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EXAMENSARBETE 

i 

Utvärdering och förbättring gällande Volvo Aeros tillämpning 
av metodiken praktisk problemlösning 

Sammanfattning 
Volvo Aero utvecklar, konstruerar, tillverkar och utför underhåll av motorer och 

tillhörande komponenter för civila och militära flygplan. Visionen är att leverera 

världsledande transportlösningar genom ständig förbättring och långsiktig utveckling av 

verksamheten, vilket för det dagliga arbetet innebär systematisk problemlösning genom 

metodiken praktisk problemlösning, vars ursprung är Toyota.  

Syftet med studien var att undersöka huruvida Volvo Aeros tillämpning av praktisk 

problemlösning var enkel, systematisk och vägledande, vilket ur Toyotas perspektiv ger 

förutsättning för effektiv problemlösning. 

Inledningsvis beskrevs Toyotas inställning och beteende till problemlösning utifrån  

The Toyota Way, som sedan följdes upp med en litteraturstudie gällande praktisk 

problemlösning. Vidare genomfördes en pilotstudie där Volvo Aeros tillämpning av praktisk 

problemlösning applicerades på ett organisatoriskt problem. Därefter utvärderades 

pilotstudien och förbättringsområden identifierades där metodiken var svår, otydlig och 

otillräckligt vägledande. Slutligen föreslogs följande förbättringar gällande Volvo Aeros 

tillämpning av praktisk problemlösning, vilka var vetenskapligt förankrade till Toyota. 

 Definiering och analysering av symtomen ger förståelse för problemets orsaker 

 Kvantifiering av nuvarande tillstånd och det förväntades åskådliggör problemets 

omfattning 

 Framgår grundorsaken tydligt är sannolikt motåtgärden uppenbar 

 En god tillämpning av Plan-Do-Check-Act (PDCA) utgör ett effektivt och kraftfullt 

maskineri för ständig förbättring 

Förbättringarna som föreslogs syftade till att förenkla Volvo Aeros metodik och ge 

användaren ökad trygghet och vägledning, vilket ger förutsättning för effektiv 

problemlösning som möjliggör daglig tillämpning och främjar ständig förbättring.  
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BACHELOR’S THESIS 

ii 

Evaluation and improvements according to Volvo Aero’s 
approach of the methodology practical problem solving    

Summary 
Volvo Aero develops, designs, manufactures and performs maintenance of engine and 

related components for civil and military aircrafts. The vision is to deliver world-leading 

transport solutions through continuous improvement and long term business deployment, 

which for the daily work means systematic problem solving through the methodology 

practical problem solving, whose origin is Toyota. 

The purpose of this thesis was to examine whether Volvo Aero’s approach of practical 

problem solving was simple, systematic and guided, which from Toyota’s point of view creates 

sound conditions for effective problem solving. 

Initially, Toyota’s attitude and behaviour towards problem solving was described from the 

point of view of The Toyota Way. Thereafter, a literature study on practical problem solving 

was completed. Furthermore, a pilot study was carried out where Volvo Aero’s approach 

to practical problem solving was applied to an organisational problem. The pilot study was 

evaluated and areas for improvements were identified where the methodology was 

difficult, indistinct and inadequate guided. Finally, improvements were proposed regarding 

Volvo Aero’s approach to practical problem solving, which was scientifically anchored to 

Toyota.  

 Defining and analysing the symptoms brings understanding for the causes of the 

problem 

 Quantifying the present condition and the expected illustrates the magnitude of the 

problem 

 Appears the root cause to be clear is probably the countermeasure obvious 

 A considerable approach using Plan-Do-Check-Act (PDCA) provides an effective 

and strong tool for continuous improvement 

The improvements were proposed with purpose to simplify Volvo Aero’s methodology 

and to support and guide the user, which creates sound conditions for effective problem 

solving and provides opportunities for daily use that foster continuous improvement.  
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1 Inledning 
Toyota och deras produktionssystem anses från flera håll vara ett av världens mest effektiva 

och det har genomförts otaliga studier i syfte att förstå framgången (Spear & Bowen, 1999). 

Drivkraften är ständig utveckling av verksamheten som grundar sig i oförtröttlig reflektion 

och uppmaningen att allt kan förbättras (Liker, 2009), vilket främjas av kontinuerlig 

problemlösning genom medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kreativitet (Liker & Meier, 

2006). Detta möjliggörs genom systematisk vägledning från problem till motåtgärd, genom 

en metodik som är väl strukturerad men samtidigt enkel (Sobek & Jimmerson, 2004), 

metodiken benämns vid praktisk problemlösning (Liker, 2009). 

Uppmaningen att allt kan förbättras innebär således att allt är föränderligt och 

utvecklingsbart (Liker, 2009). Detta återspeglas hos Toyota genom att problem elimineras 

genom motåtgärder, istället för lösningar. Motåtgärder är tillfälliga och föränderliga, medan 

lösningar är permanenta och strider därmed mot Toyotas värdering gällande ständig 

förbättring (Spear & Bowen, 1999).  

Att arbeta med ständig förbättring och problemlösning på Volvo Aero innebär en 

tillämpning av praktisk problemlösning med ursprung från Toyota. Genom en pilotstudie 

utvärderas Volvo Aeros metodik för att föreslå förbättringar som i större utsträckning 

möjliggör vägledning och enkelhet. För att ge förutsättning för daglig tillämpning och 

kontinuerlig problemlösning, vilket främjar ständig förbättring och långsiktig utveckling.   

1.1 Bakgrund 
Volvo Aero i Trollhättan ingår i koncernen Volvo AB. Volvo Aero utvecklar, konstruerar 

och tillverkar motorer och motorkomponenter till civila och militära flygplan, de är 

involverade i det europeiska rymdsamarbetet (ESA) och de har eftermarknad för underhåll 

av flygmotorer (Volvo Aero, 2012a).  

Engine Services (ES) är en underliggande organisation på Volvo Aero som bedriver 

eftermarknadsaffärer och genomför motorunderhåll. De har affärsmannaskap inom civila 

och militära flygmotorer, och stationära gasturbiner. Omfattningen av motorunderhållet är 

allt från enstaka modifieringar och mindre reparationer till fulla översyner samt service 

externt hos kund (Volvo Aero, 2012b). 

The Volvo Way är fundamentet inom Volvo AB som uttrycker kultur, beteende och 

värderingar, samt visionen att bli en världsledande leverantör av kommersiella 

transportlösningar med kunden i fokus (Volvo AB, 2009a). The Volvo Way tillsammans 

med Volvo Production System1 (VPS) syftar till konkurrenskraftig utveckling och 

professionellt utbyte av erfarenhet och kunskap mellan bolagen (Volvo AB, 2009b). VPS är 

systemet som övergripande beskriver hur det ska gå till. Det är arbetssättet för att skapa 

värde för kunden genom rätt kvalitet, leveransprecision och produktivitet i allt arbete 

(Volvo AB, 2009b). I VPS finns principen ständig förbättring som innebär långsiktig och 

systematisk utveckling av verksamheten (Volvo AB, 2009b), vilket innebär kontinuerlig 

problemlösning (Liker & Meier, 2006). På Volvo Aero benämns detta som systematisk 

                                                 

1  Se bilaga A för ytterligare information gällande Volvo Production System (VPS). 
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problemlösning och sker utifrån tre metodiker; Six Sigma2, problemlösning 8D3 och praktisk 

problemlösning (Volvo Aero, 2011a). 

Andersson4 berättar att praktisk problemlösning syftar till att vara enkel, där alla medarbetare 

ska kunna bidra med tankeverksamhet och kreativitet för att systematiskt lösa problem på 

ett standardiserat sätt. Till skillnad från Six Sigma och problemlösning 8D kräver praktisk 

problemlösning inga kunskaper gällande avancerade statistiska verktyg. Den är enkel och 

bygger på observation av den faktiska situationen (Volvo Aero, 2011a). Andersson5 berättar 

att praktisk problemlösning och dess enkelhet är anledningen till att metodiken i första hand 

väljs framför Six Sigma och problemlösning 8D. 

Det som Volvo Aero benämner som praktisk problemlösning är en metodik ursprungligen 

från Toyota med samma namn berättar Andersson4.  

Filosofin i The Toyota Way framhäver betydelsen av att skapa kundvärde, långsiktigt 

tänkande och ständig förbättring för Toyota. Tillsammans med Toyota Production System6 

(TPS) bildas ett system där ständig förbättring är centralt, vilket uttryckligen sker genom 

problemlösning i den faktiska situationen med hjälp av praktisk problemlösning (Liker, 2009). 

Figur 1 illusterar sammanhanget för praktisk problemlösning hos Toyota respektive Volvo AB. 

 
Figur 1. Praktisk problemlösning utifrån dels Toyota och dels Volvo AB 

  

                                                 

2  Six Sigma är ett förbättringsprogram bestående av fem faser; (D) definiera problem, (M) mäta,  
(A) analysera, (I) förbättra och (C) övervaka. Six Sigma syftar till att minska oönskad variation, där målet är 
att nå en dramatisk och mätbar reduktion av variationen (Bergman & Klefsjö, 2007).  

3  8D är ett förbättringsprogram bestående av åtta faser; (1) tillsätt arbetsgrupp, (2) definiera problem,  
(3) inför tillfälliga åtgärder, (4) fastställ grundorsaker, (5) utvärdera permanenta åtgärder,  
(6) inför permanenta åtgärder, (7) förhindra återuppkomst och (8) grattifiera arbetsgruppen. 8D syftar till 
att på ett strukturerat sätt lösa problem, där målet är att tillfredsställa kundklagomål (Riesenberger & Sousa, 
2010).    

4  Jörgen Andersson, koordinator av kvalitetsverktyg på Volvo Aero, personlig intervju 2012-02-03. 
5  Jörgen Andersson, koordinator av kvalitetsverktyg på Volvo Aero, personlig intervju 2012-03-27. 
6  Se bilaga B för ytterligare information gällande Toyota Production System (TPS). 
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1.2 Syfte 
Att lösa problem effektivt kräver strukturerat och metodiskt tänkande, där metodiken 

spelar en betydelsefull roll för att vägleda medarbetaren (Marksberry et al., 2011). Utan en 

effektiv problemlösning upprätthålls inte ständig förbättring och risken för att misslyckas 

ökar (Bicheno, 2004).  

Volvo Aero tillämpar praktisk problemlösning med ursprung från Toyota och metodiken 

måste ge förutsättning för daglig tillämpning genom ett strukturerat tänkande, vilket bidrar 

till ständig förbättring. 

Är praktisk problemlösning på Volvo Aero effektiv, dvs. enkel, systematisk och 

vägledande?  

En pilotstudie genomförs på Volvo Aero i organisationen ES för att utvärdera praktisk 

problemlösning utifrån Volvo Aeros tillämpning. Syftet är att identifiera förbättringsområden 

där metodiken är svår, otydlig och otillräckligt vägledande. Utifrån utvärderingen föreslå 

förbättringar till Volvo Aero som undermineras av studier genomförda gällande Toyotas 

metodik. 

Sammanfattningsvis är syftet med denna studie: 

 Fördjupning i praktisk problemlösning enligt dels Toyota och dels Volvo Aero 

 Genomföra en pilotstudie på ES för att utvärdera praktisk problemlösning 

 Utifrån pilotstudien föreslå förbättringar till praktisk problemlösning på Volvo Aero 

1.3 Avgränsningar 
Denna studie kommer att föreslå förbättringar till Volvo Aeros tillämpning av praktisk 

problemlösning utifrån studier genomförda gällande metodiken från Toyota. Att Toyota 

används som vetenskaplig referens för studien beror inte enbart av att praktisk 

problemlösning härstammar från Toyota (Liker & Meier, 2006). Utan också för att Toyota 

anses vara en av världens mest effektiva verksamheter (Spear & Bowen, 1999) som är 

erkänt duktiga gällande problemlösning (Liker, 2009) och där praktisk problemlösning är 

centralt för att efterleva ständig förbättring (Sobek & Jimmerson, 2004). 

1.4 Metod 
Denna empiriska studie utforskar praktisk problemlösning på ES med central koppling till 

Volvo Aero och extern koppling till Toyota. Enligt Höst et al. (2006) är detta en 

problemlösande studie vars syfte är att föreslå en lösning till ett identifierat problem. Just 

problemformulering är av stor betydelse enligt Ejvegård (2009) och ett väl definierat 

problem ger tydlighet och rätt förutsättning till ett bra resultat. I denna studie är 

frågeställningen om praktisk problemlösning är enkel, systematisk och vägledande. 

