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Abstract 

Purpose – The purpose with this report is to investigate how the pulse methodology can affect the 

internal information and communication flow in a manufacturing industry. To fulfill the purpose, four 

research questions have been formulated: 

1. What should the information visualized on the pulse board be based on? 

2. What kind of information can be communicated back and forth to the pulse 

methodology? 

3. What value-adding information can an employee miss on the pule board that affects the 

internal information and communication flow? 

4. How can the employees’ internal information and communication flow be affected by 

getting the missing information visualized on the pulse board? 

Method – To achieve the aim of this study different data collection methods has been used at the 

company HordaGruppen AB. The authors have used the methods interviews, surveys, observations and 

an experiment. The observations formed the basis for the interviews and surveys questionnaires and in 

order to get an overview of the internal information and communication flow. The experiment was 

designed from the result of interviews and surveys. The collected data was then analyzed together with 

the theoretical framework to form the result of the study. 

Findings – The study shows how significant the pulse methodology and the pulse board are in order 

to add value for the employees in the internal information and communication flow. In order to develop 

and make this activity more effective some Lean tools are important to create standards which 

continuously can be developed. In this study an interaction between verbal and nonverbal 

communication has taken place by visualization, which resulted in value-added information for the 

employees and their daily work. 

Implications – The theoretical contribution of the study is why companies should develop their 

internal activities in the same pace as their customers. The practical contribution of the study is how 

important the pulse methodology in a manufacturing company. The study has created a foundation and 

an understanding of how this key-function should developed and get more effective in the same pace 

the needs of employees and customers. The study has also a social contribution regarding the 

importance of continuously updating the pule board which facilitates employees’ daily work. 

Limitations – The study has been implemented at a chosen company in a limited amount of time. In 

this study the internal information and communication flow has been studied with value stream 

mapping and focusing on the daily pulse methodology. 

Keywords – Pulse methodology, Information and communication flow, Toyota production system 

temple, Lean, Visualization, Internal communication, Lean communication 
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Sammanfattning 

Syfte – Syftet med studien är att undersöka hur pulsmötet kan påverka det interna informations- och 

kommunikationsflödet i ett producerande företag. För att besvara syftet har fyra frågeställningar 

formulerats: 

1. Vad bör ligga till grund för den information som visualiseras på pulstavlan? 

2. Vad för information kan kommuniceras till och från ett pulsmöte? 

3. Vilken värdeadderande information kan medarbetaren sakna på en pulstavla som 

påverkar det interna informations- och kommunikationsflödet? 

4. Hur kan medarbetarens interna informations- och kommunikationsflöde påverkas 

genom att få den saknade informationen visualiserad på pulstavlan? 

Metod – För att besvara studiens syfte har triangulering använts, det vill säga flera 

datainsamlingsmetoder på valt fallföretag, HordaGruppen AB. De metoder författarna genomfört är 

intervjuer, enkäter, observationer samt ett mindre experiment. Observationerna låg till grund för att 

forma intervju- och enkätfrågor samt för att författarna skulle skapa sig en uppfattning av 

verksamhetens kommunikationsprocesser. Av de resultat intervjuer och enkäter gav formades det 

mindre experiment som genomfördes. Som komplement till ovanstående metoder har det även 

genomförts en teorigenomgång för att författarna skulle skapa sig en teoretisk bakgrund. Insamlad data 

har tillsammans med valda teorier analyserats för att forma studiens resultat. 

Resultat – Studien har påvisat att pulsmöten och pulstavlan är en betydande aktivitet för att skapa 

värde för medarbetaren i det interna informations- och kommunikationsflödet. För att utveckla och 

effektivisera denna aktivitet är Lean-verktyg av betydelse, genom att skapa standarder som ständigt kan 

utvecklas. I denna studie har det skapats ett samspel mellan verbal och icke verbal kommunikation 

genom visualisering, vilket resulterade i att synliggöra information som är värdeadderande för 

medarbetaren i dess dagliga arbete. 

Implikationer – Studiens teoretiska bidrag är varför verksamheter ständigt bör utveckla sina 

befintliga interna aktiviteter i takt med sina kunder. Studiens praktiska bidrag är förståelsen av vilken 

nyckelfunktion pulsmötet och pulstavlan fyller i ett tillverkande företag. Likaså har studien skapat 

underlag och förståelse kopplat till hur denna nyckelfunktion bör utvecklas och effektiviseras i takt med 

medarbetarnas och kundernas behov. Slutligen har studien även bidragit med ett socialt bidrag gällande 

vikten av att kontinuerligt uppdatera pulstavlan vilket underlättar medarbetarnas dagliga arbete. 

Begränsningar – Studien är genomförd under en begränsad tid på valt fallföretag. Under studien 

studeras och kartläggs det interna informations- och kommunikationsflödet, detta med fokus på det 

dagliga pulsmöte som sker. 

Nyckelord – Pulsmöte och pulstavla, Informations- och kommunikationsflödet, Toyota production 

system tempel, Lean, Visualisering, Internkommunikation, Lean-kommunikation 
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1 Introduktion 

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. Vidare 

presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång och 

avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Högkonjunkturen i omvärlden är påtaglig och det pekar på en fortsatt uppgång. Konjunkturinstitutet 

(2017) påvisar att den svenska industrin går på högvarv och påverkas av den globala högkonjunkturen. 

Detta leder till att fler verksamheter ställs inför utmaningar för att vara konkurrenskraftiga. Strategiska 

utmaningar som är kopplat till långsiktiga handlingar och operativa utmaningar som är kopplade till 

att ständigt optimera sina resurser och flöden (Samuelsson et al., 2017). Enligt Statistiska Centralbyrån 

(2017) har arbetskraften i Sverige ökat. Ses det till fordonsindustrin har arbetskraften gällande personal 

ökat markant 2017 i jämförelse med föregående år, en ökning på 6,2 procent (Bråneryd, 2017). 

För att nå kundtillfredsställelse kopplat till högkonjunkturen och den föränderliga världen är det 

betydande att ständigt utvecklas och effektiviseras (Samuelsson et al., 2017). Dawson (2003) 

presenterades PESTLE, ett verktyg för att analysera omvärlden. Teknikutveckling är en faktor i detta 

verktyg som blir av betydelse i samhället eftersom medvetna och omedvetna behov hos mänskligheten 

skapas i takt med utvecklingen (Hughes, 2006). Enligt Enerbäck (2015) befinner vi oss i en nyskapande 

och innovativ värld där den digitala utvecklingen gör att processerna blir smartare och 

användningsområdena ökar. Detta tyder på att industrin är på väg in i ett nytt paradigmskifte, som 

benämns Industri 4.0 (Enerbäck et al., 2015). Ett nytt steg för industrialiseringen som innebär att 

verksamheten får med sig människa, robot och information genom hela flödet (Larsson, 2017). 

Utveckling och optimering av flöden var likaså begrepp som Fordismen presenterade under tidigt 1900-

tal. Detta har bidragit till framgång inom fordonsindustrin samt är betydande för att möta den växande 

marknaden (Liker, 2009). Kopplat till Fordismen utvecklades det som idag benämner Lean, ett 

arbetssätt för att utveckla flödet utefter dess bästa förmåga (Peterson et al., 2015). Bergman och Klefsjö 

(2012) benämner det som att via värdeflöden ständigt arbeta med att eliminera aktiviteter som inte är 

värdeskapande för kunden och därav nå effektiva processer och skapa konkurrenskraft. 

Ett verktyg inom Lean är modellen Toyota production system tempel vars syfte är att visualisera 

verksamhetens vision, mål och standardiseringar. Modellen ligger som grund i den dagliga 

verksamheten för att skapa möjlighet till att arbeta med förbättringar (Liker, 2009). Ett annat Lean-

verktyg är visualisering där verksamheter använder sig av pulsmöte och pulstavla för att synliggöra den 

dagliga verksamheten. Ett verktyg som tvärfunktionellt skapar förståelse och synkroniserar 

verksamheten. Enligt Runebjörk och Wendelby (2013) innebär visualisering att på ett lättförståeligt sätt 

kommunicera ut betydande information. Syftet är att en verksamhet ska nå effektiva 

kommunikationsprocesser genom att stärka den verbala kommunikationen som sker under pulsmötet 

genom icke verbal kommunikation på pulstavlan. Pulsmöte även benämnt daglig styrning är korta 

frekventa möten där representanter från verksamhetens avdelningar utbyter information på stående 

fot kring pulstavlan. Pulstavlan är en del av det tvärfunktionella pulsmötet och syftar till att visualisera 

den information som mötet kretsar kring (Kaya et al., 2014). Detta är ett standardiserat arbetssätt för 

att ständigt utveckla det interna informations- och kommunikationsflödet i takt med verksamhetens 

utveckling. För att nå utveckling i detta flöde är ett standardiserat kommunikationssätt betydande för 

att ständigt upptäcka avvikelser och optimera processer.  Även Falkheimer och Heide (2007) tar upp 

betydelsen av att förbättra verksamhetens kommunikation när den präglas av oförutsägbarhet och 

förändringar. Enligt Statistiska Centralbyrån (2017) ses en tydlig trend att verksamheter fokuserar på 

att anställa mer arbetskraft med IT-kunskaper, för att utveckla sin information och kommunikation 

internt och externt. Detta stämmer överens med det Enerbäck (2015) påstår att verksamheter går mot 

digitalisering och industri 4.0. Han menar vidare att denna utveckling är avgörande för att vara 

konkurrenskraftig i framtiden och utveckla sitt interna informations- och kommunikationsflöde. 
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1.2 Problembeskrivning 

Grundtanken inom Lean är att optimera flöden genom att eliminera slöseri i hela verksamheten, ett 

användningsområde som inte ska förglömmas är det interna informations- och kommunikationsflödet 

(Liker, 2009). Enerbäck (2015) påstår att problematik uppstår när detta flöde inte utvecklas i samma 

takt som övriga verksamheten vilket skapar relevans för denna studie. För att eliminera slöseri i det 

interna informations- och kommunikationsflödet är det betydande att verksamheten är medveten om 

vilken information som är värdeadderande för medarbetaren. Värdeadderande i den bemärkelsen att 

informationen underlättar och effektiviserar medarbetarens dagliga arbete för att nå 

kostnadseffektivitet vilket påverkar hela flödet (Runebjörk & Wendleby, 2013). Likaså bör 

informationen vara värdeadderande och spegla verksamhetens aktuella status, sker inte detta kan det 

generera att verksamheten tappar konkurrenskraft på marknaden (Falkheimer & Heide, 2007).  

Om verktyget visualisering inte uppnår sitt syfte, att kommunicera värdeadderade information via 

pulstavlan och pulsmötet, genererar det att medarbetarna påverkas negativt eftersom de inte nås med 

värdeadderande information i rätt tid. Detta i sin tur leder till att informations- och 

kommunikationsflödet blir ineffektiv, därav bör den information som visualiseras och kommuniceras 

på pulstavlan samt pulsmötet vara värdeadderande. Vilken information som är värdeadderande i ett 

pulsmöte skiljer sig mellan verksamheter men genomgående är att informationen är aktuell och 

grundar sig i dess värderingar samt att kunden är i fokus (Dora & Gellynck, 2015). Om den interna 

informationen inte genomsyrar kundernas krav tappar verksamheten fokus på dess vision vilket leder 

till att de mister attraktivitet gällande potentiella kunder på marknaden (Peterson et al., 2015). Stray et 

al. (2016) påstår att om pulsmötets standardiserade tvärfunktionella arbetssätt inte tas i beaktning, 

innebär det att verksamhetens avdelningar inte dagligen utbyter och synkronisera information gällande 

dess status. Detta leder till att avvikelser inte upptäcks och åtgärdas i tid. Denna studie undersöker hur 

informationen som utbyts under pulsmötet kan optimeras för att skapa värde i det interna 

informations- och kommunikationsflödet kopplat till omvärldens utveckling. 

