att inte underskatta den tid som det kommer att 
kräva för att ändra detta tankesätt. I stöd av teorin (Jacobsen, 2004; Kotter, 1996) så bör 
förändringsarbeten innehålla ett noggrant planeringsarbete, och det är något GV bör ta i 
allra största beaktande. Kopplat till maskinparken borde nästkommande 
maskininvesteringar göras med denna gemensamma ämnesavdelning i åtanke. Detta för 
att redan i ett tidigt skede möjliggöra för en maskinpark som är tillräckligt flexibel i 
vilka produkter den kan hantera.  
 

7.2 Svårigheter i studiens utförande  
Den största utmaningen vi ställts inför genomgående under det här arbetet är att den 
undersökta organisationen inte varit statisk. Det har skett, och även planerats för många 
förändringar på olika nivåer inom alla de avdelningar författarna befunnit sig på. På ett 
sätt så avspeglar det verkligheten i och med att organisationer sägs vara i ständig 
förändring. Det har dock skapat en känsla att hela tiden ligga ett steg efter då upptäckta 
problem i många fall visat sig redan ha en plan för en framtida ändringar.  

En annan praktisk svårighet visade sig vara den bristfälliga dokumentation som fanns 
att tillgå som underlag till studien. Med detta menar vi den data som samlas in från 
maskinerna, så som cykeltider, ställtider etc. Dessa data visade sig inte alltid stämma 
överens med hur det såg ut i verkligheten, varvid författarna kände att allt krävde en 
extra kontroll. På så vis tog datainsamlingen och skapandet av värdeflödesanalysen 
onödigt lång tid. Författarna vill belysa detta problem av ouppdaterade och bristfälliga 
dokument och peka mot vilka fördelar det borde innebära för framtida datainsamlingar 
att ha ett uppdaterat och trovärdigt system. Dock är det en känsla att detta problem inte 
är något unikt för den undersökta organisationen i sig, men kanske något som skulle 
kunna bli till stor fördel för den som lyckas implementera ett hållbart system för detta. 

Begreppet förändring inom organisationsteorier är ett vitt begrepp. Att ta hänsyn till alla 
faktorer som hamnar inom ramen för en förändringsprocess är ett utmanande arbete som 
skulle kunna generera flera olika uppsatser i sig. Vi har ändå försökt att belysa den 
inneboende komplexitet som förändringar innebär. Framför allt finns en motsättning 
mellan vad som kan anses vara mest kostnadseffektivt och vad som kan anses vara det 
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bästa för den individuella arbetaren. Vad som blir en negativ konsekvens av att rymma 
flera områden inom ett tidsbegränsat arbete är att resultatet kanske inte uppvisar det 
analytiska djup det skulle kunna gjort om studien fokuserat på ett mer specifikt område.  

7.3 Studiens trovärdighet 

Det går att diskutera huruvida upplägget av studien var till fördel eller ej. Först och 
främst vill författarna belysa fördelen av att den del studien som innefattade att studera 
nuläget av organisationen, kunde komplettera den kvalitativa datainsamlings metoden 
med kvantitativ data. På så sätt har olika informationskällor kunnat bidra till en högre 
exakthet i det resultat som presenterats. Det som kan anses vara en brist i studien är 
användandet av bekvämlighetsurval. På så sätt kanske den insamlade data inte är 
representativ för organisationen i stort. Vad som dock kom att bli en styrka ur detta val 
är att ett förtroende tidigt etablerades mellan författarna och några av de utvalda 
informanterna. I och med de ostrukturerade intervjuer som genomfördes kan vi i 
efterhand ana att detta förtroende gett upphov till en mer ärlig och sanningsenlig 
information om nuläget. Detta jämfört med att till exempel jämföra en större mängd 
informanter på ett mer strukturerat sätt, där de istället riskeras tvingas in på olika teman 
att prata om. Dock skall det också belysas att den information som presenterats är 
beroende av författarnas bias. I och med att intervjuerna inte spelades in skedde det 
redan vid informationshämtningen en sållning av information. Där kan författarnas egna 
uppfattningar om vad som ansetts vara värdefullt påverkat vad som i ett första stadium 
nedtecknats. Om intervjuerna spelats in hade istället den information som delgetts 
kunnat vara annorlunda då det inte går att vet hur en inspelning får informanterna att 
reagera. Studiens replikerbarhet är som tidigare diskuterats (Metod 2.4) låg. Mycket för 
att organisationen genomgår förändringar som medför att den sociala miljön inte 
kommer att vara detsamma i ett framtida undersökningsscenario. Det går också att 
spekulera kring huruvida de informanter som deltagit i studien skulle komma att svar 
annorlunda i ett senare skede baserat på den grund att de redan deltagit i denna studie. 
Den kvantitativa data som insamlats är också klassad som sekretesstämplat material, 
vilket gör en replikation av studien mer eller mindre omöjlig.  