Denna studie har även karaktär av en utforskande (explorativ) studie enligt Höst et al. 

(2006), vars syfte är att på djupet förstå hur något fungerar eller utförs. Det innebär att 

utforska teorin från Toyota och därifrån dra slutsatser till relevanta och tillförlitliga 

förbättringar till metodiken. 

Inledningsvis genomfördes halvstrukturerade intervjuer för att samla in kvalitativ data för 

att objektivt förstå Volvo Aeros tillämpning av praktisk problemlösning. Halvstrukturerade 
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intervjuer med öppna frågor var en flexibel metod som möjliggjorde anpassade följdfrågor. 

Det innebar frågor som på förhand var genomtänkta men anpassades till situationen och 

personen som intervjuades. Det fanns ingen fast struktur eller ordningsföljd i frågorna, 

dock framgick ämnet och avgränsningarna tydligt för intervjun (Wallén, 1993). De 

kvalitativa data som samlades in beskrev problemlösning på Volvo Aero med tillhörande 

metodik. Data som bestod av ord, beskrivningar, figurer och karaktäriserades av 

detaljrikedom (Höst et al., 2006).  

En litteraturstudie utgjorde huvudsakligen beskrivningen av praktisk problemlösning för att 

förstå ursprunget från Toyota. Dock kompletterades beskrivningen med artikelsökning i 

databasen Scopus. Tillsammans utgjorde litteraturstudie och artikelsökning utgångspunkten 

för de vetenskapligt grundande förbättringar som föreslogs gällande Volvo Aeros 

tillämpning av praktisk problemlösning. 

En pilotstudie genomfördes på ES gällande praktisk problemlösning enligt Volvo Aeros 

tillämpning. Praktisk problemlösning var ES första kontakt med metodiken och pilotstudien 

syftade till att verkställa nya idéer i liten skala för att få snabb respons av effekter och 

komplikationer tillföljd av införandet (Barringer, 2009). Utifrån resultatet från pilotstudien 

utvärderades praktisk problemlösning och områden identifierades där metodiken var svår, 

otydlig och otillräckligt vägledande. De förbättringar som slutligen föreslogs till Volvo Aero 

förankrades vetenskapligt i metodiken från Toyota.   
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2 Ursprunget från Toyota 
Problemlösning är mer än endast tillämpning av en metodik för Toyota. Det handlar om 

inställning och beteende, vilket framgår utifrån The Toyota Way (Liker, 2009) och kommer 

nedan att beskrivas. Detta avsnitt gällande problemlösning utgör en introduktion till  

avsnitt 3, där metodiken praktisk problemlösning med ursprung från Toyota beskrivs.  

 
Figur 2. Problemlösning enligt Toyota 

2.1 The Toyota Way 
Liker (2009) framlägger att ständig förbättring är centralt för Toyota Production System 

(TPS) och efterlevs genom filosofi och förhållningssätt utifrån The Toyota Way och dess 

14 principer. Liker (2009) illusterar The Toyota Way genom en pyramid bestående av fyra 

avdelningar; (I) filosofi, (II) processer, (III) människor och leverantörer och  

(IV) problemlösning. 

 
Figur 3. 4P-pyramid enligt Liker (2009) 

Nedan kommer endast att redogöras för toppen av pyramiden som beskriver Toyotas 

inställning till problemlösning, vilket är ämnet för denna studie. Resterande avdelningar och 

dess innebörd finns beskrivna i bilaga B.  

2.2 Problemlösning enligt The Toyota Way 
För att få en djup förståelse i problemlösning är den faktiska situationen utgångspunkten. 

Problemet måste ses med egna ögon för att bekräfta rapporter och siffror. Det handlar om 

att skapa en rättvis bild, för att kunna utnyttja rätt kunskap och erfarenhet för att senare 

fatta rätt beslut (Liker, 2009). 

”Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen” 

The Toyota Way, princip 12 (Liker, 2009) 

Vad gäller Toyotas sätt att fatta beslut kan det uppfattas som ineffektivt och svårforcerat. 

Det läggs stor vikt på att djupgående förstå problemet, vilket innebär analys med 

utgångspunkt från den faktiskt situationen. Samtliga alternativ övervägs noga och beslut 

fattas långsamt. Syftet är att nå samförstånd inom gruppen och med samarbetspartners, 

men även öppna upp för diskussion med funktioner som inte kan tyckas vara berörda. När 



Utvärdering och förbättring gällande Volvo Aeros tillämpning av metodiken praktisk problemlösning 

 6 

det väl kommer till att verkställa ett beslut är alla överens om tillvägagångssättet och 

diskussionerna är stängda. Detta medför ett snabbt och effektivt införande som mottas 

utan komplikationer (Liker, 2009). 

”Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ snabbt” 

The Toyota Way, princip 13 (Liker, 2009) 

Kärnan i The Toyota Way är utveckling och lärande, vilket sker genom oförtröttlig 

reflektion och ständig förbättring. Medarbetarna uppmanas tänka själva, lära sig och 

utvecklas. Överordnade lär underordnade, och företrädare lär efterträdare. Allt för att 

sprida kunskap vidare till andra. Till hjälp för att åstadkomma en lärande organisation är 

strävan att identifiera grundorsakerna av stor betydelse i problemlösningen (Liker, 2009). 

”Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra” 

The Toyota Way, princip 14 (Liker, 2009) 

2.3 Att lösa problem 
Problem har skilda karaktärer och dess omfattning har stor bredd. Ofta påverkar 

problemets karaktär och omfattning valet av angreppssätt vid problemlösning. Ackoff 

(1981) framlägger att problemlösning sker på tre olika nivåer (djup): 

I. Gör om 

Genom diskussion inhämtas majoritetens åsikter som används för att lösa 

problemet. Detta leder ofta till kortsiktiga ogenomtänkta motåtgärder med stor risk 

för att problemet vid ett senare tillfälle uppstår igen. Tyvärr är detta förhållningssätt 

det allra vanligaste. 

II. Lös 

Här ligger vetenskaplig och noggrann metodik till grund för att lösa problemet. Det 

handlar om att samla in data och analysera, för att sedan identifiera en trolig orsak 

och sätta in en korrektiv motåtgärd som följs upp.  

III. Eliminera 

En djupare analys ner till systemnivå genomförs för att identifiera och eliminera 

grundorsaken till problemet, vilket sannolikt förhindrar framtida uppkomst. 

Ackoff (1981) menar att syftet med all problemlösning måste vara att eliminera problemet 

(nivå III). Det innebär strävan mot att identifiera grundorsaken och föreslå en långsiktig 

motåtgärd. Sims (2011) framlägger likaså vikten av att lösa problem genom att eliminera 

grundorsaken och ger följande exempel kopplat till vardagen: 

Att klippa ogräs jämns med marken tar bort symtomen för stunden. Men att undersöka 

djupare och ta bort en del av rötterna är ett steg närmare en mer grundlig och varaktig 

motåtgärd. Slutligen är grundorsaken till ogräset rötterna, vilka måste tas bort för att 

problemet med ogräs ska elimineras fullt ut. 

 

Figur 4. Problemlösning enligt Ackoff (1981) kopplat till Sims (2011) ogräsexempel 
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2.4 Fem-varför 
Verktyget fem-varför är Toyotas signum gällande problemlösning, det syftar till att identifiera 

grundorsaken (Liker, 2009). Fem-varför verkar för det metodiska och noggranna arbete som 

har utvecklat TPS till vad det är idag (Ohno, 1988). En djupare analys av problemet 

genomförs med hjälp av frågan varför? som ställs upprepade gånger efter varandra. Detta 

innebär att man steg för steg närmare sig roten till problemet (Liker, 2009). När väl 

grundorsaken är identifierad och eliminering inleds blir resultatet ett löst problem på lång 

sikt som sannolikt inte kommer att uppstå igen (Ackoff, 1981). 

“The important thing is not to stop questioning” 

Albert Einstein, vetenskapsman (1879-1955) 

Figur 5 illustrerar ett exempel på frågeställning enligt fem-varför, som också är en klassiker 

och används som internt utbildningsmaterial hos Toyota (Liker, 2009). 

 

Figur 5. Undersökande frågor för fem-varför 
Figur omarbetad enligt ursprung av Liker (2009) 

Liker (2009) förtydligar ovan figur med tillhörande berättelse: 

Problemet är att det finns en oljepöl på verkstadsgolvet. Att t.ex. torka upp oljan skulle 

bara vara en temporär motåtgärd tills det läckte ut mer olja. Att laga maskinen vore en 

mer varaktig motåtgärd, men packningen skulle bli utsliten igen och mer olja skulle rinna 

ut. Att ändra specifikationerna på packningarna skulle lösa problemen för just dessa 

packningar, men det finns en djupare orsak som fortfarande inte är identifierad. Andra 

komponenter kan fortfarande köpas in till lägre kostnad och av sämre kvalitet, eftersom 

inköpare värderas efter kortsiktiga kostnadsbesparingar. Men genom att rätta till 

belöningssystemet för inköpare kan det förhindras att fler liknande problem uppstår i 

framtiden. 

Ovanstående exempel visar styrkan och djupet med fem-varför. Men för att metoden ska falla 

ut effektivt betonar Serrat (2012) bland annat tre moment som har påverkan på resultatet 

och måste beaktas:  

 Noggrann, omsorgsfull och fullständig beskrivning av problemet 

 Öppenhet och ärlighet vid besvarande av frågorna 

 Beslutsamhet för att identifiera grundorsaken och lösa problemet 
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3 Metodik enligt Toyota 
Problemlösning är inte särskild olik en berättelse enligt Toyotas synsätt. Var berättelse 

består av liknande stoft; inledning, karaktärsbeskrivning, handling, upplösning och möjligen 

en antydan till fortsättning. Likt rörelsemönstret i en intresseväckande berättelse måste 

problemlösningen också röra sig mjukt och utan avbrott. Stoftet i berättelsen och tillika 

stegen i praktisk problemlösning är följande (Liker & Meier, 2006): 

3.1 Problembeskrivning  

3.2 Grundorsaksanalys 

3.3 Överväg tänkbara motåtgärder 

3.4 Inför motåtgärden enligt PDCA 

3.5 Reflektera 

Praktisk problemlösning är valt av en enkel anledning, dock med djup innebörd. Namnet 

syftar till använda enkla verktyg och lägga stor vikt på att lösa problem omsorgsfullt och 

genom praktiskt tänkande, utan avancerad statistik eller fördjupade kunskaper (Liker & 

Meier, 2006). På Toyota uppmanas alla medarbetare till att vara delaktiga i problemlösning, 

och så länge som metodiken är enkel och vägledande möjliggör det att flera tusen 

medarbetare faktiskt bidrar med ständig förbättring (Liker & Meier, 2006). 

 
Figur 6. Metodiken praktisk problemlösning enligt Toyota 

3.1 Problembeskrivning 
”Utveckla sann förståelse över den faktiska situationen och definiera problemet” (Liker & Meier, 2006) 

Det svåraste är att förstå problemet och dess omfattning, därför är det av stor betydelse att 

uppleva den faktiska situationen och se dess följder, iaktta nuläget med öppet sinne och 

jämföra med förväntad standard (Liker, 2009). Att gå till den faktiska situationen är 

utgångspunkten och grundförutsättningen för sann förståelse. Den är så viktig att den 

utgör en egen princip i The Toyota Way (Liker, 2009). Den faktiska situationen ger 

förutsättning för observation utan förutfattade meningar, vilket förhindrar motåtgärder 

som bygger på subjektivitet (Liker & Meier, 2006) 

Besök den faktiska platsen, observera den faktiska processen och samla in den faktiska 

datan för att förstå den faktiska situationen 

Bicheno (2004) 

Målet är att identifiera grundorsakerna och eliminera problemet långsiktigt, för att 

förhindra framtida uppkomst. Det innebär att problembeskrivningen genomförs med 

noggrannhet och utan att införa en ogenomtänkt motåtgärd och anse att problemet är löst 

(Ackoff, 1981). Liker och Meier (2006) ger följande liknelse av problemlösning på kort- 

respektive lång sikt: 

 ”Ready, fire, aim”  “Ready, aim, aim, aim, fire”  
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Att först avfyra och därefter sikta är att införa en kortsiktig motåtgärd, vilket ger upphov 

till slumpmässiga förbättringar som inte nödvändigtvis löser det definierade problemet. Att 

inledningsvis analysera problemorsaker noga och verkligen förstå problemet underlättar för 

att införa en effektiv långsiktig motåtgärd (Liker & Meier, 2006).  