Det problem som kan uppfattas i verksamheter är att den verbala och den icke verbala 

kommunikationen inte kommunicerar värdeadderande information internt. Detta innebär att det som 

visualiseras på pulstavlan samt diskuteras på pulsmötet ska vara värdeadderande för medarbetarens 

dagliga arbete. Sker inte detta innebär det att medarbetaren inte är medveten om verksamhetens 

aktuella status vilket i sin tur genererar att arbetet inte sker mot verksamhetens vision. Kopplat till 

pulstavlan innebär det att kommunicera och åskådliggöra betydande information via både verbal och 

icke verbal kommunikation. Att visualisera informationen på en pulstavla hjälper för att skapa 

medvetenhet genom hela verksamheten (Peterson et al., 2015). Om pulstavlan inte uppdateras eller om 

det är felaktig information bidrar det till att det interna informations- och kommunikationsflödet 

påverkas negativt eftersom medarbetaren inte nås med rätt budskap i rätt tid. Pulstavlan kan därför ses 

som en nyckelfunktion för att den ständigt ska vara uppdaterad med aktuell information som skapar 

värde för medarbetaren. Därav arbetar hela verksamheten mot samma mål (Runebjörk & Wendleby, 

2013). För att pulsmötet ska vara en nyckelaktivitet i det interna informations- och 

kommunikationsflödet krävs det att det ständigt sker utveckling för att uppnå dess syfte och fylla sin 

funktion.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Ur bakgrunden och problembeskrivningen går det att utläsa vilken betydelse visualisering har genom 

att kommunicera värdeadderande information via verbal och icke verbal kommunikation i det interna 

informations- och kommunikationsflödet. Där av har följande syfte formulerats: 

Syftet med studien är att undersöka hur pulsmötet kan påverka det interna 

informations- och kommunikationsflödet i ett producerande företag. 

För att besvara studiens syfte har fyra problemfrågor formulerats. Den första frågan är formulerad för 

att skapa förståelse gällande informationen som visualiseras på pulstavlan. Detta för att undersöka vart 

informationen har sin grund och vilken funktion det fyller i en verksamhet. Därmed är studiens första 

frågeställning: 

1. Vad bör ligga till grund för den information som visualiseras på pulstavlan? 

För att se vilken information som är värdeadderande och icke värdeadderande i ett pulsmöte bör 

kartläggning av det interna informations- och kommunikationsflödet ske. Detta för att urskilja 

informations- och kommunikationssteg i flödet som kan förbättras samt eliminera slöserier för att 

optimera informations- och kommunikationshantering kopplat till pulsmötet. Därmed är studiens 

andra frågeställning: 

2. Vad för information kan kommuniceras till och från ett pulsmöte? 

Genom skapad förståelse kring informationen på pulstavlan, samt kartläggning av det interna 

informations- och kommunikationsflödet, önskade författarna få en bild av vilken information 

medarbetaren saknade på pulstavlan. Information som kan vara värdeadderande för dess dagliga 

arbete. Därmed är studiens tredje frågeställning: 

3. Vilken värdeadderande information kan medarbetaren sakna på en pulstavla som 

påverkar det interna informations- och kommunikationsflödet? 

Utefter fråga tre fick författarna förståelse för saknad information vilket låg till grund för det mindre 

experiment som genomfördes. Syftet med experimentet var att undersöka hur det interna informations- 

och kommunikationsflödet samt medarbetaren påverkas av att addera den saknade informationen. 

Därmed är studiens fjärde frågeställning: 

4. Hur kan medarbetarens interna informations- och kommunikationsflöde påverkas 

genom att få den saknade informationen visualiserad på pulstavlan? 
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1.4 Omfång och avgränsningar 

Denna studie avgränsas av att den genomförts under en begränsad tid på ett fallföretag, ett tillverkande 

företag som producerar gummidetaljer till fordonsindustrin. Under studien studerades och kartlades 

det interna informations- och kommunikationsflödet, detta med fokus på det dagliga pulsmötet som 

sker i pulsrummet i anslutning till produktion (Bilaga 5). Det som studerats är hur informationen går 

till och från pulsmötet (Figur 1) samt vilken information som är värdeadderande för medarbetaren och 

dess dagliga arbete. Av den information som framkom av datainsamlingen genomfördes ett mindre 

experiment detta för att undersöka om informationen är värdeadderande för medarbetaren. 

Det som inte kommer omfattas i denna studie är resterande internkommunikation, även 

externkommunikation med kunder och leverantörer utlämnas. Detta då arbetet är begränsat under en 

viss tidsperiod. 

 

 

1.5 Disposition 

Kapitlet introduktion innehåller en bakgrundsbeskrivning där nuläget i omvärlden beskrivs för att 

skalas ner till en problemformulering och det generella problem som finns kring informations- och 

kommunikationsflödet. Kapitlet avslutas med att bryta ner problemformuleringen i ett syfte och fyra 

problemfrågor. 

Kapitlet metod och genomförande berör de metoder som författarna använt sig av. Kapitlet 

beskriver även dataanalys samt hur litteratur samlats in. Kapitlet är även en viktig del för att förstå hur 

arbetsprocessen gått till. 

Kapitlet teoretiskt ramverk ger en teoretisk grund och beskriver de teorier som författarna använt 

för att analysera den data som samlats in på fallföretaget. 

Kapitlet empiri beskriver utförligt datainsamlingen som genomfördes på fallföretaget, för att läsaren 

ska skapa en förståelse till dess utfall. 

Kapitlet analys presenterar en analys mellan studiens teorier och datainsamling där författarna 

genomförde en jämförelse mellan dessa. 

Kapitlet diskussion och slutsatser innehåller en diskussion kring det utfall studien givit samt vad 

författarna kunde gjort annorlunda kopplat till metodval. Här ges även rekommendationer till valt 

fallföretag samt förslag till framtida forskning. 

  

Inflöde av information Utflöde av information Pulsmöte 

Figur 1 Avgränsningar 



 Metod och genomförande 

 5 

2 Metod och genomförande 

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens ansats. 

Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

Figur 2 visar vilken frågeställning som besvaras med vilken metod. Frågorna bygger på varandra och 

för att besvara den sista frågan måste de tre föregående besvaras. Detta medför att metoderna 

kompletterar varandra. 

 

  
Figur 2 Koppling mellan frågeställning och metod 
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2.2 Arbetsprocessen 

Arbetsprocessen var uppdelad i fem faser, vilket gav författarna en förståelse för vad som ska 

genomföras och när. Faserna sträckte sig från december 2017 till maj 2018 där delaktiviteter behövde 

säkerställas innan nästa steg kunde tas. Parallellt med arbetsprocessen skedde rapportskrivning för att 

skapa en balanserad arbetsbelastning. Som inspirationskälla för denna process har modellen DMAIC 

använts, som står för att definiera, mäta, analysera, förbättra och kontrollera (Bergman & Klefsjö, 

2012). Modellen valdes eftersom det är ett mindre förbättringsprojekt som genomförts. Problemet har 

definierats och mätts genom insamlad data på fallföretaget som därefter analyserats för att presentera 

en förbättring. Författarna implementerade ett mindre experiment, mer likt ett test, för att undersöka 

förbättringen, dock inte fullt ut då tiden var begränsad. Figur 3 visar och beskriver arbetsprocessen som 

författarna format med DMAIC-modellen som grund (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

 

2.2.1 Planeringsfas 

I planeringsfasen genomförde författarna "brainstorming" genom att rita tankekartor på önskat 

forskningsområde inom informations- och kommunikationsflöde. Ett område som skalades ner och 

utifrån valda teorier diskuterades tänkbara syften och frågeställningar fram. Författarna valde att 

använda sig av denna metod då de anser att det underlättade att börja med tänkbara infallsvinklar för 

att därefter skala ner till den mest betydande. Kopplat till detta skapandes en övergripande tidsplan 

över hur och när aktiviteter skulle genomföras. 

2.2.2 Definieringsfas 

I denna fas definierades studiens syfte och frågeställningar med den slutgiltiga tankekartan som 

skapades under planeringsfasen som grund. Författarna formulerade ett antal syften för att välja det 

som främst matchade studien. Därefter bröts detta syfte ner till fyra frågeställningar samt att en mer 

detaljerad tidsplan (Bilaga 1) skapades för att allokera tiden för författarna och fallföretaget. 

  

Figur 3 Arbetsprocessen 
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2.2.3 Utförandefas 

Första steget i utförandefasen (Figur 4) var att observera ett pulsmöte för att skapa relevanta enkät- och 

intervjufrågor. Därefter lämnades enkäterna ut och parallellt skedde intervjuer med de medarbetare 

som har en betydande roll kopplat till pulsmötet. Genom resultatet som framkom av intervjuer och 

enkäter formades ett mindre experiment, mer likt ett test, som utvärderades med hjälp av ytterligare 

enkäter. Parallellt med ovanstående metoder genomfördes observationer för att skapa förståelse av det 

interna informations- och kommunikationsflödet till och från pulsmötet. 

 

2.2.4 Analyseringsfas 

Analyseringsfasen påbörjades efter att datainsamlingen på fallföretaget var genomförd. Detta för att 

författarna önskade ha all insamlad data innan analysen påbörjades. I denna fas analyserades insamlad 

data och valda teorier. 

2.2.5 Sammanställningsfas 

I denna slutliga fas sammanställdes rapporten samt att diskussion och slutsats formulerades. Det var 

även i denna fas rapporten presenteras och lades fram. 

2.3 Ansats 

Studiens vetenskapliga ansats är ett deduktivt arbetssätt, vilket innebär att insamlad data har 

analyserats och utgått ifrån befintliga teorier. Nackdelen med ett deduktivt arbetssätt är att tidigare 

forskning kan påverka studien och resultatet vilket leder till att studien missar nya aspekter (Patel & 

Davidsson, 2011). I denna studie passade deduktiv ansats då författarna grundade syfte och 

problemfrågor utefter befintliga teorier för att finna nya slutsatser och resultat. 

I denna studie har kvalitativ samt kvantitativ ansats används eftersom de olika metoderna ger bredd 

och djup av insamlad data. Kvantitativ ansats eftersom enkäter och intervjuer använts för att få fram 

information som kunde mätas och analyseras för att finna slutsatser. Kvalitativ ansats användes i fokus 

för att få fram djupare information kring studiens syfte. Kvalitativ bearbetning användes också i form 

av intervjuer och observationer för att skapa sig en bred bild kring problemområdet (Patel & Davidsson, 

2011). 

  

Enkäter 

Figur 4 Metodprocessen 
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2.4 Datainsamling 

Denna studie är en fallstudie då den riktar in sig på ett specifikt fallföretag och fall. I fallstudien 

samlades data in via litteratur, observationer, enkäter och intervjuer. Genom analys av insamlad data 

genomfördes ett mindre experiment mer likt ett test för att undersöka hur medarbetaren påverkas av 

att visualisera saknad information. 