7.4 Etisk reflektion 

Som tidigare avhandlats i denna studie uppkom det redan från start en del frågetecken 
kring den etiska korrekthet i utförandet, där brister förekom gällande informationskravet 
och samtyckeskravet utifrån vetenskapsrådets etiska ramverk. Vad författarna tar med 
sig till eventuella framtida forskningsändamål är att en studie alltid bör planeras 
grundligt på förhand och att en sådan planering alltid bör innehålla en noggrann 
diskussion kring det etiska upplägget. Vad som skulle ha varit att föredra är en god 
öppen kommunikation med alla arbetare i organisationen. Där behovet av att hitta 
effektivare, billigare och smartare lösningar för produktionen kunnat diskutera öppet. 
Vad som också insågs i efterhand är att det utförda arbetet var av ett väldigt initialt slag. 
Någonstans måste ett förändringsarbete ta sin början. Utifrån den presenterade 
litteraturen anses att förändringsarbeten bör informeras i ett tidigt skede, men när mer 
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precist är det? I efterhand känns det bra att inte skapat oro och eventuella upprörda 
känslor kring vårt utförda uppdrag. Om Sandvik väljer att utifrån de uppgifter som 
genererats från studien gå vidare mot att genomföra en förändring så känns det som en 
realistisk plan att koppla in medarbetarnas åsikter och att gå ut med en tidig information 
i nästkommande steg.  

Efter att studien avslutas är det som alltid viktigt med återkoppling till dem som deltagit 
med information i studien. Dels för att visa att deras information bidragit till studien och 
på så sätt känna att de blev hörda under de intervjuer som hållits. Men också för att få 
dem som deltagit att känna sig värdefulla för organisationen och de kommande beslut 
som planeras. 

7.5 Akademiskt bidrag 

Författarna väljer att ifrågasätta Lean och dess tillämpbarhet i en organisation likt GV. 
En tillverkningsenhet med bred produktflora lämpar sig inte på samma sätt att arbeta 
med Lean. Den breda produktfloran ställer högre krav på flexibilitet i maskinparken och 
dess operatörer vilket gör det svårt att smalna av produktionen, eller att arbete “Lean”. 
Leans användbarhet försvåras även av de kundanpassade produkterna. Kundanpassade 
produkter är, vad man skulle kunna likna till ett hantverk och inget man kan stoppa in i 
standardiserade mallar. Vid tillverkning av dessa produkter krävs också mer 
expertkunskap, då dess egenskaper ändrar sig från varje specifik order. Vi har under vår 
litteraturundersökning inte kunnat finna någon litteratur som behandlar det omnämnda 
området där Lean ska tillämpas i en produktion med bred produktflora tillsammans med 
kundanpassade produkter. Därav bedömer vi att den utförda studien ger ett teoretiskt 
bidrag inom området av Lean och dess anpassningsbarhet till denna typ av produktion. 
Författarna anser att Lean där inte är att lika applicerbart och att föredra. Detta är en 
aspekt som författarna anser har förbisetts i tidigare forskning och kräver vidare 
forskning. Mer forskning på detta område skulle kunna svara på vilka delar av Lean 
som fortsatt är applicerbara. Det skulle även vara möjligt att med mer forskning på 
området gå att svara på hur Lean kan anpassas för att passa denna produktflora. 
 
Författarna till den här studien har också valt att utöver Lean också studera teorier inom 
fältet av förändringsarbete. Detta för att det inledningsvis fanns en tro att ett 
förändringsmotstånd skulle finnas bland arbetarna. Samt att litteraturen inom Lean inte 
behandlar hur en planerad förändring bör genomföras. Petersson (2010) beskriver en 
problematik kring Lean som består i att motivera sina anställda att engagera sig i 
förbättringsprojekt när effektiviseringen på sikt kan leda till personalneddragningar. 
Detta har dock inte visat sig vara ett problem för GV, där det istället visat sig att 
personalen är väldigt lojala och vill företagets bästa. Vad som dock höjts upp i och med 
studierna kring förändringar är de starka känslor som finns kopplade till dagens 
flödesgrupper, vilka ett strikt Lean-hänsynstagande ej skulle se som den mest effektiva 
produktionslösningen. Det som påvisas här är att det, förutom de förslag som Lean 
förespråkar för en effektiv produktion, även finns fler faktorer som inte går att bortse 
från i utformningen av produktionen.  
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I och med att författarnas forskning endast belyser ett enda fall, i och med den utförda 
fallstudien, vore det av intresse om framtida forskning med liknande upplägg skulle 
kunna bekräfta eller avslå slutsatsen att Lean inte är användbart inom fältet av 
kundanpassade produkter. Alternativt skulle framtida forskning kunna utröna huruvida 
en modifierad version av Lean skulle kunna bli användbart inom fältet. Detta med tanke 
på bristen av en tydlig definition av Lean. På så sätt skulle ett system som anses vara 
Lean kunna vara en del i att bygga upp ett framtida förändringsförslag på GV. Det har 
också visat sig svårt att hitta en bredd av uppdaterad litteratur inom den tillverkande 
industrin som forskningsfält. Kan man anta att all forskning inom till exempel ledarskap 
och förändringsarbete går att applicera på ett liknande sätt inom alla typer av industrier? 
En känsla utifrån vår empiriska studie är att detta inte är att anta. Därav skulle det vara 
intressant om framtida forskning kunde specificera detta. 
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