3.1.1 Identifiera 

Det är viktigt att definiera och angripa rätt problem, men det är inte alltid självklart vilket 

det rätta problemet är. För att förstå problemet är det enklare att tänka i termerna; 

problem, symtom av problem och orsak till problem (Liker & Meier, 2006). Nedan ges ett 

exempel hämtat ur vardagen:  

Vad är ditt problem, frågar läkaren? 

Patienten svarar frossa och feber 

Vad läkaren egentligen ska efterfråga är patientens symtom. Frossa och feber är inte 

problemet utan symtomen, problemet är att patienten inte mår bra. För att sedan finna 

orsakerna till problemet måste symtomen analyseras. Hur länge har patienten haft frossa 

och feber? Hur hög är kroppstemperaturen? De data som läkaren samlar in är avgörande 

för bedömningen av problemets allvar och omfattning. Likaså ger det substans för om 

problemet är värd ansträngningen för en mer omfattande utredning, eller om patienten har 

andra problem som är av större betydelse att finna orsakerna till (Liker & Meier, 2006).  

3.1.2 Definiera 

Marksberry et al. (2011) framlägger fyra beståndsdelar av information som underlättar vid 

definiering av ett problem: 

 Nuvarande tillstånd med viss historisk trend 

 Förväntat tillstånd motsvarande standard eller mål 

 Skillnaden mellan nuvarande tillstånd och det förväntade 

 Målvärde som anger önskat tillstånd 

Målet är att definiera problemet så noggrant som möjligt med stöd från faktiska uppgifter, 

och därmed inte låta känslor och åsikter ta överhand (Liker & Meier, 2006). 

3.2 Grundorsaksanalys 
”Genomför en noggrann och fullständig grundorsaksanalys” (Liker & Meier, 2006) 

Grundorsaksanalysen syftar till att förklara problemets symtom och hur de uppkom. När 

grundorsaken identifieras blir sambandet mellan grundorsak och symtom oftast uppenbar 

(Sobek & Jimmerson, 2004), likaså även införande av motåtgärd (Liker & Meier, 2006). 

Framgår inte grundorsaken tydligt är den förmodligen inte identifierad och problemet 

kommer sannolikt att uppstå igen (Sobek & Jimmerson, 2004).  

Sims (2011) framlägger att det är vanligt förekommande att samma problem uppstår igen, 

vilket är ett tecken på att grundorsaksanalysen inte genomförs effektivt. Det är av betydelse 

att grundorsaksanalysen genomförs utan förutfattade meningar och med tålamod. Finlow-

Bates (1998) framlägger följande två budskap som grundläggande vid grundorsaksanalysen: 

 Inga förhastade slutsatser 

 Identifiera grundorsaken innan motåtgärder förs in 
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3.2.1 Leda frågeställningen mot påverkbara orsaker 

Att genomföra en fem-varför-analys är en konst och kräver träning. Det handlar inte endast 

om att ställa frågan varför? Utan det är av stor betydelse att frågeställningen leds mot 

orsaker som är påverkbara (Liker & Meier, 2006; Eckert & Hughes, 2010). Det är vanligt 

att istället för att finna grundorsaker genom fem-varför så leder det till att finna syndabockar 

genom fem-vem, ex. når svaren fram till leverantören eller teknikern (Bicheno, 2004). 

Liker och Meier (2006) ger ett exempel på fem-varför som leder i två olika riktningar.  

Problem Varför måste arbetsplatsen vara i ordning?  

Därför det bidrar med högre säkerhet 

Därför det bidrar till en snyggare arbetsplats 

Därför det stimulerar till en trevligare arbetsmiljö 

Därför det är chefens uppmaning 

Därför det är en del av vårt 5S-program 

Alla svaren är riktiga och ger mycket goda anledningar till varför arbetsplatsen måste vara i 

ordning. Men dessvärre är dessa svåra att påverka och det finns ett svar som ännu inte är 

funnit. Samma fråga ställs igen. 

Problem Varför måste arbetsplatsen vara i ordning?  

Därför att arbetsplatsen inte är ordning 

Detta svar ger nu anledning att analysera djupare och fortsätta frågeställningen, som nu 

leder mot grundorsaken och kan påverkas. Fem-varför är inte uppenbart enkelt och det krävs 

skicklighet för att leda frågeställningen mot påverkbara orsaker (Liker & Meier, 2006). 

 

Figur 7. Ej påverkbara respektive påverkbar frågeställning gällande fem-varför 

3.3 Överväg tänkbara motåtgärder 
”Överväg omsorgsfullt tänkbara motåtgärder och nå samförstånd inom gruppen” (Liker & Meier, 2006) 

Precis som att det finns många potentiella orsaker och grundorsaker till problem, finns det 

tillika många motåtgärder. Att slutligen överväga en motåtgärd är inte en självklarhet. Liker 

och Meier (2006) ger följande vägledning mot att välja den bästa motåtgärden: 

1. Överväg noga samtliga motåtgärder 

2. Gallra motåtgärder som är ineffektiva, opraktiska eller gruppera liknande 

3. Utvärdera med tanke på enkelhet, kostnad, genomförbarhet och införandetid 

4. Nå samförstånd 

5. Testa i syfte att nå den effektivaste motåtgärden 

6. Välj den bästa motåtgärden 

3.3.1 Överväg noga samtliga motåtgärder 

Att nå fram till endast en tänkbar motåtgärd innebär ett avskärmat och smalt tankesätt 

(Liker & Meier, 2006). Om föreslagen motåtgärd inte ger önskad effekt, vad är då nästa 
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steg när ingen mer motåtgärd finns övervägd? Precis som att problemet analyseras djupt, 

måste på liknande vis motåtgärderna övervägas brett (Marksberry et al., 2011).  

Liker (2009) berättar hur Toyotas urvalsprocess fortskred i utvecklandet av en hybridmotor 

(kombinerad el- och bensinmotor) till modellen Prius.  

Trots strängt begränsad tid gav projekts ägare ändå direktiv om att noga överväga 

samtliga potentiella lösningar. Resultaten blev 80 lösningar, efter systematiskt gallring 

kvarstod tio alternativa lösningar som alla levde upp till kraven på den tänkta 

hybridmotorn. Fördelar och nackdelar viktades, och fyra lösningar utvärderades därefter 

mycket noggrant genom simulerade tester. Slutligen var projektet i samförstånd gällande 

den bästa lösningen. 

Att långsamt röra sig framåt, noga överväga samtliga alternativ och nå samförstånd är 

typiskt för Toyota. Det ger i stor utsträckning en genomtänkt lösning som kan verkställas 

snabbt. Den tid som bekostas inledningsvis besparas i slutändan när sannolikt inga stora 

justeringar i efterhand är nödvändiga (Liker, 2009). 

3.3.2 Utvärdera 

Marksberry et al. (2011) framlägger att potentiella motåtgärder måste övervägas brett. 

Därefter stryks potentiella motåtgärder som är ineffektiva, opraktiska eller grupperar 

liknande. Det ger en mindre mängd motåtgärder som djupare kan utvärderas och viktas i 

avseende på enkelhet, kostnad, genomförbarhet och införandetid (Liker & Meier, 2006).  

Nedanstående frågeställningar kan användas för att ge indikation på hur effektiv en 

motåtgärd förväntas vara (Liker & Meier, 2006): 

 Har gruppen befogenhet att införa motåtgärden? 

 Kan motåtgärden införas omedelbart? 

 Är motåtgärden enkel? 

 Är motåtgärden billig, eller än bättre, kostnadsfri? 

Var frågeställning ovan är beroende av varandra och det är jakande svar som eftersöks. Om 

en motåtgärd innebär nyanskaffning av teknik så är det förmodligen inte inom gruppens 

befogenhet, säkert inte gratis och den kan inte införas omedelbart. Medan en motåtgärd 

som innebär ett förändrat arbetssätt är enkel och billig, kan införas omedelbart och är 

generellt inom gruppens befogenhet, dvs. motåtgärden förväntas vara effektiv (Liker & 

Meier, 2006).  

3.3.3 Nå samförstånd 

Att nå samförstånd är inte samma sak som att alla är överens, positiva och vill införa en 

specifik motåtgärd. Det innebär istället att alla accepterar föreslagen motåtgärd (Liker & 

Meier, 2006). Finns det tendenser att samförstånd är svårt att nås gäller det att testa olika 

motåtgärder och därmed utse den bästa. Ett test ger ofta indikationer på det verkliga 

resultatet och visar styrkor och svagheter, vilket ger bra grund till valet av den bästa 

motåtgärden (Marksberry et al., 2011). 
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3.4 Inför motåtgärden enligt PDCA 
”Utveckla en lösningsplan, inför snabbt …, verifiera … och eventuellt justera” (Liker & Meier, 2006) 

Liker och Meier (2006) framlägger att motåtgärder slutligen förs in på Toyota genom 

PDCA (plan, do, check, act), vilket är en cykel för systematiskt förbättringsarbete och lärande 

(Bergman & Klefsjö, 2007) med en stark koppling till problemlösning (Marksberry et al., 

2011). Enligt Bergman och Klefsjö (2007) innebär PDCA att motåtgärder planeras (P), 

införs (D), utvärderas (C) och slutligen följs upp (A). Vilket nedan kommer att beskrivas 

närmare. 

3.4.1 Utveckla en lösningsplan 

Planera 

Det är betydelsefullt att utveckla en lösningsplan för eventuella delmoment i införandet av 

motåtgärden. Lösningsplanen beskriver i vilken ordning, omfattning eller på annat vis hur 

motåtgärden verkställs och vilket resultat som förväntas. Syftet måste tydligt framgå för att 

underlätta för förståelse och senare utvärderingen av resultatet (Liker & Meier, 2006).  

3.4.2 Inför motåtgärden snabbt 

Införa 

Hittills ligger noggrant och systematiskt arbete till grund för den identifierade grundorsaken 

som föranlett en genomtänkt och effektiv motåtgärd (Liker & Meier, 2006). Kort och gott 

är det nu bara att snabbt införa motåtgärden (Bicheno, 2004).  

3.4.3 Verifiera resultatet 

Utvärdera 

Är målet uppfyllt? Är grundorsaken eliminerad? För att få svar på frågan måste ny data 

samlas in, det handlar om att jämföra ursprunglig och ny data, för att säkerställa att införd 

motåtgärd har varit effektiv som motåtgärd (Bicheno, 2004). Det är först efter verifiering 

av resultat och jämförelse som det är möjligt att dra några slutsatser. Bevis är då tillgängliga 

för att klarlägga om motåtgärden gav önskad effekt och om grundorsaken eliminerades 

(Liker & Meier, 2006). 

3.4.4 Om nödvändigt justera 

Följa upp 

Hela processen med problemlösningen genomförs som ett experiment och består av 

definiering av en hypotes, därefter test och verifiering. Beroende på verifieringen kan 

hypotesen behöva ändras, därefter omprövas och åter verifieras (Sobek & Jimmerson, 

2004). Att följa upp innebär att motåtgärden vid behov justeras tills önskad effekt uppnås 

(Liker & Meier, 2006). 
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3.5 Reflektera 
”Reflektera och lär av processen” (Liker & Meier, 2006) 

Efter slutförandet av problemlösningen är det av betydelse att alla inblandade blir 

uppmärksammade och deras ansträngningar lyfts upp. Att visa tacksamhet och 

uppskattning för den tankeverksamhet och kreativitet som möjliggjorde förbättringen 

(Liker & Meier, 2006).  

Motåtgärden till problemet är vanligtvis starten till ett nytt problem som kräver 

uppmärksamhet. Detta kännetecknar kopplingen mellan problemlösning och ständig 

förbättring (Liker & Meier, 2006). 

3.6 Praktisk problemlösning enligt Toyota i korthet 
Nedan i tabell 1 redogörs en sammanfattning av praktisk problemlösning enligt Toyota.  