2.4.1 Fallstudie 

Fallstudiemetoden innebär att studien fokuserar på ett specifikt fall samt att det utförs en empirisk 

undersökning. En empirisk undersökning innebär att forskaren studerar en aktuell företeelse i dess 

verkliga miljö (Yin, 2015), i detta fall på HordaGruppen AB (vidare nämnt som HordaGruppen) som är 

ett producerande företag. Studien genomfördes på HordaGruppen eftersom de ständigt utvecklas vilket 

matchar valda teorier. Detta stärker varför författarna valde att genomföra en fallstudie, eftersom 

befintliga teorier önskade testas i en befintlig miljö, för att samla in djupgående kunskap och utefter 

detta bidra med kunskap kring ett teoriområde. Med hjälp av en fallstudie kan flera dimensioner 

studeras i sitt naturliga sammanhang (Skärvad & Lundahl, 2016). 

En fallstudie har två olika utformningar, explorativa och deskriptiva. Explorativa studier är en 

kvantitativ metod vilket är en beskrivande undersökning där det önskas mäta en företeelse. Deskriptiva 

studier är däremot kvalitativa vilket innebär att textmaterial studeras (Skärvad & Lundahl, 2016). 

Denna studie berör båda utformningarna genom olika datainsamlingsmetoder. Fallstudien utformades 

med deskriptiva undersökningar där information hämtades med hjälp av intervjuer, enkäter och 

observationer. Intervjuerna och observationen var kvantitativa för att samla på sig information om hur 

HordaGruppens omsättning har utvecklats det senaste året samt det utfall som implementeringen av 

pulsmötet medförde. I denna studie genomfördes även ett mindre experiment mer likt ett test. Med 

intervjuerna och enkäterna som grund formades ett antagande av vad medarbetarna önskade på 

pulstavlan för att utveckla det interna informations- och kommunikationsflödet. 

2.4.2 Litteraturgenomgång 

I denna studie har författarna som komplement till övrig datainsamling genomfört en 

litteraturgenomgång för att skapa en teoretisk grund. Det har genomförts en litteratursökning via 

Tekniska Högskolan i Jönköpings databas primärt har Scoups och Primo som använts. Nedan i Tabell 

1 presenteras ett utdrag av de sökord och sökkombinationer som använts. I de fall där det varit flertalet 

(över tio) sökträffar har författarna valt att följa en viss standard för att sålla bland artiklarna, se Figur 

5. Artiklar använda i studien är ”peer reviewed journal”. I databasen Scopus är alla artiklar detta medan 

det i Primo dock inte är garanterat. För att säkra studiens trovärdighet blev därför första steget att 

undersöka ”peer reviewed journal” ur de framtagna artiklarna från Primo. Därefter lästes rubrikerna 

för att skapa en förståelse kring artikelns innehåll och dess relevans. Antydde rubriken på relevans har 

sammanfattningen, introduktionen och fortsättningsvis slutsatsen lästs. Detta standardiserade 

tillvägagångssätt gjorde det lättare att finna relevanta artiklar. Även rekommenderad litteratur från 

Tekniska Högskolan i Jönköpings bibliotek har använts för att skapa en teoretisk grund.  

Utefter valda artiklar har författarna även använt metoden "snowball effect". Denna modell innebär att 

författarna via artiklarna funnit relevant litteratur i referenslistan. Utifrån denna referenslista har det 

sökts vidare i relaterade referenser för att finna passande artiklar och böcker (Kothari, 2004).   
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Tabell 1 Litteratursökning 

 

 

 

2.4.3 Observationer 

Huvudsyftet med observationerna i denna studie var att skapa sig en förståelse kring pulsmötet på 

fallföretaget. Att skapa en personlig uppfattning om hur processerna sker samt hur information 

kommunicerades och visualiserades mellan medarbetarna. Observationerna skapade även en 

grundläggande förståelse för att formulera intervju- och enkätfrågor, vilket stärker observationerna 

relevans i studien. 

Det finns olika utförande av observationer beroende på vad studien har för syfte och observatörerna 

kan förhålla sig olika beroende på detta (Kothari, 2004). I denna studie genomfördes 

observationsmetoden öppen observation utan interaktion. Detta för att författarna och fallföretaget 

skulle kunna arbeta med ett öppet samspel där medarbetarna var medvetna om studiens syfte. 

Författarna var icke deltagande i observationerna och integrerade sig inte i processerna vilket innebar 

att författarna endast observerade (Skärvad & Lundahl, 2016). Detta sågs som en fördel eftersom 

medarbetarna inte påverkades av författarna samt att författarna kunde röra sig fritt i omgivningen. 

Tabell 2 visar de observationer som genomfördes på fallföretaget. 

Figur 5 Litteraturgenomgång 
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Tabell 2 Observationsschema 

 

 

2.4.4 Enkäter och intervjuer 

Enkäter och intervjuer är två datainsamlingsmetoder som faller in under huvudkategorin 

surveyundersökningar. De båda metoderna är primärkällor och bygger på att samla in data genom att 

ställa frågor (Saunders, 2012). Det som skiljer enkäter från intervjuer är att enkäter är skriftliga frågor 

i formulär där uppgiftslämnarna själva får fylla i svar (Skärvad & Lundahl, 2016). 

Enkäter 

Det finns två huvudtyper av enkätundersökningar, deskriptiva och analytiska. De deskriptiva har som 

syfte att beskriva ett fenomen medans de analytiska förklarar ett fenomen (Skärvad & Lundahl, 2016). 

I denna studie användes deskriptiva eftersom syftet med enkäterna var att beskriva den nuvarande 

situationen utifrån medarbetarnas perspektiv. Fördelen med att genomföra enkäter är att 

uppgiftslämnarna inte blir påverkade av intervjuarens närvaro samt att svaren är informationsrika 

(Patel & Davidsson, 2011). Det negativa är att det kan vara låg svarsfrekvens samt nå sanningsenliga 

svar (Yin, 2015). För att öka tillförlitligheten i denna studie kompletterades enkäterna med 

observationer och intervjuer. 

Vid utformandet av enkätfrågorna är det fördelaktigt att vara strukturerad och tydlig, att konstruera 

frågor som täcker in alla aspekter. Enkäterna var uppbyggda med fasta svarsalternativ men med 

möjlighet att skriva några kompletterande ord. Patel och Davidson (2011) påvisar att språket i en enkät 

ska vara enkelt att förstå, därav konstruerades enkäterna med detta i beaktning. 

Enkäterna genomfördes för att nå ut till fler medarbetare på verksamhetens olika avdelningarnas skift 

samt att det gavs möjlighet att svara under en längre tidsperiod, för att inte skapa tidspress. Fördelen 

med enkäterna var att författarna nådde ut till de medarbetare som inte närvarade vid pulsmötet, men 

som använder pulstavlan som en informationstavla i det dagliga arbetet. Det genomfördes två enkäter 

(Tabell 3) första enkäten besvarar forskningsfråga två och tre. Denna enkät fick alla medarbetare inom 

verksamheten möjlighet att svara på. Detta för att få in åsikter och kommentarer ifrån alla avdelningar. 

Den andra enkäten genomfördes när testet implementerats för att besvara problemfråga fyra. Denna 

enkät delades enbart ut till de som deltar vid pulsmötet, därav ett mindre antal enkäter. Anledningen 

till detta var tidsbrist och att författarna då antog att det var dessa respondenter som skulle ge mest 

informativa svar. Enkätunderlag återfinns i Bilaga 3. 

Tabell 3 Utlämnade enkäter 

 

  

Dag Tid Syfte/område Antalet	medverkade

2018-03-13 20	minuter Pulsmöte 13	stycken

2018-03-15 20	minuter Pulsmöte 7	stycken

2018-03-20 15	minuter Pulsmöte 6	stycken

2018-03-22 20	minuter Pulsmöte 15	stycken

2018-02-05 15	minuter Pulsmöte 7	stycken

2018-02-06 25	minuter Pulsmöte 8	stycken

Utlämningsdatum Antal	utlämnande	(st) Antal	insamlande	(st)

2018-03-12 40 30

2018-04-05 20 15
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Intervjuer 

Intervjuer utformas olika beroende på studiens syfte, antingen likt en dialog vilket innebär 

ostandardiserad intervju eller strukturerade frågor som innebär standardiserad intervju. En 

kombination av båda utformningarna innebär en semistandardiserad intervju (Saunders, 2012). 

Semistrukturerade intervjuer användes i denna studie och innebär att intervjuaren i förväg hade 

strukturerat upp frågor som önskades bli besvarade men som under intervjun utvecklades. Detta 

tillvägagångssätt används när mer information önskas kring ett specifikt område. Fördelen med 

semistandardiserade intervjuer är att studien får både kvantitativa och kvalitativa svar (Skärvad & 

Lundahl, 2016). I studien genomfördes intervjuerna för att få bredare perspektiv av pulsmötet samt 

komplettera enkätsvaren. De som intervjuats i denna studie är medarbetare som deltar regelbundet i 

pulsmötet. Även fallföretagets affärsutvecklare och VD har intervjuats för att få en bakgrund och 

framtidsplan kopplat till pulsmötet. Urvalet av respondenterna skedde utefter observationerna samt 

VD:ns erfarenheter. Dessa valdes ut eftersom VD:n anser att respondenterna besitter djupare kunskap 

gällande pulsmötet. Intervjuerna i studien skedde både spontant i anslutning till pulsmötet men även i 

form av förbokade möten, därav varierar frågor, längd på intervjuerna samt intervjuunderlag. Tabell 4 

visar de intervjuer som författarna genomfört och vilken befattning som respondenten har. 

Intervjuunderlag återfinns i Bilaga 2. 

Tabell 4 Genomförda intervjuer 

 

2.4.5 Experiment 

Vid utförande av experiment finns det olika tillvägagångssätt och varianter. I denna studie genomförde 

författarna ett mindre experiment, mer likt ett test. Studien genomfördes genom en jämförelse mellan 

tillståndet före och efter uppdateringen av pulstavlan och kan identifieras enligt Skärvad och Lundahl 

(2016) som en jämförande undersökning.  

Det som skedde vid experimentet var att pulstavlan adderades med den information som medarbetarna 

via enkäter och intervjuer antydde att de saknade. I detta fall var det färgade magneter och betydande 

informationsrutor som författarna adderade på pulstavlan. Experimentet pågick under två veckors tid 

där medarbetarna fick chansen att använda den uppdaterade informationen i det dagliga arbetet utan 

författarnas närvaro. Efter två veckors tid genomfördes ytterligare enkäter och observationer för att 

undersöka tillståndet efter uppdateringen. 

  

Datum Syfte Befattning Metod Tid

2018-03-13 Uppfattning	kring	pulsmöte Marknad Semistrukturerad 10	minuter

2018-03-13 Uppfattning	kring	pulsmöte Planering Semistrukturerad 5	minuter

2018-03-13 Uppfattning	kring	pulsmöte Packetering Semistrukturerad 15	minuter

2018-03-15 Uppfattning	kring	pulsmöte Kvalité Semistrukturerad 15	minuter

2018-03-15 Information	kring	pulsmöte Pulsmötsledare Semistrukturerad 30	minuter

2018-03-15 Information	och	historia	kring	pulsmöte VD Semistrukturerad 20	minuter

2018-03-15 Uppfattning	kring	pulsmöte Lager Semistrukturerad 5	minuter

2018-03-15 Uppfattning	kring	pulsmöte Produktion Semistrukturerad 10	minuter

2018-03-20 Framtiden	kring	pulsmöte Affärsutvecklare Semistrukturerad 15	minuter
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2.5 Dataanalys 

Den data som samlats in från utvalda metoder har analyserats för att få ut mesta möjliga information. 

För att sammanställa enkätsvaren har en kategorisering av nyckelord genomförts i Excel. Det vill säga 

att författarna valt ut ord som är återkommande i flertalet enkäter. Detta medförde att författarna 

skapade sig en överblick av kvantitativ data, för att se kopplingar och samband till vidare analys. Alla 

intervjuer spelades in med hjälp av mobilapplikationer för att underlätta transkribering. Transkribering 

genomfördes i anslutning till intervjuerna där även dess miljö noterades eftersom de kan vara av 

betydelse för utfallet. Transkriberingen möjliggjorde att författarna kunde finna nyckelord som var av 

betydelse för studiens resultat. Nyckelorden sammanställdes i ett Excel-dokument för att få en tydlig 

överblick av vad som bör förändas. Efter varje observation genomförde författarna en dialog mellan 

varandra för att sammanställa intryck som uppkommit under pulsmötet, även detta dokumenterades i 

Excel. Att göra detta i direktanslutning medförde att ingen information föll i glömska. Det mindre 

experimentet analyserades med hjälp av enkäter och observationer för att jämföra tillståndet före och 

efter. Dessa enkäter sammanställdes på samma sätt som tidigare. 

2.6 Kvalitét 

För att stärka studiens kvalitét har triangulering använts, vilket innebär att studien innehåller flertalet 

datainsamlingsmetoder där fenomenet granskats ur olika perspektiv. Detta eftersom olika metoder kan 

ge varierande resultat och om bara en metod används kan det ge en missvisande bild (Patel & 

Davidsson, 2011). Därav har författarna i denna studie använt fyra datainsamlingsmetoder för att se 

fenomenet ur olika perspektiv, som sedan kan jämföras mot varandra. Dock finns det aspekter som 

stärker och sänker rapportens kvalité, nedan presenteras studiens validitet och reliabilitet. 

2.6.1 Validitet 

I en studie skiljs det på inre och yttre validitet, gemensamt är att definiera frånvaro av systematiska fel. 

Det vill säga i vilken utsträckning ett mätinstrument mäter det som den avser att mäta (Saunders, 2012). 

Inre validitet i denna studie nås genom att enkät- och intervjufrågor var utformade för att få ut den 

informationen som behövdes för att genomföra en analys. Det negativa med att genomföra enkäter var 

att frågorna kunde tolkas olika av medarbetarna och att det inte fanns möjlighet att ställa följdfrågor, 

eftersom författarna inte närvarade vid alla skift. Detta sänker den inre validiteten eftersom enkäterna 

inte mäter det som avsågs att mäta. Det som dock stärker validiteten är att enkäterna når ut till flertalet 

medarbetare i verksamheten. Även studiens triangulering stärker validiteten, då intervjuerna och 

enkäterna kompletterar varandra. 

Yttre validitet syftar till i hur hög grad mätresultatet kan generaliseras (Skärvad & Lundahl, 2016). I 

denna studie genomfördes datainsamlingsmetoder på HordaGruppen, vilket medför att studien har låg 

yttre validitet. 

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till frånvaron av slumpmässiga fel i undersökningen, det ska inte vara av betydelse 

vem som utför studien eller vart den utförs (Skärvad & Lundahl, 2016). Studien håller hög reliabilitet 

då de det finns fasta intervju- och enkätfrågor (Bilaga 2 och Bilaga 3) som inte påverkas av vem som 

intervjuar. Alla intervjuer är inspelade och transkriberade för att stärka studiens reliabilitet. Det som 

sänker reliabiliteten är att det endast var en från varje avdelning som intervjuades vilket leder till en 

ensidig bild. Reliabiliteten kunde stärkts ytterligare om intervjuer genomförts med flera från samma 

avdelning eftersom de har olika perspektiv på fenomenet. 
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2.7 Etik 

Författarna anser att en betydande beståndsdel under forskningsarbetet var att hålla god etik. Detta 

stärks av det som Creswell (2002) förespråkar gällande att de etiska övervägandena ska genomsyra hela 

forskningen. Författarna har genom studien haft huvudkraven kopplat till individsskyddskravet. Dessa 

krav är skapade av Vetenskapsrådet och syftar till att skydda deltagandes identiteter, vilket är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2018). Innan studiens start godkändes den av VD:n genom en signatur vilket uppfyller samtyckeskravet. 

Inför varje datainsamlings informerades även berörda samt att ett muntligt godkännande av deltagarna 

genomfördes. De informerandes om att all datainsamling sker anonymt samt syftet med forskningen. 

Anonymitet kopplat till datainsamlingsmetoderna bidrar till att inkommande data inte går att spåra, 

vilket kan bidra till mer utförliga svar (Skärvad & Lundahl, 2016). 

Rapporten publicerades slutligen i DiVA, digitala vetenskapliga arkivet, en databas som digitalt och 

långsiktigt sparar forskningspublikationer och studentuppsatser (DiVA, 2018). Detta bidrar till att 

denna rapport är med som bidrag i en forskningsbank. 

  



 Metod och genomförande 

 14 

 



 Teoretiskt ramverk 

 15 

3 Teoretiskt ramverk 

Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och de frågeställningar 

som formulerats. 

3.1 Koppling mellan teori och frågeställningar 

Utifrån problemfrågorna valde författarna lämpliga teorier som grund för att genomföra en analys av 

insamlad data för att besvara studiens syfte. Figur 6 illustrerar valda teorier och problemfrågorna. 

  
Figur 6 Koppling mellan teori och frågeställningar 
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3.2 Lean 

Lean Production, som vidare benämns Lean, har sin grund i The Toyota Production System (TPS) 

(Womack et al., 1991). Lean är en strategi som syftar till att nå verksamhetens vision genom att reducera 

icke värdeadderande aktiviteter (Peterson et al., 2015). Liker (2009) beskriver det som att vara effektiv, 

flexibel och resurssnål genom hela flödet. 

Jones et al. (1999) påstår att nyckeln till framgång är när verksamheter ser Lean som en företagskultur 

snarare än kommando och kontroll. Jayaram et al. (2010) definierar Lean som att eliminera slöseri och 

defekta processer samt att minska ledtiderna för att skapa värde för kund. Vidare menar han att detta 

är redskap för att verksamheten ska nå sin vision. Blücher och Öjmertz (2008) lyfter aspekten; 

värdeskapande för vem?. De anser att verksamheten inte bara bör fokusera på att skapa värde för 

kunden utan att de även väga in medarbetaren, ägaren och samhället. En fråga som är relevant för att 

verksamheten skall veta i vilket syfte de ständigt genomför förbättringar och utveckling (Blücher & 

Öjmertz, 2008). 

Lean innebär som ovan nämnt att eliminera slöseri samt att via verktyg utveckla de processer som tillför 

värde för kunden (Jones et al., 1999). Dock påstår Liker (2009) att verksamheter inte enbart ska 

fokusera på verktygen utan se fördelen med att implementera Lean-tänket. Detta tankesätt är en 

kulturell förändring och ligger som grund i boken The Toyota Way. Enligt Liker (2009) innebär detta: 

• Eliminera slöseri med hjälp av både tid och resurser. 

• Ständigt arbeta med kvalitetssäkring i alla arbetsprocesser. 

• Ny teknik som är prisvärt och pålitligt. 

• Alltid nå sitt mål med affärsprocesserna. 

• Bygga upp en lärande kultur med ständiga förbättringar. 

För att nå detta bör verksamheter skapa kontroll över sin verksamhet detta men hjälp av Lean-verktyg 

och inte endast se Lean som en abstrakt filosofi (Bhasin & Burcher, 2005). I denna studie används 

Lean-verktygen de 7+1 slöserierna, Toyota production system tempel samt visualisering. 
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3.2.1 De 7+1 slöserier i Lean 

I en värld av konkurrens är det betydande att verksamheter kontinuerligt arbetar med värdeadderande 

förbättringar kopplat till verksamhetens produkter och tjänster (Alpenberg & Scarbrough, 2016). För 

att skapa effektiva och värdeadderande aktiviteter bör flödet ses som helhet. Ett verktyg kopplat till 

detta är de 7+1 slöserierna, som beskrivs nedan i Tabell 5 (Bhasin & Burcher, 2005; Peterson et al., 

2015). 

Tabell 5 De 7+1 slöserierna 

Slöseri Beskrivning 

Överproduktion Innebär att verksamheten producerar mer än vad kunden förväntar sig eller att det utförs aktiviteter 
tidigare än vad som önskas. 

 

Väntan Med ett annat ord outnyttjad tid som förekommer i alla typer av verksamsamheter. Exempelvis när 
medarbetaren får söka efter information som borde finnas på plats, rätt material inte finns där det 
behövs eller att få vänta på någon vid ett möte. 

 

Transport Interna transporter är ett slöseri för verksamheter, därför bör de utforma arbetsplatser med minimala 
transportsträckor. Dessa transportsträckor är exempelvis när material eller information överlämnas. 

 

Överarbete Att arbeta extra som inte kunden är villig att betala för. Exempelvis att leverera en tjänst eller produkt 
som överträffar kundens behov fast med ett pris som inte ligger i nivå med kundens. 

 

Lager Lager innebär kostnader, en kö där materialet väntar på att få komma vidare i processen 

 

Rörelse Fysisk aktivitet som inte är värdeskapande. Exempelvis leta efter föremål, gå långa sträckor för att 
hämta saker eller inte ha sin arbetsutrustning nära sin arbetsplats utan får hämta saker på olika 
platser. 

 

Produktion av defekta 
produkter 

Innebär att tillverka produkter som inte håller rätt kvalité, vilket innebär kvalitetsbristkostnader.  

 

Outnyttjad kompetens Detta innebär att verksamheten inte nyttjar och tar tillvara på all kompetens. För en verksamhet är 
detta negativt då det kan bidra med att engagemang och förbättringar uteblir från medarbetaren. 
Exempel på detta är bristande kommunikation mellan kollegor eller information som är låst till 
verksamhetens IT-system. 
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3.2.2 Toyota production system tempel 

Toyota Production System tempel är en förklaringsmodell som verksamheter använder för att 

visualisera dess grund, processer och vision, för att alla ska sträva mot samma mål (Peterson et al., 

2015). Detta bidrar till ett gemensamt utgångsläge som ständigt kan utvecklas och det tempelformade 

huset blir stabilare (Dora & Gellynck, 2015). Syftet med ett tempelformat hus är att det symboliserar 

struktur och stabilitet därav är alla delar av betydelse för verksamhetens helhet och utveckling (Liker & 

Hoseus, 2008). Även Blücher och Öjmertz (2008) lyfter aspekten om standardisering som en viktig del, 

där huset kan skapa en gemensamma bild och arbetssätt för medarbetaren. 