1. Problembeskrivning 

1. Den faktiska situationen är utgångspunkten vid problemlösning 
2. Identifiera rätt problem och analysera symtomen 
3. Definiera problemet: 

▪ Nuvarande tillstånd 
▪ Förväntat tillstånd 
▪ Skillnaden mellan nuvarande tillstånd och förväntat 
▪ Målvärde som anger önskat tillstånd 

2. Grundorsaksanalys 

1. Fem-varför-analys 
▪ Samla in data från den faktiska situationen 
▪ Inga förutfattade meningar 
▪ Inga förhastade beslut om motåtgärd innan grundorsaken är identifierad  

2. Led frågeställningen mot påverkbara orsaker 

3. Överväg tänkbara motåtgärder 

A. Överväg noga samtliga motåtgärder 
B. Gallra motåtgärder som är ineffektiva, opraktiska eller gruppera liknande 
C. Utvärdera med tanke på enkelhet, kostnad, genomförbarhet och införandetid 
D. Nå samförstånd 
E. Testa i syfte att nå den effektivaste motåtgärden 
F. Välj den bästa motåtgärden 

4. Inför motåtgärden enligt PDCA 

P. Utveckla en lösningsplan 

D. Inför motåtgärden 

C. Verifiera resultatet 
A. Justera motåtgärden om nödvändigt 

5. Reflektera 

A. Uppmärksamma problemlösningens arbete och resultat 
B. Ett avslutat problem utgör starten till ett nytt 

Tabell 1. Praktisk problemlösning enligt Toyota (Liker & Meier, 2006) 
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Liker och Meier (2006) beskriver att det inledandet steget i praktisk problemlösning som 

innebär problembeskrivning är det absolut viktigaste. Dock också det allra svåraste, det är 

en styrka att ta sig tid att förstå problemet och definiera det.  

Ett bra resultat nås genom tålamod och noggrannhet, ju grundligare inledningsstegen 

genomförs desto enklare och snabbare genomförs efterföljande steg. Figur 8 illustrerar en 

förväntad problemlösningsprocess enligt Liker och Meier (2006) där stegen blir successivt 

kortare och kortare. Stegen i praktisk problemlösning kan även kopplas samman med 

systematiskt förbättringsarbete enligt PDCA, vilket sammanställs i tabell 2 och illustreras i 

figur 8:  

 
Figur 8. PDCA kopplat till praktisk 
problemlösning 

  

P. Planera 

1. Problembeskrivning 
2. Grundorsaksanalys 
3. Överväg tänkbara motåtgärder 

4. Inför motåtgärden enligt PDCA 

P. Utveckla en lösningsplan 

D. Införa 

4. Inför motåtgärden enligt PDCA 
D. Inför motåtgärden 

C. Utvärdera 

4. Inför motåtgärden enligt PDCA 
C. Verifiera resultatet 

A. Följa upp 

4. Inför motåtgärden enligt PDCA 
A. Justera motåtgärden om nödvändigt 

5. Reflektera 

Tabell 2. PDCA kopplat till de fem stegen i praktisk problemlösning 
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4 Metodik enligt Volvo Aero 
Utifrån internt källmaterial och kompletterande intervjuer redogörs Volvo Aeros 

tillämpning av praktisk problemlösning. Metodiken består av fem steg likt ursprunget från 

Toyota (Volvo Aero, 2012b): 

4.1 Problembeskrivning  

4.2 Omedelbara åtgärder7 

4.3 Grundorsaksanalys 

4.4 Åtgärdsplan 

4.5 Utvärdering av process och utfall 

Beskrivningen av praktisk problemlösning och dess ingående steg i detta avsnitt utgör 

ramverket för pilotstudien som utvärderas i avsnitt 6.  

 
Figur 9. Metodiken praktisk problemlösning enligt Volvo Aero 

4.1 Problembeskrivning 
Grundläggande är att med egna ögon se och uppleva problemets karaktär och omfattning, 

vilket endast sker med förstahandinformation i den faktiska situationen. De data som 

samlas in ska kasta objektivitet över problemet och därmed minimera tyckande, antagande 

och andrahandsuppgifter som kan generera felaktig och missvisande information (Volvo 

Aero, 2011b). Tillförlitlig information är viktigt för att problemlösningen ska ledas i rätt 

riktning, mot rätt djup och med rätt resurser. 

Med grundförutsättningarna i åtanke definieras problemet för att sedan bryta ned det i 

mindre beståndsdelar, ex. definieras ingående utrustning och material, vilka som påverkas, 

om det finns trender och mönster i uppträdande. Det är en fördel om problemet även 

kvantifieras, visualiseras genom en skiss eller på annat vis framställas grafiskt (Volvo Aero, 

2011b).  

Bengtsson8 berättar att problemlösning grovt består av att definiera problem och att lösa 

problem. En tydlig och väl definierad problembeskrivning är viktigt för att skapa förståelse 

för problemet, vilket ger förutsättning för tidsbesparingar i det fortsatta arbetet. 

Bengtsson8 ger ett exempel:  

Det är vanligt att det inledningsvis finns en iver till att omedelbart lösa problemet, vilket 

medför en snabb och oklar problembeskrivning, vilket generellt ger 10 procent definiera 

problem och 90 procent lösning. Ett bättre utgångsläge ges när problembeskrivningen är 

utförlig, tydlig och genomarbetad. Vid utbildning framläggs att problemlösning bör bestå 

av 60 procent definiera problem och 40 procent lösning.  

                                                 

7  Volvo Aero använder termen åtgärd, dock kommer fortfarande motåtgärd att användas vidare genom 
studien. 

8  Camilla Bengtsson, systemutvecklare på Volvo Aero, personlig intervju 2012-03-05.  
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4.2 Omedelbara åtgärder 
Inledningsvis i problemlösningen krävs det ofta en omedelbar motåtgärd trots att 

grundorsaken ännu inte är funnen. Det handlar om att snabbt isolera problemet för att 

förhindra spridning och påverkan vidare nedströms i flödet. De omedelbara motåtgärder 

som införs dokumenteras och följas sedan upp med en långsiktig motåtgärd efter 

analysering av orsakerna (Volvo Aero, 2012b). 

4.3 Grundorsaksanalys 
Syftet med problemlösningen är att identifiera grundorsaken till problemets uppkomst och 

därefter eliminera den. I praktisk problemlösning inleds grundorsaksanalysen med ex. 

brainstorming för att öppna upp tankarna och finna troliga orsaker till problemet. Det är en 

fördel om flera personer kan delta i brainstormingen för att få ett brett perspektiv med 

olika infallsvinklar (Volvo Aero, 2011b).  

Alla troliga orsaker förs fram och skrivs ner i ett 7M-diagram9 (med undantag för området 

management) för att sedan gradera orsakerna utifrån en skala över hur stor påverkan var 

orsak har på det definierade problemet. Detta underlättar för att fokusera vidare 

ansträngningar på endast de mest troliga grundorsakerna (Volvo Aero, 2011b).  

Efter gradering av orsakens påverkan fortgår arbetet med en fem-varför-analys för de orsaker 

som har stor påverkan på problemet utifrån definierad skala. Efter fullständig fem-varför-

analys innehåller 7M-diagrammet förgreningar med potentiella grundorsaker, men även 

orsaker som inte kan påverkas. Orsaker som inte kan påverkas stryks för att endast arbeta 

vidare med de som arbetsgruppen kan påverka (Volvo Aero, 2011b). 

4.4 Åtgärdsplan 
När väl grundorsaksanalysen är fullständig och fem-varför-analysen har nått sina ändlägen är 

nästa steg att föreslå motåtgärden som förhindrar att problemet uppstår igen. En 

åtgärdsplan upprättas enligt PDCA (Volvo Aero, 2011b): 

 P. Planera motåtgärdens införande 

 D. Inför och testa motåtgärden  

 C. Utvärdera effekterna av motåtgärden 

 A. Följ upp och standardisera motåtgärden 

Motåtgärden dokumenteras på åtgärdsplanen i form av aktiviteter som följs upp utifrån 

ovan PDCA-cykeln. Om införd motåtgärd har gett önskad effekt uppdateras nödvändiga 

instruktioner, standarder, processbeskrivningar etc. (Volvo Aero, 2011b). Andersson10 

berättar att uppdatering av berörd dokumentation är en viktig del i kunskapsspridningen 

och lärandet inom organisationen, vilket minskar sannolikheten att samma eller liknande 

problem uppstår igen.  

                                                 

9  7M-diagram är ett orsaks-verkan-diagram (även kallat fiskbensdiagram) som består av sju områden; 
människa, metod, maskin, material, mätning, miljö och management. Genom de sju områdena öppnas 
tankarna upp och orsaker identifieras ur ett brett perspektiv, vilket kan utgöra en god start för vilka orsaker 
som sedan arbetas vidare med mot att finna grundorsaken (Bergman & Klefsjö, 2007). 

10  Jörgen Andersson, koordinator av kvalitetsverktyg på Volvo Aero, personlig intervju 2012-02-07. 
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4.5 Utvärdering av process och utfall 
Sista steget i praktisk problemlösning syftar till att säkerställa att införd motåtgärd löste 

problemet. Uppföljningen kvantifieras med antalet uppföljningstillfällen samt om det gäller 

detaljer, dagar, veckor etc., ex. uppföljning under fem veckor. Efter uppföljningen 

reflekterar utfärdare tillsammans med närmaste chef över resultatet. Är resultatet det 

förväntade signeras problemlösningen, vilket utgör det formella avslutet. Bengtsson11 

berättar att utfärdarens signering motsvarar ansvarstagande för problemlösningen, och 

chefens signering motsvarar upprättarens tillika chefens mottagande av motåtgärden.  

  

                                                 

11  Camilla Bengtsson, systemutvecklare på Volvo Aero, personlig intervju 2012-03-05. 
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5 Pilotstudien 
En pilotstudie genomfördes i organisationen Engine Services (ES) för att lösa ett problem 

utifrån Volvo Aeros tillämpning av praktisk problemlösning. Metodiken var inte introducerad 

på ES sedan tidigare och syftet med pilotstudien var att besvara följande hypotes: 

Är praktisk problemlösning på Volvo Aero enkel, systematisk och vägledande?  

Genom pilotstudien insamlades resultat och erfarenhet som låg till grund för utvärderingen 

av praktisk problemlösning, vilket även utgjorde underlag för ES fortsatta arbete gällande 

fullskalig implementering i organisationen. 

Lander12 var uppdragsgivare och valde ett organisatoriskt angeläget problem som 

påverkade flertalet funktioner. Problemet bestod av långa ledtider för tre kritiska detaljer 

som i studien benämns som X, Y och Z (var detalj består i sin tur av ett 50-tal ingående 

komponenter). Detaljerna försenade efterföljande aktiviteter vidare nedströms i flödet, 

vilket medförde effekter så som lång genomloppstid och utebliven leveransprecision.  

Pilotstudien följde praktisk problemlösning enligt Volvo Aero (2011b) beskriven i avsnitt 4. 

Andersson13 agerade mentor och förtydligade ingående steg i metodiken och 

uppmärksammade specifika moment. Följande fem steg genomfördes utifrån Volvo Aeros 

tillämpning av praktisk problemlösning: 

5.1 Problembeskrivning 

En processkartläggning skapade förståelse för detaljernas flöde med tillhörande 

behovsdatum. Sedan insamlades kvantitativ data över ledtid från tolv tillfällen 

jämnt fördelade över X, Y och Z. Det begränsade datamaterialet berodde på att 

processen nyligen fått ändrade förutsättningar. 

5.2 Omedelbara åtgärder 

Processkartläggningen med behovsdatum visade tecken på faktorer som direkt 

påverkade ledtiden. Kortsiktiga motåtgärder sattes in för att ge snabb lindring av 

problemets symtom. 

5.3 Grundorsaksanalys 

Utifrån en brainstorming identifierades troliga orsaker till problemet som sedan 

graderades efter påverkan. Därefter fortsatte arbete med en fem-varför-analys som 

ledde fram till grundorsaker som var påverkbara.  

5.4 Åtgärdsplan 

Fortsatt arbete inriktades mot att föreslå enkla, effektiva och långsiktiga 

motåtgärder, vilka sedan snabbt infördes. 

5.5 Utvärdering av process och utfall 

Ny processdata från sex tillfällen jämnt fördelade över X, Y och Z samlades in och 

effekterna av de införda motåtgärderna utvärderades. Det begränsade 

datamaterialet berodde på att fler tillfällen ej fanns att tillgå under studien. 