Verksamheter använder olika utformningar på det tempelformade huset, men grundprinciperna förblir 

det samma, se Figur 7 (Liker, 2009). Grunden står för verksamhetens grundläggande förutsättningar 

och värderingar som standardiserat arbetssätt, verksamhetens kultur och dess kommunikation (Dora 

& Gellynck, 2015). Dora och Gellynck (2015) beskriver vidare vikten av att verksamheter har en stabil 

grund för att skapa möjlighet att utvecklas och nå sin vision. Pelarna i det tempelformade huset står för 

processer, flöden och kvalité som skall ta verksamheten mot sitt tak vilket är dess vision. Ett redskap 

för att hjälpa ledarna att visualisera och analysera hur de hanterar en expandering av verksamheten 

(Kehr & Proctor, 2016). Dora och Gellynck (2015) nämner att pelarna påverkas av externa och interna 

faktorer vilket i sin tur påverkar hur verksamheten utvecklas. Taket skall visualisera verksamhetens 

vision och är pilformat i syfte med att verksamheten ständigt strävar mot förbättring (Peterson et al., 

2015). I centrum av modellen är verksamhetens engagemang och lagarbete där medarbetare ständigt 

arbetar med att förbättra verksamheten. Blücher och Öjmertz (2008) påvisar att om verksamheten vill 

nå framgång är det av betydelse att använda alla medarbetares kunskap, kreativitet och idéer i 

processerna. Kehr och Proctor (2016) uttrycker det som husets hjärta, där det bygger på att kunder, 

leverantörer och de anställda aktivt arbetar med förbättringar. 

  

Vision  

Processer 

och flöden Kvalité 

Verksamhetens grundläggande förutsättningar och värderingar 

Engagemang och 

lagarbete 

Figur 7 Toyota production system tempel 
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3.2.3 Visualisering 

Som tidigare nämnt är huvudfokus inom Lean att reducera slöserier och ett verktyg för detta är 

visualisering (Ogunbiyi et al., 2001). Runebjörk och Wendleby (2013) definierar visualisering som ett 

Lean-verktyg för att visualisera styrning och processer i en verksamhet. Att visualisera är ett 

kommunikationssätt som innebär att åskådliggöra betydande information genom bilder, ritningar, 

diagram och animeringar. Det kan ses som ett kompletterande kommunikationssätt gentemot verbal 

kommunikation. Det finns olika typer av visualiseringsverktyg som är kopplade till Lean, ett verktyg är 

flödesschema (Ogunbiyi et al., 2001). 

Flödesschema 

Chantarachalee et al. (2014) beskriver att steg ett för att visualisera är att göra en värdeflödesanalys och 

ett flödesschema. För att skilja på värdeadderande och icke värdeadderande aktiviteter. Flödesschema 

är ett verktyg för att visualisera steg, aktiviteter eller uppgifter med hjälp av enkla standardiserade 

symboler. Där det finns en tydlig start och ett tydligt slut. Ett flödesschema ger information ur 

användarnas perspektiv och visar i turordning de aktiviteter en process har, samt det logiska sambandet 

mellan dessa (Passera, 2017). En bra processkarta visar de aktiviteter som är värdeadderande för 

verksamheten (Prased, 2016). 

Passera (2017) beskriver hur flödeskartläggning används för att rita upp komplexa processer och genom 

det se eventuella slöserier. Enligt Atieh et al. (2015) kan denna karta hjälpa verksamheten för att på ett 

enkelt sätt förstå och skapa en överblick av de flöden och processer som existerar. Flödeskartläggning 

kan exempelvis användas för att skilja mellan relevant och irrelevant information i en viss situation 

(Passera, 2017).  

3.3 Informations- och kommunikationsflöde 

Enligt Petersson et al. (2015) består ett flöde av tre olika delar vilket är produktflöde, materialflöde och 

informationsflöde. En verksamhet behöver alla flöden eftersom de fokuserar på olika delar i 

verksamheten. Det som inte ska förglömmas är att det som kommuniceras i informationsflödet 

innefattar både produkter och material, vilket tyder på att de har betydelse för varandra. 

Informations- och kommunikationsflöde bygger på kommunikation mellan berörda parter. 

Information är det meningsfulla innehållet som överförs vid kommunikation, medan kommunikation 

är sättet informationen överförs på (Falkheimer & Heide, 2007). Enligt Runebjörk och Wendleby (2013) 

kommunicerar individer på tre olika sätt, icke verbalt, verbalt och aktivt. Icke verbal kommunikation 

sker utan ord och kan vara symboler av betydelse i verksamheten. Verbal kommunikation syftar till den 

kommunikation som sker i tal och skrift. Aktiv kommunikation innebär kommunikation via handling. 

Förmedlar en verksamhet att de skall vara konkurrenskraftiga på leveranstiden måste de likaså vara det 

i praktiken. Runebjörk och Wendleby (2013) lyfter även vikten av att använda ett standardiserat 

kommunikationssätt som speglar verksamhetens värdegrund och förmedlar samma budskap. 

Kommunikationsprocesser ses som nödvändigt för att en verksamhet skall fungera, detta för att det 

ligger som grund till dess beslut, problemlösningar samt prestationer. Kommunikation kan ses ur olika 

perspektiv, nedan beskrivs olika typer av informations- och kommunikationsmetoder, som 

internkommunikation samt kopplingen mellan Lean och kommunikation (Canary & McPhee, 2011). 
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3.3.1 Internkommunikation 

Kang et al. (2014) beskriver att en verksamhet bör ha en god internkommunikation med sina 

medarbetare för att få nöjda kunder. Internkommunikation är kommunikationen som sker inne i 

verksamheten och syftar till att kommunicera mål och samordna verksamhetens delar. Forskning 

påvisar att om en verksamhet har en väl fungerande internkommunikation och effektiva 

kommunikationskanaler har de lättare att nå sina mål (Falkheimer & Heide, 2007). 

Eriksson (2008) anser att om medarbetaren inte har inblick i den egna verksamhetens mål och visioner 

är det svårt att kommunicera rätt budskap externt. Därav är det betydande att verksamheter har en 

fungerande internkommunikation. För att skilja på intern- och externkommunikation syftar den 

externa kommunikationen till parter utanför den egna verksamheten som kan vara kunder och 

konkurrenter. Tillskillnad från den interna kommunikationen som sker mellan medarbetare inom 

verksamheten (Johnson & Chang, 2000). 

3.3.2 Lean-kommunikation 

Enligt Aiqiang (2008) är Lean mer än bara att eliminera slöseri. När en verksamhet arbetar med Lean 

bör även  människans beteende, kultur, kommunikation och ledarstilar ligga i fokus för att nå ett lyckat 

resultat. Lean-kommunikation är en av aspekterna att ta hänsyn till, där det primära syftet är den 

grundläggande respekten för medarbetarens tid och vad som är värdeadderande i dess arbete. Det som 

skiljer Lean-kommunikation mot andra kommunikationssätt är att avsändaren ständigt analyserar 

vilken information som är värdeskapande för mottagaren (Runebjörk & Wendleby, 2013). Inom Lean-

kommunikation är förmågan att kapacitetsmässigt matcha utbud och efterfrågan men samtidigt vara 

anpassningsbar och flexibel i rätt tid (Jones et al., 1999). En annan aspekt är även standardisering, i 

den bemärkelsen att det finns ett bestämt kommunikationssätt att förhålla sig till (Alpenberg & 

Scarbrough, 2016).  Liker (2009) anser att icke standardiserade processer inte går att förbättra om det 

inte finns något utgångsläge att jämföra med. Dock menar han vidare att det måste finnas en balansgång 

gällande strikta arbetssätt och medarbetarnas kreativitet kopplat till processerna för att nå optimal 

förbättring och värdeskapande kommunikation. Runebjörk och Wendleby (2013) menar att Lean syftar 

till att skapa en lärande och utvecklande verksamhet genom att tillföra kunskap kring verksamhetens 

kommunikationsprocesser. Alpenberg och Scarbrough (2016) menar på att det krävs ett nära samarbete 

samt en kommunikationsstandard inom verksamheten för att nå effektivitet. Genom detta 

standardiserade kommunikationssätt reduceras information som inte är relevant och 

kommunikationen förbättras för mottagaren (Jones et al., 1999). 
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3.4 Pulsmöte och Pulstavla 

Möten är en central del i verksamheter och erbjuder en plats för informationsutbyte, beslutsfattande 

och planering, medarbetare spenderar mycket tid i möten dock är viss tid ineffektiv och ses som slöseri 

(Stray et al., 2016). Pulsmöte är ett verktyg inom Lean som utvecklades år 2003 av Scania (Kaya et al., 

2014). Pulsmöten även benämnt daglig styrning är korta möten som syftar till att informera om den 

nuvarande statusen i verksamheten (Peterson et al., 2015). Namnet pulsmöte kommer ifrån sjukvården 

där läkaren tar pulsen på sin patient för att se vilket tillstånd individen är i och utefter det se vilken 

behandling som behövs. Har patienten ett kritiskt tillstånd krävs det en omedelbar åtgärd, vilket kan 

kopplas till producerande företag. Tas pulsen dagligen på verksamheten är det lättare att hitta och lösa 

de avvikelser som uppstår (Kaya et al., 2014). 

3.4.1 Strukturen på ett pulsmöte 

Huvudsyftet med pulsmöte är att via korta frekventa möten synkronisera verksamheten och få alla 

avdelningar att arbeta mot gemensamma mål och visioner. Med hjälp av frekventa möten upptäckts 

bland annat avvikelser och negativa trender vilket gör att förbättringsarbete kan påbörjas i tid. Genom 

frekventa möten minimeras likaså risken att information faller i glömska. Den information som delas 

är utan detaljer för att hålla mötet kort och effektivt. Enligt satta teorier finns det ingen avsatt tid för 

hur länge ett pulsmöte ska pågå, men det vanligaste är att det pågår i cirka 15 minuter. Gemensamt är 

att det sker på stående fot kring en pulstavla, vilket genererar att medarbetarna håller sig till ämnet 

samt följer en struktur (Kaya et al., 2014). 

3.4.2 Pulstavla 

Pulstavla är en informationstavla och är en del av pulsmötet eftersom mötet sker kring den. Tavlan är 

ett verktyg i det dagliga arbetet och syftar till att visualisera informationen som mötet kretsar kring 

(Peterson et al., 2015). Att använda visualisering ger ökad förståelse för den information som förmedlas 

på mötet. Pulstavlans utformning kan skilja och det är upp till varje verksamhet att besluta om vad som 

ska visualiseras. Det generella är en whiteboard med rutor som representerar olika funktioner, 

avdelningar, maskiner, projekt och produkter i verksamheten. Ett verktyg som används för att 

visualisera status på aktiviteterna är färgade magneter, exempelvis symboliserar grön färg att det är 

inom målen och röd färg symboliserar att det avviker och kräver åtgärd. Här krävs det även att 

verksamheten skapar en handlingsplan för hur avvikelsen ska åtgärdas (Kaya et al., 2014). 

Det traditionella är fysiska pulstavlor men det börjar även komma digitala (Kaya & Bergsjö, 2016). Kaya 

och Bergsjö (2016) beskriver vidare digitala pulstavlor, där den traditionella whiteboardtavlan byts ut 

mot en TV-skärm som är kopplad till en databas där informationen sparas. Detta kan ses som en del av 

industri 4.0 då det ökar flexibiliteten och tillgängligheten (Enerbäck et al., 2015). Med en digital 

pulstavla får medarbetaren tillgång till den i mötesrummet och vid sin arbetsplats, vilket ökar 

tillgängligheten. Kaya och Bergsjö (2016) beskriver att det även går att använda hybrid-pulstavlor där 

verksamheten använder sig av digitala skärmar och traditionella whiteboardtavlor. 
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3.5 Sammanfattning av teorier 

Verksamheter bör ständigt utveckla sina processer och skapa värdeadderande aktiviteter för att vara 

konkurrenskraftiga på marknaden (Alpenberg & Scarbrough, 2016). För att nå framgång i detta bör 

värdekedjan ses som en helhet samt att verksamheten har en genomgående kultur att ständigt optimera 

sina processer (Bhasin & Burcher, 2005). Lean har skapat enkla verktyg som skall hjälpa verksamheter 

att utveckla och effektivisera sina processer (Peterson et al., 2015). 