Utifrån pilotstudien på ES utvärderades arbetssättet i metodiken och förbättringsområden 

identifierades, vilka redogörs i avsnitt 6. Slutligen föreslås förbättringar för Volvo Aeros 

tillämpning av praktisk problemlösning i avsnitt 7. 

                                                 

12 Mikael Lander, chef Teknik och kundsupport inom ES på Volvo Aero. 
13  Jörgen Andersson, koordinator av kvalitetsverktyg på Volvo Aero. 
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5.1 Problembeskrivning 
Inledningsvis gjordes en processkartläggning över X, Y och Z som följdes upp med 

deltagande observation av den faktiska processen. Utifrån processkartläggningen framgick 

det att processen var likadan för detaljerna och bestod av följande processteg: 

1. Kontroll – initiering av start för X, Y och Z med tillhörande komponenter 

2. Rengöring A – grov rengöring av kraftigt smutsiga komponenter 

3. Blästring – kompletterade rengöring för avlägsning av kvarvarande smuts 

4. Värmebehandling – möjliggör en korrekt bedömning av komponenter i åtgärdsbestämning 

5. Rengöring B – enkel rengöring inför penetrant 

6. Penetrant – oförstörande provning  

7. Åtgärdsbestämning – bedömning av komponenter 

Genom Volvo Aeros tidsrapporteringssystem insamlades faktisk data gällande ledtid för 

processen och ledtid för ingående processteg samt ledtiden fördelad över processtid 

respektive väntetid. De data som samlades in utgjorde en större förståelse över problemet, 

men dessa data var inte tillräckliga. Ångström14 berättade att processkartläggningen med 

tillhörande ledtid inte tydligt nog visade omfattningen av problemet. Det som fattades var 

flödets behov av X, Y och Z, dvs. data som kunde ge svar på förväntade ledtider. 

Figur 10 illustrerar processledtid (blå staplar) för X, Y och Z i relation till flödets behov på 

42 dagar genomloppstid. Där ledtiden för X, Y och Z startar dag 5 då detaljerna blir 

tillgängliga (innan dag 5 pågår andra aktiviteter i flödet så som demontering) och avslutas 

dag 20, 26 respektive 18. Dagar med grön box (19 respektive 27) visar flödets behov, dvs. 

förväntat processavslut. Om samtliga komponenter är godkända i åtgärdsbestämningen går de 

vidare i flödet, är de inte godkända beställs nya komponenter. 

Exempel Ett motorobjekts flöde illustreras genom start dag 0 och planeras vara färdig 

dag 42. Processtart för X är dag 5 då kontrollen inleds. Ledtiden för X 
illustreras genom blå staplar och pågår från dag 5 till dag 20. Grönboxad dag 

betecknar att flödets behov av X är dag 19. Dag 20 avslutas ledtiden för X. Om 

alla komponenterna för X godkänns i åtgärdsbestämningen blir endast X 

försenad en dag och kan därefter fortsätta vidare i flödet för modulmontering. 

Om någon av komponenterna till X inte godkänns måste nya komponenter 

beställas, vilket generellt innebär sex dagars logistik från leverantör. 

Processledtiden avslutas då dag 26, vilket medför sju dagars försening. 

 

Figur 10. Processledtid för X, Y och Z 

                                                 

14  Eva Ångström, processledare motorunderhåll inom ES på Volvo Aero, personlig intervju 2012-02-20. 
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Utifrån figur 10 konstaterades det att ledtiden för Z hade god marginal och flödets behov 

uppfylldes även om nya komponenter beställdes. Vad gällde X och Y var marginalen knapp 

och flödets behov uppfylldes inte om nya komponenter beställdes. Syftet var därmed att 

minska ledtiden för framförallt X och Y för att i processtiden ge utrymme för beställning av 

nya komponenter och ändå uppfylla flödets behov.  

Efter analys utifrån datainsamlingen konstaterades det att ledtiden bestod av 91 procent 

väntetid för X, Y och Z baserad på åtta timmars dagtidsarbete. Figur 11 illustrerar 

sannolikheten att väntetiden var över två dagar (innebär att helgdagar inte kan innefattas 

som väntan) och figur 12 illustrerar medelvärdet av antalet väntedagar. Utifrån figur 11-12 

konstaterades det att väntetiden var vanligt förekommande och lång till framförallt  

rengöring A, blästring och åtgärdsbestämning. 

 
Figur 11. Sannolikheten för väntetid 

 

Figur 12. Medelvärde över väntedagar  

Under första steget hade ursprungligt problem gällande långa ledtider för X, Y och Z brutits 

ned till ett konkret problem som blev tydligt och angreppsvänligt. Problemet kunde förstås 

i termerna; problem, symtom av problem och orsak till problem.  

Symtom Långa ledtider för X, Y och Z 

Problem Ledtiden bestod av 91 procent väntetid 

Orsak Väntetiden var lång och vanligt förekommande till rengöring A, blästring och 

åtgärdsbestämning  

5.2 Omedelbara åtgärder 
Tidigt under upprättandet av processkartläggningen uppmärksammades att X, Y och Z 

förflyttades genom processen fram till blästringen som en batch15. Därefter hanterade 

blästringen detaljerna styckvis genom en inbördes arbetsordning som bestod av X följt av Z 

och tillsist Y. Tendens till arbetsordningen förklarades i figur 10 i och med ledtidens längd.  

Utifrån flödets behov fastställdes en inbördes arbetsordning för X, Y och Z. Det var 

uppenbart att X skulle hanteras först utefter det tidigaste behovet. Vad gällde Y och Z var 

arbetsordningen inte lika självklar då de hade samma behov. Men utifrån att nya 

komponenter sällan beställdes till Z upprättades följande arbetsordning: 

1. X 

2. Y 

3. Z 

Utifrån processdata, flödets behov och förståelse över den faktiska situationen blev 

motåtgärden enkel och uppenbar. 

                                                 

15 Sammanhållande förflyttning av flera enheter genom ett flöde (Lumsden, 2006). 
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5.3 Grundorsaksanalys 
Långa ledtider för X, Y och Z var nedbrutit till tre problemorsaker och bestod främst av 

väntetid till rengöring A, blästring och åtgärdsbestämning. Väntetid som var vanligt 

förekommande samt lång. Grundorsaksanalysen inleddes med en brainstorming med 

följande frågeställning som utgångspunkt: 

Varför är det lång väntetid till rengöring A, blästring och åtgärdsbestämning? 

Det var inte självklart vilket av processtegen som var i störst behov av en motåtgärd, därför 

fortgick arbetet på bred front. Utifrån brainstormingen och i enlighet med Volvo Aero 

(2011b) grupperades troliga orsaker till problemet i ett 7M-diagram. Därefter graderades 

orsakerna efter påverkan på problemet. Där sedan en handfull områden utgjorde det 

fortsatta arbetet med en fem-varför-analys som nådde tre påverkbara orsaker kopplade till 

varje processteg: 

 Rengöring A – bristande efterlevnad av planering  

 Blästringen – avsaknad av kösystem 

 Åtgärdsbestämningen – otydlig prioritering  

Rengöring A är en gemensam resurs för Volvo Aero och planering skedde dagligen enligt 

FIFO16 (first in, first out). Rengöring A och rengöring B utförs på samma avdelning och av 

samma operatörer, trots detta var endast väntetid påtaglig i rengöring A. Sätmark17 berättade 

att uppenbarligen efterlevdes inte FIFO i rengöring A, vilket var alvarligt och inte 

acceptabelt. Dock var väntetid till rengöring B utan anmärkning, vilket bekräftade nyttan med 

FIFO. Analysen avslutades för att låta Sätmark ta kontrollen över den dagliga planeringen 

och styra rengöring A enligt FIFO, på samma vis som för rengöring B. 

Blästringen är en gemensam resurs för ES och planering skedde dagligen mellan 

motorprogram, kunder, objekt och detaljer, dock endast för en handfull detaljer, trots att 

kön var betydligt större. Detta medförde att detaljer som inte planerades på ES dagliga 

planeringsmöte inte fick någon köposition och det var svårt att veta hur länge detaljerna 

hade väntat till blästringen. Figur 13 illustrerar hypotetiskt hur de detaljer som inte planeras i 

den dagliga planeringen inte får någon angiven köposition, vilket skapar förutsättning för 

väntetid. 

Exempel Idag planeras tre detaljer med inbördes ordning 1-3. De detaljer som inte 

planeras får ingen köposition och betecknas utan siffra. Imorgon när de tre 

detaljerna sedan tidigare är genomförda, planeras nu fyra nya detaljer med 

inbördes ordning 1-4. Fortfarande har oplanerade detaljer sedan tidigare 

ingen köposition och riskerar att falla i glömska.  

 
Figur 13. Avsaknad av köposition för detaljer i blästringen 

                                                 

16  FIFO innebär att detalj först in till processteget också kommer att levereras först ut (Lumsden, 2006). 
17  Eva-Lena Sätmark, chef Rengöring i A-verkstaden på Volvo Aero, personlig intervju 2012-03-07. 
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Åtgärdsbestämningen är motorprogramspecifik och planering skedde dagligen i dess avdelning 

utifrån enskilda kundobjekt. Ett kundobjekts olika detaljer kom aldrig in exakt samtidigt, 

vilket innebar otydlig prioritering mellan två skilda objekt gällande avslut eller inledning av 

åtgärdsbestämning. Figur 14 illustrerar hypotetiskt hur avslut för X, Y och Z (små blå 

rektanglar) bortprioriteras till fördel för inledning av åtgärdsbestämning för ett annat objekt 

(röd triangel). 

Exempel Idag är objekt blå (stor blå rektangel) prioriterad, men tillhörande X, Y och Z 
(små blå rektanglar) finns ännu inte tillgängliga och åtgärdsbestämningen kan 

inte slutföras. Imorgon finns X, Y och Z tillgängliga från objekt blå, men 

detaljerna kommer att prioriteras bort till fördel för objekt röd (röd triangel). 

Anledningen är att X, Y och Z inte uppmärksammas i den dagliga 

planeringen. 

 

Figur 14. Otydlig prioritering mellan kundobjekt och detaljer i åtgärdsbestämningen 

5.4 Åtgärdsplan 
Utifrån grundorsaksanalysen blev följande motåtgärder självklara: 

 Blästringen – tillämpning av FIFO möjliggör att alla detaljer får en köposition 

 Åtgärdsbestämningen – uppmärksammande av X, Y och Z tydliggör daglig prioritering  

Blästringen planerade dagligen utifrån ES planeringsmöte, dock endast för en handfull 

detaljer. Väntetid uppstod till följd av att X, Y och Z låg i en kö med andra detaljer utan 

inbördes ordning. Figur 15 illustrerar hypotetiskt hur FIFO upprättar en kö över alla 

detaljer som väntar till blästringen, vilket medför angivna köpositioner och risken för 

väntetid till följd av glömska anses vara liten. 

Exempel Idag finns en upprättad kö enligt FIFO med inbördes ordning 1-9. Idag 

blästras tre detaljer och den fjärde som är näst på tur blir således 

morgondagens köposition 1. Den inbördes ordning som successivt upprättas i 

kön förblir den samma och nya detaljer läggs därmed sist i kön. 

 
Figur 15. Tillämpning av FIFO i blästringen 
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Åtgärdsbestämningen planerade dagligen utifrån enskilda kundobjekt. Väntetid uppstod till 

följd av att X, Y och Z inte uppmärksammades i den dagliga planeringen och 

bortprioriterades till fördel för andra objekt. Figur 16 illustrerar hypotetiskt hur X, Y och Z 

uppmärksammas i den dagliga planeringen, vilket medför att avslut av åtgärdsbestämning 

värderas högre än inledning.  

Exempel Igår var objekt blå (stor blå rektangel) prioriterad, men tillhörande X, Y och Z 
(små blå rektanglar) fanns ännu inte tillgängliga. Idag finns X, Y och Z 

tillgängliga och de prioriteras till fördel framför ett nytt ankommande objekt röd 

(röd triangel). Objekt blå tillåts därmed att avslutas innan ett nytt objekt (röd 

triangel) inleds. 

 

Figur 16. Daglig efterfrågan och högsta prioritering av X, Y och Z i åtgärdsbestämningen 

Föreslagna motåtgärder diskuterades i respektive områden tillsammans med chefer och 

berörd operativ personal för att säkerställa mottagande och genomförbarhet. Det fanns 

inga hinder och motåtgärderna konstaterades vara effektiva i följande avseenden: 

 Motåtgärderna infördes omedelbart då chef justerade den dagliga verksamheten 

 Motåtgärderna var enkla då de infördes omedelbart 

 Motåtgärderna var kostnadsfria då ingen investering krävdes 

5.5 Utvärdering av process och utfall 
Efter införande av motåtgärderna förflöt den dagliga verksamheten under sex veckor, 

därefter samlades ny data in från processen. Processledtiden för X, Y och Z illustreras i 

figur 17 och det konstaterades att införda motåtgärder hade gett viss effekt gentemot 

utgångsläget. Processledtiden hade ingen märkbar förändring gällande X och Z, dock hade 

den minskat för Y.  

 

Figur 17. Processledtid för X, Y och Z innan- respektive efter motåtgärd 
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Efter sammanställningen av processledtiden bröts datan ned och uppmärksammade åter 

väntetid i ingående processteg. Figur 18-19 illustrerar att väntetid som tidigare var vanligt 

förekommande samt lång i rengöring A respektive åtgärdsbestämningen hade minskat, vilket 

ansågs bero på efterlevnad av FIFO respektive uppmärksammande av X, Y och Z i den 

dagliga planeringen. Dock hade införande av FIFO i blästringen inte gett någon påvisbar 

effekt, vilket bekräftade hypotesen att blästringen är processens flaskhals.  

 

Figur 18. Jämförelse av sannolikheten för väntetid  

 

Figur 19. Jämförelse av medelvärde över väntedagar 
 

Resultatet efter införda motåtgärder var inte så påtagliga för X, Y och Z som hade 

förväntats. Fortfarande vara andelen väntetid stor då den endast var reducerad från  

91 procent ner till 88 procent. Dock ansågs förbättringarna var bra nog och Lander18 

berättade att motåtgärderna bevisade att metodiken fungerade. Motåtgärderna ifrågasatte 

tidigare självklarheter och infördes tack vare ett angreppssätt utan förutfattade meningar 

gällande orsaker. Trots att resultatet inte var övertygande för X, Y och Z finns sannolikt 

positiva effekter att vänta för ES helhet då motåtgärderna var processförbättringar som 

stöttade verksamhetens filosofi. De förenklade den dagliga planeringen genom tillämpning 

av FIFO samt medförde en konsekvent prioritering mellan detaljer tillhörande olika 

motorobjekt.  

  

                                                 

18 Mikael Lander, chef Teknik och kundsupport inom ES på Volvo Aero, personlig intervju 2012-04-17. 
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6 Utvärdering av pilotstudien 
Detta avsnitt utvärderar Volvo Aeros tillämpning av praktisk problemlösning, vilket sker 

utifrån pilotstudien som genomfördes på Engine Services (ES). Utvärderingen beskriver 

moment i praktisk problemlösning som var svåra, otydliga och otillräckligt vägledande. 

Följande områden uppmärksammades utifrån pilotstudien på ES: 

6.1 Förutsättningslös problemlösning  

6.2 Förståelse för problemets omfattning 

6.3 Grundorsaksanalysens betydelse 

6.4 Ologisk integrering av PDCA 

Utifrån dessa områden föreslås sedan förbättringar till praktisk problemlösning i avsnitt 7.  

6.1 Förutsättningslös problemlösning 
Problem löses med utgångspunkt från den faktiska situationen för att skapa sann förståelse, minimera 

magkänslor och förhindra förutfattade meningar (Volvo Aero, 2011b). 

Inledningsvis innan faktiska processdata var insamlade och under processkartläggningen 

gavs det utrymme för subjektiva känslor hos operatörer i processen. Detta föranledde 

onödiga diskussioner och förutfattade meningar gällande orsaker där motåtgärderna på 

förhand var självklara. Detta uppmärksammades tidigt och det var tydligt att faktiska data 

krävdes för att föra effektivare diskussioner. Processdata insamlades och den deltagande 

observationen återupptogs på nytt och diskussionerna blev mer sakliga. 

Tidigare berörde diskussionerna områden som var relaterade till operatörernas processtid 

och vilka förutsättningar som saknades för att utföra ett snabbt arbete. Men när väl 

väntetid var angreppssättet för problemlösningen gavs nya infallsvinklar. Genom att 

beskriva hur detaljerna väntade till respektive processteg nåddes slutligen värdefull 

information som förklarade den långa ledtiden. Datan sammanställdes och gav alla 

inblandade en gemensam bild över problemet. 

Trots att pilotstudien inledningsvis hade respekt för den faktiska situationen var 

problemlösningen på väg i fel riktning.  

Den faktiska situationen gav nödvändigtvis inte ett förutsättningslöst utgångsläge 

6.2 Förståelse för problemets omfattning 
Problem måste definieras väl och bör med fördel även kvantifieras för att förstå omfattning, trender och 

mönster (Volvo Aero, 2011b). 

Pilotstudiens utgångsläge var långa ledtiderna för X, Y och Z. Detta föranledde en 

datainsamling för att förtydliga hur långa ledtiderna var, vilket var nödvändigt för att förstå 

omfattningen. Efter datainsamlingen blev problemet tydligt och angreppsvänligt, 

nuvarande situation jämfördes med den förväntade, vilket synliggjorde mätbara skillnader.  

Trots att ledtiderna kvantifierades och omfattningen synliggjordes fanns ingen direkt 

vägledningen i metodiken.  

Vägledningen var otydlig för att definiera och kvantifiera problemet 
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6.3 Grundorsaksanalysens betydelse 
Grundorsaksanalysen genomförs med målsättningen att nå påverkbara orsaker, vilket innebär att 

arbetsgruppen själva har mandat att införa motåtgärden (Volvo Aero, 2011b).  

Genomförandet av grundorsaksanalysen med hjälp av fem-varför var ingen självklarhet. 

Dock var det svårt att leda från problem till orsak. Med handledning från Ångström19 

leddes fem-varför-analysen fram genom frågan varför? och besvarades med därför. 

Problem Varför har inte alla objekt i blästringen en köposition?  

Därför att inte alla objekt från blästringen planeras på ES planeringsmöte 

Varför planeras inte alla objekt från blästringen på ES planeringsmöte?  

Därför att alla objekt i blästringen inte synliggörs 

Orsak Alla objekt synliggörs inte i blästringen 

Motåtgärd FIFO synliggör alla objekt i blästringen och upprättar även en köordning 

Fem-varför-analysen genomfördes med noggrannhet och målet uppfylldes genom att 

påverkbara orsaker identifierades. Sambandet från problem till orsak blev tydligt, likaså 

sambandet från orsak till motåtgärd. Grundorsaksanalysen spelade en stor betydelse i 

pilotstudien gällande de motåtgärder som blev uppenbara.   

Grundorsaksanalysen gav förutsättning för uppenbara motåtgärder 

6.4 Ologisk integrering av PDCA 
Åtgärdsplanen upprättas enligt PDCA och uppföljning sker veckovis för att följa upp införandet av olika 

motåtgärder (Volvo Aero, 2011b). 

Upprättande av åtgärdsplanen (steg 4) var det svåraste steget i pilotstudien, vilket berodde på 

otydlig vägledning. Det som var logiskt i PDCA var inte logiskt i metodiken, vilket 

medförde loopar som ledde fram och tillbaka mellan åtgärdsplanen och utvärdering av process 

och utfall (steg 5).  

Figur 20 illustrerar integreringen av PDCA i åtgärdsplanen. Först planerades motåtgärden, 

därefter infördes den, sedan utvärderades effekten av motåtgärden. Detta innebar ett 

avbrott från åtgärdsplanen för utvärdering av process och utfall, och därefter återvända till 

åtgärdsplanen då motåtgärden standardiserades. Slutligen avslutades problemlösningen 

genom att gå tillbaka till utvärdering av process och utfall.  

 

Figur 20. Ologisk integrering av PDCA i praktisk problemlösning 

Problemlösningen förlorade i upprättandet av åtgärdsplanen tryggheten, vilket skapade 

förvirring då problemlösningen rörde sig logiskt enligt PDCA men ologiskt mellan två steg. 

PDCA var ologiskt integrerad i åtgärdsplanen  

                                                 

19 Eva Ångström, processledare motorunderhåll inom ES på Volvo Aero. 
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7 Slutsats 
Utifrån Volvo Aeros tillämpning av praktisk problemlösning genomfördes en pilotstudie på 

Engine Services (ES) i syfte att besvara inledande hypotes:  

Är praktisk problemlösning på Volvo Aero effektiv, dvs. enkel, systematisk och 

vägledande?  

Pilotstudien utvärderades och förbättringsområden identifierades. Praktisk problemlösning 

hade möjlighet till att vara mer effektiv och det fanns områden som var svåra, otydliga och 

otillräckligt vägledande.  

Slutligen i denna studie föreslås förbättringar som syftar till att förenkla Volvo Aeros 

tillämpning av praktisk problemlösning för att ge användaren ökad trygghet och vägledning, 

vilket är av betydelse för systematisk, metodisk (Sobek & Jimmerson, 2004) och effektiv 

problemlösning (Marksberry et al., 2011). Genom tydligare vägledning blir rörelsemönstret 

i problemlösningen lik strukturen vid en intresseväckande berättelse, dvs. samma röda tråd 

som leder läsaren genom en berättelse leder också medarbetaren från problem till 

motåtgärd utan avbrott. 

På Toyota möjliggör praktisk problemlösning att flera tusen medarbetare behärskar metodiken 

som är systematisk och effektiv, men också enkel. Detta ger förutsättning för daglig 

tillämpning och kontinuerlig problemlösning, vilket leder till ständig förbättring (Liker & 

Meier, 2006) som är centralt för Toyota Production System (TPS) (Liker, 2009). 

Volvo Production System (VPS) betonar likt TPS att ständig förbättring är centralt (Volvo 

AB, 2009b). För att ge denna förutsättning är det av betydelse att problemlösningen är 

enkel, användarvänlig och vägledande (Liker & Meier, 2006). Utifrån dessa aspekter 

föreslås följande förbättringar gällande Volvo Aeros tillämpning av praktisk problemlösning: 

7.1 Definiera symtomen  

7.2 Kvantifiera problemet 

7.3 Från orsak till uppenbar motåtgärd 

7.4 Logisk integrering av PDCA 

7.1 Definiera symtomen 
Volvo Aero (2011b) uppmanar att problemlösning sker med utgångspunkt från den 

faktiska situationen för att minimera förutfattade meningar gällande orsaker. Dock är den 

faktiska situationen ett begrepp som behöver förtydligas. Bicheno (2004) framlägger att 

problemet i den faktiska situationen bäst förstås genom att besöka den faktiska platsen, 

observera den faktiska processen och samla in den faktiska datan.  

Inledningsvis under pilotstudien visade det sig att det fanns förutfattade meningar gällande 

orsaker. Långa ledtider antogs bero på resursbrist och otillräckliga verktyg, vilket 

föranledde onödiga diskussioner om motåtgärder så som nyanställning och bättre verktyg. 

Trots deltagande observation i verksamheten för att förstå processen, var det först efter 

insamling av processdata som diskussionerna blev sakliga och förutsättningslösa. Tidigare 

tog känslor överhand för att försvara de långa ledtiderna, medan faktisk processdata 

rörande väntetid underlättade för att identifiera orsakerna.  
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För att i större utsträckning uppmana till förutsättningslös problemlösning föreslås följande 

frågeställningar i problembeskrivningen (steg 1):  

1. Vad är följderna eller symtomen av problemet?  

Liker och Meier (2006) betonar att analys av problemets symtom leder till 

orsakerna. Symtomen är ex. ökad ledtid, försämrad kvalitet eller minskad 

lönsamhet, vilket ger förståelse för typen av data som behöver samlas in.  

2. Vilken är den faktiska platsen? 

Bicheno (2004) framlägger att den faktiska platsen personligen måste besökas för 

förståelse över problemets symtom. Den faktiska platsen är ex. planeringstavlan, 

den defekta detaljen eller målstyrningsdiagrammet, som visar var problemets 

symtom uppmärksammades.  

3. Hur ser den faktiska processen ut? 

Bicheno (2004) framlägger att den faktiska processen måste åskådliggöras för att ge 

förutsättning för sann förståelse. Den faktiska processen är ex. flödet för en detalj, 

distribuering av ett dokument eller ingående arbetsuppgifter vid fakturering. När 

den faktiska processens tydliggörs blottas svagheter som kan förklara problemet. 