Toyota Production system tempel är ett verktyg för att visualisera verksamheters grund, processer och 

vision som bör vara fokus i det dagliga arbetet (Peterson et al., 2015). För att bygga ett stabilt tempel är 

det av betydelse att alla delarna utvecklas i samma takt samt att medarbetarna strävar mot dess vision 

(Liker, 2009). En viktig byggsten som grundar sig i verksamhetens mål och visioner är 

kommunikationsprocesser för att de ligger till grund för verksamheters beslut, problemlösningar samt 

prestationer (Canary & McPhee, 2011). En plats för tvärfunktionellt kommunikations- och 

informationsutbyte i en verksamhet är pulsmötet, ett möte kring pulstavlan. Detta är även en 

beståndsdel som ligger till grund i verksamheters tempel. Detta leder till att det ständigt bör utvecklas 

och effektiviseras i takt med omvärlden för att kommunicera och visualisera värdeadderande 

information för verksamheten, medarbetaren och dess kunder (Dora & Gellynck, 2015; Runebjörk & 

Wendleby, 2013).
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4 Empiri 

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för denna studie. 

Vidare beskrivs empirin som samlats in för att tillsammans med valda teorier ge svar på studiens 

frågeställningar. 

4.1 Beskrivning av fallföretag 

De företaget där fallstudien genomförts är HordaGruppen AB. De är polymerspecialister och arbetar 

med gummi samt plastdetaljer mot fordons-, tillverknings- och möbelindustrin, där deras primära 

kunder finns inom fordonsindustrin. HordaGruppens vision är: 

Genom utveckling av material, teknik och personal erbjuda marknaden 

attraktiva konkurrenskraftiga system och lösningar. HordaGruppen vill 

överträffa normala marknadsförväntningar och därigenom bli attraktiva hos 

både befintliga och potentiella kunder. 

HordaGruppens affärsidé är att vara en attraktiv och konkurrenskraftig leverantör på marknaden som 

arbetar mot kostnadseffektivitet, lönsamma lösningar och en effektiviserad och automatiserad industri 

för att tillgodose och skapa mervärde för kunden. 

HordaGruppens huvudsäten, Horda och Bor, ligger strax utanför Värnamo i Småland. Verksamheten 

har de senaste åren expanderat och har sedan 2010 ökat från 87 stycken anställda till 109 stycken 2017. 

2010 hade de en omsättning på cirka 120 MSEK och 2017 omsatte företaget cirka 209 MSEK. Denna 

studie har valt att rikta in sig på HordaGruppens produktionsenhet i Horda. Denna del av verksamheten 

har det senaste året gjort en expansion och har gått från en omsättning på 58 MSEK 2010 till 132 MSEK 

2017. På grund av den växande marknaden inom fordonsindustrin står fabriken inför nya utmaningar 

när det gäller att tillgodose kundernas behov. Dessa utmaningar öppnade upp för nya möjligheter vilket 

var anledningen till att denna studie genomfördes. 
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4.2 HordaGruppens tempel 

Av intervjuer har det framkommit att HordaGruppen använder ett tempelformat hus för att 

kommunicera sin värdegrund och sina processer till alla medarbetare. Företagets VD har själv 

konstruerat templet och uttrycker: 

"Jag vill att medarbetaren ska skapa förståelse varför åtgärder vidtas” 

 (Företagets VD) 

Fortsättningsvis beskriver VD:n i intervjun, att i takt med att omvärlden utvecklas förändras kraven och 

förutsättningarna globalt. Detta leder till att HordaGruppen bör vara följsamma och utvecklas i samma 

takt som sina kunder. Med det som grund bröt VD:n ner kundernas krav till byggstenar som ligger till 

grund i verksamhetens processer för att skapa en gemensam väg till målet. VD:n utrycker vikten av att 

medarbetarna arbetar med alla byggstenar (Figur 8) för att skapa ett stabilt hus, för är en av 

hörnstenarna svaga medför det risk att hela huset rasar. Pulstavlan och pulsmötet är en central delar 

för att nå företagets mål, genom ett standardiserat arbetssätt följa upp sin dagliga styrning samt mäta 

och förstå dess utfall. Nedan beskrivs delarna. 

 

 

 

  

Figur 8 HordaGruppen tempelformade hus 



 Empiri 

 25 

Tabell 6 Beskrivning av HordaGruppens tempel 

  

Byggsten Förklaring 

Standardiserat arbetssätt För att nå ständiga förbättringar är det av betydelse att alla processer är standardiserade. 
Detta för att minska variationen genom att dokumentera, mäta och kontrollera processerna. 
För HordaGruppen är detta standardiserade arbetssätt ett krav från deras kunder, det gör att 
alla processer är repeterbara och följer samma kvalité. 

 

Daglig styrning Daglig styrning innebär att visualisera det dagliga utfallet för medarbetarna. Pulsmötet är en 
viktig aktivitet i HordaGruppens daglig styrning där de genom en tvärfunktionell dialog följer 
upp sina processer utefter uppsatta mål samt korrigerar eventuella avvikelser. 

 

Systematiskt underhåll Företaget investerar mängder i utrustning och lokaler vilket gör att de kräver underhållning 
för att fungera utefter sin bästa förmåga. 

 

Ordning och reda Denna byggsten är tidskrävande. Verksamheten växer vilket gör det ännu viktigare att hitta 
en rutin på hur varje medarbetare håller god ordning och reda. 

 

Rätt från mig Det är viktigt att varje medarbetare på HordaGruppen förstår vilken betydelse dess arbete har 
samt förstår vikten av att arbeta effektivt för att tillfredsställa kundernas krav och för att 
utveckla verksamheten. 

 

Mäta och förstå På pulstavlan visualiseras hur maskinerna producerat det senaste dygnet jämfört med de mål 
som är uppsatta. För att se eventuella avvikelser och komma fram till förbättringsförslag är 
det av betydelse att alla medarbetare förstår hur processerna mäts och följs upp. 

 

Respekt för människa och 
miljö 

HordaGruppen ska säkerställa en hållbar utveckling och värna om resurserna i omvärlden. 
Detta bygger på att inför varje beslut ska allas hälsa, miljö och individens säkerhets vara i 
fokus. Att värna om en trygg och säker arbetsplats där personalen ges möjlighet till utveckling 
är betydande. 

 

Kostnadseffektiva Detta hänger samman med det standardiserade arbetssättet, att långsiktigt tänka lönsamhet 
samt kontinuerligt eliminera och förebygga slöseri. Lönsamheten kommer ifrån resultatet av 
företagets förmåga att alltid ifrågasätta kostnader som inte är värdeskapande och genom det 
leverera med högsta kundvärde. 

 

Ständiga förbättringar Detta innebär för HordaGruppen att genom små kontrollerade förbättringssteg ständigt 
utvecklas. Det innebär också att uppmuntra medarbetaren till att bidra med innovation och 
utveckling samt att ta tillvara på medarbetarnas kunskap och engagemang. 

 

Kundtillfredsställelse Genom att arbeta med ständiga förbättringar, gemensamt förhållningssätt och värderingar 
samt drivkraft är detta en väg till att nå kundtillfredsställelse som är HordaGruppens yttersta 
målsättning. 
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4.3 HordaGruppens pulsmöte och pulstavla 

Genom datainsamling har information kring det dagliga pulsmötet som sker på HordaGruppen samlats 

in. Mötet äger rum i anslutning till produktionen (Bilaga 5) och i samband med det uppdateras 

pulstavlan som hänger på väggen i samma rum. Nedan beskrivs det befintliga pulsmötet och pulstavlan. 

4.3.1 Hur den befintliga pulstavlan ser ut 

Information som visualiseras på pulstavlan (Bilaga 6) är vilka besök som kommer ske under dagen, 

tillbud/olyckor de senaste 24 timmarna, reklamationer, handlingsplan lång (exempelvis ombyggnad av 

produktion), handlingsplan kort (exempelvis en mindre åtgärd) samt antalet producerade artiklar de 

senaste 24 timmarna. Information visualiseras med siffror i olika färger, där röda siffror innebär att 

processen avviker ifrån sitt uppmätta mål per timme och gröna siffror innebär att maskinen går i rätt 

takt. De artiklar som visualiseras med blå siffror är de som produceras i flödet under den aktuella dagen. 

Med denna information som grund kan HordaGruppen dagligen mäta utfallet. 

Pulstavlan på HordaGruppen är strukturerad, se Bilaga 6, med tydliga rutor och markeringar där 

informationen ska föras in. Dock upplever medarbetare den som kladdigt skriven och att det finns 

brister. Den information som idag inte existerar på pulstavlan som medarbetarna via enkäter och 

intervjuer visat att de saknar är sjukfrånvaro, varningar samt tydliga handlingsplaner med en 

standardiserad uppföljningsstruktur. Det har även uppkommit att medarbetare saknar en digital 

pulstavla. En digital pulstavla med en mer presentabel layout skulle vara mer representativ att visa för 

kunder samt vara enklare att föra och följa statistik via. Detta eftersom informationen sparas i en 

databas när tavlan är digital. Respondenterna menar på att via en digital pulstavla ökar tillgängligheten 

och flexibiliteten då den skulle gå att nå även på andra platser än där tavlan idag återfinns. 

4.3.2 Hur det befintliga pulsmötet är utformat 

Via observationer skapade författarna en uppfattning om att det varierade mellan sju till 15 deltagare 

vid varje tvärfunktionellt pulsmöte. De som alltid deltar är företagets VD, produktionsansvarig, 

lagerpersonal, plusmötets-ledare, representant från kvalité samt en representant från 

paketeringsavdelningen. De medarbetare som deltar i mötet cirka två gånger i veckan är personal från 

avdelningarna marknad, planering och underhåll samt projektledare. Vissa har en större 

nyckelfunktion än andra, vilket genererar olika uppgifter kopplat till mötet. Som ovan nämnt sker mötet 

dagligen och har en avsatt tid på 15 minuter, efter observationer har dock en tid på cirka 20 minuter 

klockats. Detta beror delvis på att deltagarna för en diskussion som inte leder framåt eller att det 

diskuteras ämnen som inte är relevanta för pulsmötet och därför bör diskuteras i ett annat forum. Det 

har framkommit av observationer att det förekommer att deltagare lämnar mötet innan det officiellt är 

slut för att det drar ut på tiden. 

Av observationer har det framkommit att en brist kopplat till pulsmötet är att de i vissa fall inte startar 

i tid. Detta för att de exempelvis väntar in en nyckelperson med värdeadderande information, denna 

väntan skapar irritation i gruppen. Deltagarna upplever även att de vid flertalet tillfällen per vecka 

diskuterar samma avvikelse utan att skapa en handlingsplan och ange vem som är ansvarig för åtgärden. 

Detta är något som flertalet medarbetare via enkäter påvisat att de saknar. 