4. Vilka data förklarar symtomens storlek? 

Bicheno (2004) betonar att den faktiska datan måste samlas in från den faktiska 

processen för att grundorsaken senare ska kunna identifieras. Den faktiska datan är 

ex. antal tillbud, andel fel, väntetid eller kostnad som ger förståelse för problemets 

storlek och omfattning.  

Exempel 1.  Vad är följderna eller symtomen av problemet? 

 Projektet avslutades inte i rätt tid 

2.  Vilken är den faktiska platsen? 

 Den digitala projektstrukturen 

3.  Hur ser den faktiska processen ut? 

 Projektet avslutas när alla ingående aktiviteter är genomförda 

4.  Vilka data förklarar symtomens storlek? 

 Data över projektets ledtid 

Genom ovanstående frågeställningar angrips problemet i större utsträckning 

förutsättningslöst, vilket är till förtjänst av termen symtom i inledningsfrågan. Det 

förhindrar felaktig problembeskrivning genom definiering av förutfattade meningar 

gällande orsaker. Att bläckpennan är trasig är en förutfattad orsak, medan symtomet istället 

är att bläckpennan inte åstadkommer bläck på pappret. Att projektstrukturens uppbyggnad 

försenar alla projekt är likaså en förutfattad orsak, medan symtomet är att projekten inte 

avslutas i tid. 

För att förstå problemets orsaker måste symtomen definieras och därefter analyseras  

7.2 Kvantifiera problemet 
Det belyses väl att problem måste definieras och kvantifieras. Andersson20 och Bengtsson21 

berättar båda att problem måste definieras utförligt och tydligt för att ge rätt förutsättning 

vidare i problemlösningen. Trots att Volvo Aero (2011b) framlägger att problem bör 

                                                 

20  Jörgen Andersson, koordinator av kvalitetsverktyg på Volvo Aero, personlig intervju 2012-02-15. 
21 Camilla Bengtsson, systemutvecklare på Volvo Aero, personlig intervju 2012-03-05. 
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kvantifieras för att förstå omfattning, trender och mönster saknas dock ett tydligt stöd för 

detta i metodiken.  

Liker och Meier (2006) framlägger likt Volvo Aero (2011b) att definiering av problemet är 

av stor betydelse. Där målet är att definiera problemet utifrån faktiska uppgifter för att 

objektivt förstå omfattningen. För att vägleda och tydligare definiera problemet föreslås 

följande uppmaningar utifrån Liker och Meier (2006) och Marksberry (2011): 

1. Kvantifiera nuvarande tillstånd 

2. Kvantifiera förväntat tillstånd 

3. Kvantifiera skillnaden mellan nuvarande tillstånd och det förväntade 

Genom att inledningsvis i problembeskrivningen (steg 1) kvantifiera ovanstående framställs 

problemet tydligare. Nuvarande tillstånd jämförs med det förväntade och problemets 

omfattning blir mätbar, vilket ger en sammanhängande fortsättning från föregående 

delavsnitt då datainsamlingen planerades. 

Exempel 3.  … 

4.  Vilka data förklarar symtomens storlek? 

 Data över projektets ledtid 

5. Kvantifiera nuvarande tillstånd 

 Det tog 12 dagar att avsluta projektet 

6. Kvantifiera förväntat tillstånd 

 Ett projekt förväntas avslutas på 7 dagar 

7. Kvantifiera skillnaden mellan nuvarande tillstånd och det förväntade 

 Projekt tog 5 dagar för lång tid att avsluta 

Detta vägleder inledningsvis för att nå en förutsättningslös problembeskrivning med 

utgångspunkt från symtomen och den faktiska situationen. Problemet och tillika skillnaden 

kvantifieras och ger förutsättning inför efterföljande grundorsaksanalys där  

fem-varför utreder vad skillnaden beror på. 

För att förstå problemets omfattning underlättar det att kvantifiera skillnaden mellan 

nuvarande tillstånd och det förväntade 

7.3 Från grundorsak till uppenbar motåtgärd 
Volvo Aero (2011b) framlägger att grundorsaksanalysen med hjälp av fem-varför måste ledas 

mot påverkbara orsaker för att föreslå effektiva motåtgärder. Dock betonar Liker och 

Meier (2006) att fem-varför inte är självklart enkelt, utan det krävs skicklighet, vilket även 

uppmärksammades i pilotstudien. Den blott enkla frågan varför? visade sig vara svår. Men 

trots svårigheten gällande fem-varför-analysen nåddes påverkbara orsaker till stor förtjänst av 

Ångström22, vilket ledde till effektiva motåtgärder, då de var enkla, kostnadsfria och snabba 

att föra in. 

En skicklig hantering av fem-varför ger förutsättning för en fullständig och noggrann 

grundorsaksanalys (Liker & Meier, 2006). Då grundorsaken fastställs blir sambandet mellan 

symtom, problem och grundorsak tydligt, framgår inte grundorsaken tydligt kommer 

sannolikt problemet att återkomma (Sobek & Jimmerson, 2004). Att förhindra framtida 

uppkomst måste alltid vara syftet med all problemlösning, dvs. alltid sträva efter att 

                                                 

22 Eva Ångström, processledare motorunderhåll inom ES på Volvo Aero. 
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eliminera grundorsaken (Ackoff, 1981; Ohno, 1988; Finlow-Bates, 1998; Liker, 2009). 

Dock kvarstår fortfarande svårigheten, det krävs skicklighet. 

Uppmaningen är att grundorsaksanalysen med hjälp av fem-varför måste beaktas och 

respekteras. Det är inte uppenbart enkelt att ställa frågan varför? upprepande tillfällen efter 

varandra. Därmed är det viktigt att grundorsaksanalysen ges den kraft, tid och de resurser 

som krävs. Det måste uppmanas att erfarna lär oerfarna, och företrädare lär efterträdare i 

syfte att skapa skicklighet gällande konstruktivt och metodiskt ifrågasättande, vilket är en 

förutsättning för en verksamhet mot ständig förbättring.  

Framgår grundorsaken tydligt är sannolikt motåtgärden uppenbar 

7.4 Logisk integrering av PDCA 
Volvo Aero (2011b) beskriver att åtgärdsplanen upprättas enligt PDCA, vilket innebär att 

olika motåtgärder planeras (P), genomförs (D), utvärderas (C) och standardiseras (A). Detta 

stämmer väl överens med faserna i en traditionell PDCA enligt Bergman och Klefsjö 

(2007).  

Trots att PDCA som beskrivs enligt Volvo Aero (2011b) är likvärdig vedertagen 

beskrivning av Bergman och Klefsjö (2007) upplevdes dock integreringen som ologisk i 

praktisk problemlösning. Pilotstudien förflyttades fram och tillbaka mellan två steg för att 

slutföra PDCA. Figur 21 illustrerar detta förfarande genom att PDCA startade i 

åtgärdsplanen (steg 4), övergick till utvärdering av process och utfall (steg 5) och tillbaka till 

åtgärdsplanen. Loopen gjorde att utvärdering av process och utfall delvis avslutades i åtgärdsplanen, 

vilket innebar att avslut och signering endast kvarstod och skedde allra sist i utvärdering av 

process och utfall.   

 
Figur 21. Ologisk integrering av PDCA i praktisk problemlösning 

Toyota tillämpar likt Volvo Aero också PDCA för att utveckla en lösningsplan eller 

motsvarande åtgärdsplan, vilket upprättas enligt följande (Bicheno, 2004; Liker & Meier, 

2006): 

 P. Utveckla en lösningsplan 

Lösningsplanen anger i vilken ordning eller omfattning en motåtgärd planeras 

införas, samt vilket resultat som förväntas. 

 D. Inför motåtgärden snabbt 

Motåtgärden som införs är genomtänkt och planerad, vilket ger förutsättning för ett 

snabbt införande. 

 C. Verifiera resultatet 

Samla in ny data för analys och utvärdera om införd motåtgärd effektivt 

eliminerade grundorsaken. 
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 A. Om nödvändigt justera 

Beroende på resultatet från införd motåtgärd kan justering vara nödvändig för att 

nå förväntat resultat.  

Praktisk problemlösning enligt Volvo Aero (2011b) genomgår ovan fyra faser enligt PDCA, 

dock i en ologisk följd enligt figur 21. Det som föreslås till metodiken är en mer logisk och 

konsekvent integreringen av PDCA enligt följande: 

Steg 4  Åtgärdsplan 

Motåtgärden planeras (P) och genomförs (D). 

Steg 5 Utvärdering av process och resultat 

Motåtgärden följs upp och utvärderas (C), för att sedan standardiseras (A) och 

slutligen avslutas.  

 

Figur 22. En mer logisk och konsekvent integrering av PDCA till praktisk problemlösning 

Ovanstående integrering av PDCA medför att åtgärdsplanen och utvärdering av process och utfall 

löser av varandra mer logiskt. Det ger en systematisk oavbruten rörelse genom PDCA och 

likväl genom de avslutande stegen i praktisk problemlösning. 

En god tillämpning av PDCA utgör ett effektivt och kraftfullt maskineri för ständig förbättring  
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7.5 Återkoppling till de förbättringar som föreslås 
Utifrån utvärderingen av pilotstudien på ES identifierades förbättringsområden gällande 

Volvo Aeros tillämpning av praktisk problemlösning. Det fanns inslag då metodiken var svår, 

otydlig och otillräckligt vägledande, vilket illustreras i figur 23 genom knutar på metodikens 

röda tråd.   

 
Figur 23. Identifierade förbättringsområden gällande praktisk problemlösning 

Med utgångspunkt att förenkla, öka vägledningen och upprätthålla den röda tråden genom 

praktisk problemlösning sammanfattar tabell 3 de förbättringar som föreslås i denna studie. 

7.1 Definiera symtomen 

Definiera inledningsvis symtomen till problemet för att undvika 

problembeskrivning bestående av förutfattade meningar gällande orsaker. 

Problemet och dess orsaker härleds genom analysering av symtomen.  

7.2 Kvantifiera problemet 

Definiera problemet genom att kvantifiera nuvarande tillstånd och det förväntade. 

Problemets omfattning blir mer påtaglig och enklare att förstå när skillnaden 

mellan nuläge och förväntan åskådliggörs.   

7.3 Från grundorsak till uppenbar motåtgärd 

Framgår grundorsaken tydligt är även sambandet mellan symtom, problem och 

grundorsak tydligt, vilket sannolikt medför att motåtgärden är uppenbar. Dock 

krävs det skicklighet för att utföra fem-varför och uppmaningen är att erfarna lär 

oerfarna och företrädare lär efterträdare för att tillsammans sprida kunskap och 

löpande bli duktiga på problemlösning. 

7.4 Logisk integrering av PDCA 

PDCA var ologiskt integrerad och medförde loopar som gjorde vägledningen 

otydlig. Genom en mer logisk tillämpning ges större förutsättning för en obruten 

och följsam kedja, vilket är nödvändigt gällande problemlösning. 

Tabell 3. Sammanfattning av de förbättringar som föreslås 
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7.6 Fortsatta studier 
Ständig förbättring är betydelsefullt och underlättas genom en effektiv, enkel och 

vägledande metodik (Marksberry et al., 2011), vilket möjliggör daglig tillämpning och 

kontinuerlig problemlösning (Liker & Meier, 2006). Trots att praktisk problemlösning är 

centralt gällande ständig förbättring är drivkraften dock medarbetarna i organisationen 

(Liker, 2009). 

Vad motiverar och engagerar medarbetarna till att åstadkomma ständig förbättring? 
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Bilaga A – Volvo Production System 
Volvo Production System (VPS) ger förutsättning för att mäta, analysera och förbättra 

verksamhetens processer på ett strukturerat sätt. VPS underlättar en global spridning av 

dagens bästa arbetssätt inom Volvo-koncernen (Volvo AB, 2009b). 

Nedan i figur A1 illustreras ingående beståndsdelar i VPS som alla är kundorienterade 

(Volvo AB, 2009b).  

 
Figur A1. Volvo Production System (Volvo AB, 2009b) 

The Volvo Way 

The Volvo Way består av ledarskap, hänsyn till miljön och säkerhet och hälsa (Volvo AB, 

2009b). 

 Ledarskap 

Förmedla en tydlig vision där organisationen leds i rätt riktning. Ord blir till 

handling, vilket följs upp med resultat. Det ska byggas för en lärande organisation 

som löpande förändras.  

 Hänsyn till miljön 

Underminera för en långsiktig, lönsam och varaktig verksamhet genom att utnyttja 

resurser effektivt och minimera utsläpp och avfall. 

 Säkerhet och hälsa 

Säkerställ att arbetsmiljön är utan fara för hälsan. 

Built-In-Quality 

Att bygga in kvalitet i verksamheten innebär att dålig kvalitet 

aldrig får accepteras. Detta kräver ett proaktivt agerande för att 

åstadkomma rätt kvalitet från början. Vid uppkomst av bristande 

kvalitet omhändertas problemet omedelbart i den faktiska 

situationen (Volvo AB, 2009b).  
Figur A2. Volvo AB (2009b) 
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Continuous Improvement 

Ständig förbättring är drivkraften bakom de ansträngningar som 

möjliggör långsiktigt utveckling av verksamheten. Förbättringar 

som generas måste baseras på ett standardiserat arbetssätt samt 

ett önskat tillstånd (Volvo AB, 2009b). 

Just-In-Time 

Just-In-Time innebär att utveckla och leverera produkter och 

tjänster enligt kundens efterfrågan till kortast möjliga 

genomloppstid (Volvo AB, 2009b). 

Process Stability 
Robusta processer innebär till pålitlighet och effektivitet, vilket 

syftar till att undvika slöseri så som kassationer och omarbete 

(Volvo AB, 2009b). 

Teamwork 

Lagarbete innebär främjandet av en hållbar organisation där alla 

medarbetare är deltagande i tvärfunktionella lag som arbetar med 

förbättringsarbete och bidrar till att uppnå strategiska mål (Volvo 

AB, 2009b). 

Figur A3. Volvo AB (2009b) 

Figur A4. Volvo AB (2009b) 

Figur A5. Volvo AB (2009b) 

Figur A6. Volvo AB (2009b) 
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Bilaga B – Toyota Production System 
Toyota Production System (TPS) symboliseras ofta som ett tempel, vilket symboliserar ett 

väl strukturerat och kraftfullt system. Figur B7 illustrerar TPS utifrån ett tempel bestående 

av en fast grund, stödjande pelare samt ett skyddande tak.  

Taket agerar målsättningen för TPS, vilket innebär högsta kvalitet, lägsta kostnad, kortaste 

ledtid, bästa säkerhet samt högsta arbetsmoral. Taket hålls uppe av två starka pelare; Just-

In-Time (JIT) och Jidoka (japanska för noll fel). Just-In-Time innebär rätt komponent i rätt 

mängd och i rätt tid. Jidoka syftar till att synliggöra problem och åtgärda grundorsaken. I 

husets hjärta samverkar människor som oförtröttligt strävar efter ständig förbättring 

(kaizen) och eliminering av slöseri. I basen verkar värderingar och förhållningssätt som 

utgör filosofin enligt The Toyota Way (Liker, 2009). 

 
Figur B7: TPS-tempel enligt Liker (2009) 

I TPS-templet syns tekniker och arbetssätt som idag är förknippade med TPS så som JIT, 

jidoka och kaizen. Tränger man djupare ned kommer fler tekniker och verktyg att bli 

synliga. Men TPS handlar inte om enbart tillämpning av verktyg och tekniker. Utan TPS är 

ett system där alla delarna samverkar för att uppmuntra människor till ständig förbättring 

(Liker, 2009).  

”Utmana allt! … skapa en atmosfär av ständigt lärande och en miljö som inte bara 

accepterar utan verkligen välkomnar förändringar.” 

Gary Convis, Toyota Motor Manufacturing i Kentucky (Liker, 2009) 

The Toyota Way 
Att välkomna människor till ständig förbättring kräver engagerade människor i trygga 

miljöer. Var ledare har ett stort ansvar att skapa ömsesidigt förtroende mellan människor 

och funktioner för att motivera och engagera människor till samarbete. Mål och strategier 

måste vara tydligt definierade för att främja engagemanget och viljan för ständig förbättring 

hos var medarbetare (Liker, 2009).  

”Vi [företagsledning] vill få våra anställda att med själ och hjärta stödja organisationen 

och lägga fram sina idéer. Enligt min erfarenhet är The Toyota Way det bästa sättet att 

nå dit.” 

Gary Convis, Toyota Motor Manufacturing i Kentucky (Liker, 2009) 
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4P-pyramid 
The Toyota Way bygger på 14 principer och Liker (2009) delar in principerna i fyra 

avdelningar, vilket illustreras i figur B8. 

 
Figur B8: 4P-pyramid enligt Liker (2009) 

Nedan beskrivs var och en av principerna i syfte är att övergripande förmedla innehållet. 

Medvetet nämns inga verktyg som förknippas med Toyota och anledningen är att hålla 

fokusering på filosofin och dess innebörd. 

Filosofi 

1. Bedriv verksamheten utifrån ett långsiktigt tänkande, även på bekostnad av 

kortsiktiga ekonomiska mål. Utgångspunkten är att ta ansvar för verksamheten och 

generera värde för kund, samhälle och ekonomi. Var funktion i verksamheten 

måste förstå vad det är som skapar värde och tillgodose detta. Utan att genera värde 

för kund, samhälle och ekonomi, vore verksamheten obefintlig. Centralt är även 

inställningen till ständigt utveckling till nästa nivå (Liker, 2009). 

”Basera era ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av 

kortsiktiga ekonomiska mål” 

The Toyota Way, princip 1 (Liker, 2009) 

Processer 

2. Länka samman människor och processer, och skapa kontinuerliga processflöden 

bestående av endast värdeskapande aktiviteter. Problem blir omedelbart synliga 

genom att flödet stoppas. Detta blottar ineffektivitet och tvingar medarbetarna till 

att engagera sig i problemlösning för att förhindra spridning av problem samt 

framtida uppkomst (Liker, 2009).  

”Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan” 

The Toyota Way, princip 2 (Liker, 2009) 

3. Låt efterfrågan styra och förse nästkommande kund i flödet med rätt detalj i rätt 

mängd och i rätt tid. Detta kännetecknar ett dragande system där behovet baseras 

utifrån verkligt behov istället för planerat behov. Till hjälp används enkla signaler så 

som kort eller tomma lådor för att indikera verkligt behov. Detta kräver 

användning av små buffertar i flödet. Trots att lagring är ett slöseri är små buffertar 

betydligt effektivare än stora lager (Liker, 2009).  

”Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion” 

The Toyota Way, princip 3 (Liker, 2009) 
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4. Tillämpning av strikt kundorderstyrning är inte enbart det som är rätt. Det medför i 

sin tur andra slöserier så som fluktuationer. Där flödet bl.a. måste hantera 

överbelastning och outnyttjning av människa och maskin, vilket tenderar att ge 

upphov till kaos som direkt påverkar säkerhet och kvalitet. Att hantera ojämnheter 

är minst lika viktigt som att eliminera slöseri (Liker, 2009).  

”Jämna ut arbetsbelastningen” 

The Toyota Way, princip 4 (Liker, 2009) 

5. Kvalitet måste byggas in i flödet, dvs. processer måste kvalitetssäkras. Vid 

uppkomst av fel måste processen automatiskt stoppas. För att sedan låta 

medarbetarna lösa problemet för att förhindra att bristande kvalitet fortsätter vidare 

nedströms i flödet. De fall processen inte automatiskt stoppas måste medarbetarna 

agera ansvarsfullt. 

”Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att kvaliteten blir 

rätt från början” 

The Toyota Way, princip 5 (Liker, 2009) 

6. Det standardiserade arbetssättet beskriver dagens smartaste och mest effektiva 

arbetssätt. Genom det standardiserade arbetssättet skapas trygghet och så länge det 

efterföljs uppnås också rätt kvalitet. I de fall kvaliteten brister, finns det ett bättre 

arbetssätt. Det standardiserade arbetssättet ska engagera medarbetarna och 

uppmaningen är att ständigt ifrågasätta dagens bästa arbetssätt för att utveckla 

morgondagens mer effektiva (Liker, 2009).  

”Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet” 

The Toyota Way, princip 6 (Liker, 2009) 

7. Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda. Möjliggör så att arbetssätt 

och flöden blir visuella så att det med ett ögonkast kan urskiljas avvikelser från 

normalt tillstånd (Liker, 2009).   

”Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda” 

The Toyota Way, princip 7 (Liker, 2009) 

8. Stabila och pålitliga processer är en förutsättning för att regelbundet kunna mäta 

dess kvalitet och därefter reagera. Likväl är det också en förutsättning att den 

utrustning och teknik som används i processerna måste vara väl utprovad och 

stödja medarbetarna. Processerna förbättras utifrån eliminering av slöseri och 

utjämning av flödet. Då det inge finns några förbättringar med befintlig utrustning 

eller teknik sker en utvärdering gällande nya oprövade koncept. Innan verkställande 

säkerställs att den inte strider mot någon av principerna i The Toyota Way. 

Människorna i processen måste värderas högre än ny teknik och utrustning (Liker, 

2009). 

”Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna” 

The Toyota Way, princip 8 (Liker, 2009) 
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Människor och leverantörer 

9. Utveckla ledare som förstår arbetet i detalj. Djupgående kunskaper i det dagliga 

arbetet ger korrekta och effektiva beslut, vilket också ger ett förtroendeingivande 

ledarskap. Ledarna ska vara föredömen och strängt arbeta efter The Toyota Way. 

Deras uppgift är inte att styra medarbetarna med strikta order. Utan ledarens 

uppgift är att utveckla, lära och leda sina medarbetare.  

”Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut den 

till andra” 

The Toyota Way, princip 9 (Liker, 2009) 

10. Verksamheten ska främja kreativitet, ge trygghet och skapa gemenskap. Den ska 

även vara utmanade samt belönande för fortsatt motivation. Att understödja en 

organisation där medarbetarna oförtröttligt reflekterar och ständigt förbättrar driver 

utvecklingen av verksamheten framåt (Liker, 2009). 

”Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi” 

The Toyota Way, princip 10 (Liker, 2009) 

11. Respektera och utmana partners och leverantörer likt de egna medarbetarna. Nya 

partners och leverantörer vävs in i nätverket där ansvar och förväntningar 

successivt ökar. Toyota utvecklar inte endast sin egen verksamhet, utan även sitt 

nätverk. Tillsammans stärks de för att ge förutsättning för en varaktig verksamhet 

som ständigt utvecklas (Liker, 2009).  

”Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana dem 

och dem bli bättre” 

The Toyota Way, princip 11 (Liker, 2009) 

Problemlösning 

12. För att få en djup förståelse i problemlösning är den faktiska situationen 

utgångspunkten. Problemet måste ses med egna ögon för att bekräfta rapporter och 

siffror. Det handlar om att skapa en rättvis bild, för att kunna utnyttja rätt kunskap 

och erfarenhet för att senare fatta rätt beslut (Liker, 2009). 

”Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen” 

The Toyota Way, princip 12 (Liker, 2009) 

13. Vad gäller Toyotas sätt att fatta beslut kan det uppfattas som ineffektivt och 

svårforcerat. Det läggs stor vikt på att djupgående förstå problemet, vilket innebär 

analys med utgångspunkt från den faktiskt situationen. Samtliga alternativ övervägs 

noga och beslut fattas långsamt. Syftet är att nå samförstånd inom gruppen och 

med samarbetspartners, men även öppna upp för diskussion med funktioner som 

inte kan tyckas vara berörda. När det väl kommer till att verkställa ett beslut är alla 

överens om tillvägagångssättet och diskussionerna är stängda. Detta medför ett 

snabbt och effektivt införande som mottas utan komplikationer (Liker, 2009). 

”Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ 

snabbt” 

The Toyota Way, princip 13 (Liker, 2009) 

  



Bilaga B – Toyota Production System 

 B5 

14. Kärnan i The Toyota Way är utveckling och lärande, vilket sker genom oförtröttlig 

reflektion och ständig förbättring. Medarbetarna uppmanas tänka själva, lära sig och 

utvecklas. Överordnade lär underordnade, och företrädare lär efterträdare. Allt för 

att sprida kunskap vidare till andra. Till hjälp för att åstadkomma en lärande 

organisation är strävan att identifiera grundorsakerna av stor betydelse i 

problemlösningen (Liker, 2009). 

”Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra” 

The Toyota Way, princip 14 (Liker, 2009) 

 