Pulsmötet följer en tydlig struktur eftersom det är samma ämnen som tas upp vid varje möte. Dessvärre 

uppfattas kommunikationen mellan medarbetare som ostandardiserad vilket leder till att icke 

värdeskapande diskussioner drar ut på tiden. Under intervjun med VD:n framkom det att de står i en 

unik situation och inte fokuserat på utveckling av pulstavlan eftersom kunderna ökat sina orderuttag.  
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4.4 Informations- och kommunikationsflöde 

För att få en uppfattning om hur informationen går till och från pulsmötet har ett flödesschema 

konstruerats utefter de intervjuer som genomförts med nyckelpersoner samt observationer. Via 

intervjuerna framkom hur medarbetarna förberedde sig inför mötet, informationsutbytet under mötet 

och hur de efter mötet kommunicerade information vidare till berörda parter. Figur 9 visar 

informationsflödet till och från pulsmötet. 

 

 

 

4.4.1 Flödet in till pulsmötet 

Medarbetaren som samlar in och bearbetar mestadels av informationen till pulstavlan är 

pulsmötesledaren. I en intervju förklarar pulsmötesledaren grundligt med hjälp av produktionskartan 

(Bilaga 5) hur informationen samlas in vid stationer i produktionen. Sedan räknar pulsmötesledaren 

om den insamlade informationen och för upp den på pulstavlan. Det som visualiseras på pulstavlan är 

hur många artiklar respektive maskin och eftermonteringsstation producerat per timme föregående 

dygn. Denna information går ledaren igenom med resterande medarbetare under pulsmötet där 

förväntningarna är: 

"Önskar en reaktion från de övriga. Ser det bra ut? Ser det dåligt ut? Hur tycker 

de att trenden ser ut? Vad gör vi?." 

(Pulsmötesledare) 

Allt arbete med att samla in och sammanställa data sker manuellt och ledaren berättar att detta tar 

mellan 40 och 60 minuter varje dag. Något som ledaren själv upplever som lång tid och önskar kunde 

effektiviseras med hjälp av en digital pulstavla. Han menar att en förbättring skulle vara om det fanns 

en koppling mellan varje arbetsplats och en digital pulstavla, vilket innebär att inget behöver beräknas 

eller skrivas manuellt. 

  

Figur 9 Informations- och kommunikationsflöde 
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En av nyckelaktiviteterna under pulsmötet är HordaGruppens leveransprecision, där det sker en dialog 

mellan lagerpersonalen och produktionsledaren. Detta är en dialog gällande vilka artiklar som behövs 

produceras inför kommande leveranser till kund. Lagerpersonalen berättar i en intervju vilken 

betydelse denna aktivitet har under pulsmötet eftersom den ligger till grund för dess dagliga arbete. 

Denna information visualiseras inte på pulstavlan utan det sker endast en dialog. Detta gör att 

medarbetarna upplever att de vid tillfällen får leta efter information eftersom den inte går att återse på 

pulstavlan. Att denna information inte går att återse medför att samma leveransförseningar upprepas 

och skapar irritation i gruppen. 

Efter denna genomgång presenterade en representant från kvalitetsavdelningen eventuella 

reklamationer. Dessa reklamationer visualiseras med hjälp av bild på pulstavlan för att skapa 

medvetenhet hos alla medarbetare kring reklamationen. Nästa punkt som diskuterades på tisdagar och 

torsdagar var handlingsplan kort och lång. Dessa dagar närvarar personal från övriga avdelningar för 

att bidra med ny information. Detta för att de är involverade i projekt kopplat till handlingsplanerna på 

pulstavlan. 

4.4.2 Flödet ut från pulsmötet 

Efter mötet kommunicerades information vidare internt och externt. Produktionsledaren bär på en 

nyckelfunktion gällande att rätt information når ut till rätt medarbetare i produktionen. Detta är 

information som är värdeskapande för flödet och för att rätt artiklar produceras i rätt tid. 

När lagerrepresentanten fått uppdaterad status gällande berörda artiklar till utleverans förmedlas 

informationen vidare till övriga på lagret. De samlas för ett kort möte där representanten förmedlar 

status och händelser från pulsmötet, därigenom kan de planera sin dag. Likaså informerar kvalité de 

som berörs internt och externt av reklamationer eller varningar. Om det har uppstått eventuella 

förseningar är det planering, projektledarens och marknads ansvar att informera kund. Dessa 

medarbetare samt underhållsavdelningen har aktiviteter kopplat till handlingsplan kort och lång vilket 

bidrar till att de efter mötet förmedlar information vidare till beröra parter. Exempelvis får personal 

från underhåll reparera maskiner som visat negativt utfall. Företagets VD har en stöttande roll in i 

pulsmötet och är involverad kopplat till företagets handlingsplaner. Han berättar själv att hans uppgift 

är att iaktta och följa mötet för att eventuellt vara med och fatta beslut om det skulle behövas. 

4.5 Uppdatering av pulstavla 

Utifrån den information medarbetaren saknade på pulstavlan och ansågs bristande under pulsmötet 

formades det ett mindre experiment. Innan uppdatering gjorde författarna en skiss (Bilaga 4) som 

sedan låg till grund när den befintliga pulstavlan uppdaterades, tavlans nya layout återses i Bilaga 7. De 

uppdateringar som genomfördes var att tavlan blev mer presentabel då magneter adderades samt att 

det tillkom rutor för sjukfrånvaro, generella avvikelser och varningar kopplat till kvalité. Varningar i 

den bemärkelsen att det inte är reklamation på artikeln utan något som påpekats internt eller externt, 

som HordaGruppen ska vara extra uppmärksamma på. I rutan där reklamationerna sätts upp har det 

tillkommit en statusspalt och vem som är ansvarig för respektive reklamation. Detsamma gäller för de 

generella avvikelserna, här tillkom även en spalt där det fylls i vilken åtgärd som ska vidtas. Statusen i 

rutorna visualiseras med magneter i rött, gult och grönt. Röd magnet symboliserar avvikelse och att 

ingen åtgärd har vidtagits. Gul magnet står för att en åtgärdsplan har skapats samt att arbetet med att 

lösa avvikelsen är påbörjad. Grön magnet symboliserar att avvikelsen är åtgärdad. 
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4.5.1 Effekten av uppdatering 

Efter att författarna uppdaterat layouten på pulstavlan fick medarbetarna arbeta med den nya tavlan 

under två veckors tid, innan ytterligare enkäter och observationer genomfördes. Av enkäterna framkom 

det att uppdateringen gav tydligare intryck och att tavlan upplevs mindre kladdig än innan, det blev en 

tydligare struktur och uppdelning. Det som medarbetarna och författarna upplevde som tydligt var att 

skillnaden på varningar och reklamationer nu presenterades i informationsruta. Medarbetarna 

upplevde även att tavlan blev mer informationsrik och att de lättare fick en överblick av aktiviteternas 

status. Dock påpekades att för mycket information på tavlan kan skapa otydlighet vilket leder till att det 

kan vara svårt att få en överblick. 

Efter enkäter och observationer framkom det av medarbetarna att uppdateringen av pulstavlan är ett 

steg i rätt riktning, dock saknar de fortfarande viss information på pulstavlan. Det som saknas är att 

försenade leveranser inte visualiseras samt en digital pulstavla. Medarbetarna antyder via enkäter att 

en digital pulstavla skulle bidra till en bättre överblick, samt att det interna kommunikationsflödet 

påverkas positivt. Av enkäterna har det även framkommit att medarbetarna känner en oro över att det 

nu är mer informationsrutor, som under samma mötestid som innan, ska fyllas i och diskuteras. 
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5 Analys 

Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och teoretiskt 

ramverk. 

HordaGruppen påverkas av högkonjunkturen där deras kunder inom fordonsindustrin kraftigt ökar 

sina orderuttag, vilket bidrar till nya utmaningar och situationer som dagligen måste hanteras. I denna 

situation anser författarna att det är av betydelse för verksamheten att skapa förståelse kring deras 

processer samt att de ständigt arbetar med att effektivisera dessa. Kopplat till detta påvisar Liker (2009) 

att genom Lean ständigt arbeta med förbättringar och eliminera slöseri som inte är värdeadderande för 

kunden. 

För att besvara studiens syfte har författarna strukturerat upp analyskapitlet utefter frågeställningarna. 

Syftet med studien är: 

Syftet med studien är att undersöka hur pulsmötet kan påverka det interna 

informations- och kommunikationsflödet i ett producerande företag. 
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5.1 Frågeställning 1 

Vad bör ligga till grund för den information som visualiseras på pulstavlan? 

Runebjörk och Wendleby (2013) definierar visualisering som ett Lean-verktyg vilket innebär att 

synliggöra verksamhetens styrning och processer. Pulstavlan är ett visualiseringsverktyg och en del av 

pulsmötet (Kaya et al., 2014). Peterson et al. (2015) beskriver att syftet med en pulstavla är att 

visualisera den information som diskuteras på pulsmötet. Detta stämmer väl överens med 

HordaGruppens pulstavla som är väl strukturerad och speglar företagets aktuella status, vilket gör den 

till en nyckelaktivitet. Pulstavlan som används på HordaGruppen består av en whiteboardtavla som 

uppdateras manuellt vilket Kaya et al. (2014) benämner som en traditionell pulstavla. Medarbetarna 

uppfattar informationen på pulstavlan som ett verktyg för att underlätta kommunikationen i det dagliga 

arbetet vilket även Peterson et al. (2015) påstår. Den information som visualiseras på pulstavlan speglar 

företagets aktuella status som är vilka besök som kommer ske under dagen, om det uppkommit några 

tillbud/olyckor de senaste 24 timmarna, reklamationer, handlingsplan lång, handlingsplan kort samt 

hur mycket maskinerna producerat de senaste 24 timmarna. Kaya et al. (2014) påstår att den 

information som visualiseras på tavlan bör vara värdeadderande för medarbetarna vilket den är enligt 

HordaGruppens medarbetare. 

Figur 10 visar de delar i HordaGruppens tempel som kan kopplas samman med deras pulstavla, vilket 

är byggstenar för att nå ständiga förbättringar och kundtillfredsställelse. Liker (2009) påstår i sina 

teorier att det finns olika utformningar av det tempelformade huset och att varje verksamhet har sin 

unika utformning. Dock påstår Peterson et al. (2015) att templet oavsett utformning används för att 

visualisera verksamhetens grund, processer och vision. När HordaGruppens VD konstruerade dess 

tempel låg detta till grund när han valde ut de byggstenar som är av betydelse för HordaGruppen för att 

möta kundernas krav.  

 

 

  

Figur 10 Byggstenar kopplat till HordaGruppens pulstavla 
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Information som visualiseras på pulstavlan har sin grund i HordaGruppens tempel vilket tyder på att 

informationen är värdeadderande för att nå kundernas krav. Modellen, det tempelformade huset,  ligger 

till grund för att alla medarbetare ska arbeta mot samma mål och vision genom ständiga förbättringar 

(Dora & Gellynck, 2015). Pulstavlan och dess visualiserade information grundas i HordaGruppens 

tempelformade hus vilket bidrar till att medarbetarna dagligen arbetar mot verksamhetens mål och 

vision, det vill säga kundtillfredsställelse. Utefter analys finns det ett antal byggstenar i HordaGruppens 

tempelformade hus som har särskild betydelse kopplat till pulstavlan. Dessa byggstenar är daglig 

styrning, mäta och förstå, standardiserat arbetssätt och kostnadseffektiv. Att den grundar sig i det 

tempelformade huset stärker att det är en nyckelaktivitet eftersom att informationen på pulstavlan bör 

utvecklas i samma takt som övriga verksamheten. Daglig styrning för HordaGruppen är att visualisera 

och göra verksamhetens utfall synligt, för att möjliggöra uppföljning inom ett 24 timmars intervall på 

pulstavlan. Detta för att möjliggöra upptäckten av avvikande information i flödet mellan medarbetarna. 

Kopplat till Toyota production system tempel speglar detta verksamhetens grundläggande 

förutsättningar och bör vara stabil för att kunna bygga vidare på huset (Liker, 2009). Detta går över till 

den andra byggstenen, mäta och förstå, vilket enligt Liker (2009) syftar till att förstå verksamhetens 

processer. Detta gör HordaGruppen genom att dagligen uppdatera och följa pulstavlan med 

ovanstående information. Alpenberg och Scarbrought (2016) påvisar att verksamheter ständigt bör 

arbeta med att följa upp förbättringar kopplat till dess produkter och tjänster för att bli 

konkurrenskraftiga. Detta gör HordaGruppen via visualisering av handlingsplan kort och lång, vilket 

stärker att HordaGruppen upprätthåller en god standard på pulstavlan för att följa den växande 

marknaden. Kehr och Proctor (2016) tar specifikt upp hur viktigt redskap pelarna är i Toyota production 

system tempel för att hjälpa verksamheten att visualisera och analysera hur de ska möta företagets 

expansion. Detta stämmer överens med HordaGruppens tempel där pulstavla och pulsmöte ingår i 

deras pelare, detta bidrar till att HordaGruppen ständigt följer med i utvecklingen. Ett tydligt samband 

ses med det Dora och Gellynck (2015) påstår, att pelarna i Toyota production system tempel påverkas 

av externa och interna faktorer vilket i sin tur påverkar hur verksamheten utvecklas i takt med 

omvärlden. HordaGruppens pulstavla är ett standardiserad tvärfunktionellt verktyg där information 

utbyts samt att processer och avvikelser visualiseras för hela verksamheten. Liker (2009) anser att icke 

standardiserade processer inte går att förbättra om det inte finns något utgångsläge att jämföra med. 

Detta påvisar att HordaGruppen har goda möjligheter att förbättra den information som visualiseras 

på pulstavlan. 

Blücher och Öjmertz (2008) påstår att inom Lean är alltid kunden, medarbetaren och samhället i fokus 

när en process skall effektiviseras. Detta ses via observationer på HordaGruppens pulstavla som är en 

bidragande faktor till att de dagligen mäter kostnadseffektivitet, både i aspekten att skapa värde för 

kunden och för medarbetaren. Detta görs dagligen genom att mäta och förstå den information som 

visualiseras på pulstavlan för att bli kostnadseffektiva men även skapa bättre arbetsprocesser för 

medarbetaren. I HordaGruppens tempelformade hus är taket deras yttersta målsättning, 

kundtillfredsställelse. Denna målsättning speglas på pulstavlan där informationen syftar till att skapa 

processer som levererar med högsta kundvärde. Detta stärker det som Peterson et al. (2015) påstår att 

syftet med det pilformade taket är att ständigt sträva mot förbättringar och ha kunden i fokus. Detta 

stärker HordaGruppens aktiva kommunikation, att de i praktiken strävar efter att nå dess vision, 

kundtillfredsställelse. 

Slutligen bör informationen som visualiseras på pulstavlan ha sin grund i verksamhetens mål och vision 

för att ständigt mäta utfallet mot kundernas krav. För att dagligen utvecklas och tvärfunktionellt arbeta 

mot sin vision samt skapa konkurrenskraft. 
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5.2 Frågeställning 2 

Vad för information kan kommuniceras till och från ett pulsmöte? 

Genom att konstruera ett flödesschema enligt Chantarachalee et al. (2014) kunde författarna se 

verksamhetens kommunikationssteg och vilka aktiviteter som är värdeadderande. Det vill säga skilja på 

relevant och irrelevant information kopplat till pulsmötet samt skapa kunskap kring verksamhetens 

kommunikationsprocesser (Passera, 2017; Runebjörk & Wendleby, 2013). Detta skapar möjligheter för 

HordaGruppen att utveckla dess interna informations- och kommunikationsflöde. Figur 11 visar 

nyckelpersonerna i HordaGruppens informations- och kommunikationsflöde till och från pulsmötet. 

 

 

HordaGruppens pulsmöte är ett internt tvärfunktionellt möte där information enligt Runebjörk och 

Wendleby (2013) utbytes genom verbal och icke verbal kommunikation. Att HordaGruppen använder 

sig av tvärfunktionella möten stärker det Kaya et al. (2014) påstår, att kontinuerligt synkronisera 

verksamheten. Detta för att få alla avdelningar att arbeta och utvecklas mot gemensamma mål och 

visioner i takt med verksamhetens utveckling. Kopplat till detta påvisar Blücher och Öjmertz (2008) för 

att nå framgång bör medarbetarnas kunskap, kreativitet och idéer genomsyras i verksamhetens 

processer. Detta görs på HordaGruppen via pulsmötet eftersom det är ett tvärfunktionellt möte där en 

representant från varje avdelning närvarar för att få kunskap och kreativitet från medarbetarna. Detta 

gör att det interna informations- och kommunikationsflödet är en betydande del i verksamheten för att 

nå kundtillfredsställelse (Kang et al., 2014). 

  

Figur 11 Nyckelpersoner i HordaGruppens interna informations- och kommunikationsflöde 
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Den information som kommuniceras på mötet samlas in av representanter från HordaGruppens 

avdelningar. Information gällande vad maskinerna producerat samlas in och beräknas manuellt av 

pulsmötesledaren för att visualiseras på pulstavlan och diskutera utfallet tillsammans med övriga 

deltagare. Detta följer en kommunikationsstandard då det sker enligt samma struktur vid varje möte 

(Alpenberg & Scarbrough, 2016). Kvalitetsavdelningen uppdaterar om det uppkommit reklamationer, 

genom att föra en verbal dialog med deltagarna samt visualiserar med hjälp av en bild på artikeln. 

Representanten går tydligt igenom vad som uppkommit och vilka åtgärder som skall vidtas för att 

reklamationen inte ska uppstå igen. Enligt Ogunbiyi et al. (2001) stärker visualisering den verbala 

kommunikationen och underlättar förståelsen för medarbetaren. Efter mötet når informationen ut till 

alla medarbetare på HordaGruppen. Både genom verbal kommunikation mellan medarbetarna och 

dess chef men även genom icke verbal kommunikation då bilden går att återse på pulstavlan (Runebjörk 

& Wendleby, 2013). Enligt mötesstrukturen går därefter en lagerrepresentant igenom HordaGruppens 

leveransprecision, information gällande status på artiklarna inför dagens eller morgondagens 

leveranser. Detta är en verbal dialog mellan lagerrepresentanten och produktionsansvarig. Efter mötet 

kommuniceras informationen ut till berörda medarbetare då den inte återses på pulstavlan. Enligt 

Runebjörk och Wendleby (2013) är detta Lean-kommunikation eftersom informationen är 

värdeskapande för lagerpersonalens dagliga arbete. 

Efter informationsutbytet på pulsmötet har deltagarna, beroende på vilken roll de besitter, som uppgift 

att förmedla information vidare till bland annat operatörer, kunder och leverantörer. Hur 

informationen förs vidare följer ingen standard vilket enligt Jones et al. (1999) gör att 

kommunikationsprocesserna blir ineffektiva. Liker (2009) anser att icke standardiserade processer inte 

går att förbättra eftersom det inte finns något tillstånd att utgå ifrån. Detta tyder på att det finns brister 

i HordaGruppens interna informations- och kommunikationsflöde ut från pulsmötet. Detta bör 

effektiviseras genom att tillföra ett standardiserat kommunikationssätt som tillför värde för det dagliga 

arbetet. 

Genom analys av den information som kommunicera till och från pulsmötet på HordaGruppen ses 

aspekter som avviker från Lean-kommunikation. Detta är aktiviteter som inte tillför något värde för 

kunden och ses som slöseri, vilket är grundprincipen i Lean (Jones et al., 1999). Av de 7+1 slöserierna 

som Peterson et al. (2015) presenterar går det att se kopplingar till väntan, överarbete, rörelse och 

outnyttjad kompetens. Väntan i den bemärkelsen att mötet inte startar i tid och att de vid flera tillfällen 

väntar in en nyckelperson, som besitter värdeadderande information, för att kunna starta mötet. Att 

mötet inte startar på utsatt tid gör att det lätt drar ut på tiden och medarbetaren avviker från mötet, 

vilket kan göra att medarbetaren går miste om betydande information för dess dagliga arbete. Detta 

leder över till slöserierna överarbete och rörelse som för medarbetaren är att de både behöver medverka 

i mötet och sedan söka efter information i efterhand. För medarbetaren som är i behov av 

leveransprecisionerna blir slöseriet extra tydligt eftersom denna betydande information endast sker 

genom en verbal dialog och inte går att återse på pulstavlan. Likaså Ogunbiyi et al. (2001) ser detta som 

en brist eftersom visualisering stärker den verbala dialogen och som följd skapa ett ännu effektivare 

internt informations- och kommunikationsflöde. Det åttonde slöseriet, outnyttjad kompentens, kan 

även upplevas av medarbetarna eftersom det finns bristande kommunikation inom verksamheten. Även 

detta tyder på att det saknas en standard på informationen som kommuniceras ut från mötet (Peterson 

et al., 2015). 
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5.3 Frågeställning 3 

Vilken värdeadderande information kan medarbetaren sakna på en pulstavla 

som påverkar det interna informations- och kommunikationsflödet? 

HordaGruppen står i en unik situation där kundernas behov ökar vilket leder till att de i samma takt 

bör utveckla och optimera sina processer. Av datainsamling framkom det att medarbetaren är i behov 

av ett effektivare informations- och kommunikationsflöde som är värdeadderande för dess dagliga 

arbete. Kopplat till HordaGruppens pulstavla är det av betydelse att skapa ett samband mellan den 

verbala och icke verbala kommunikationen för att effektivisera det interna informations- och 

kommunikationsflödet. Dock har det framkommit att medarbetaren saknar viss värdeadderande 

information på pulstavlan för att den ska vara informativ och utvecklas i samma takt som 

verksamheten. 

Vid utveckling av verksamheter påstår Jones et al. (1999) att det är av betydelse att implementera tänket 

kring Lean genom hela verksamheten och använda sig av dess verktyg. Detta blir påtagligt för 

HordaGruppen när dess verksamhet expanderar. Ogunbiyi et al. (2001) lyfter Lean-verktyget 

visualisering som syftar till att synliggöra styrning, processer och aktiviteter i verksamheten. Den 

information som medarbetaren saknar på pulstavlan är ett standardiserat arbetssätt angående hur 

avvikelser skall hanteras. Genom ett standardiserat arbetssätt arbetar verksamheten med att ständigt 

eliminera avvikelser och kvalitetssäkra sina processer (Liker, 2009). En avvikelse kan exempelvis vara 

en maskin som har en negativ trend där medarbetarna önskar en tydlig och standardiserad 

handlingsplan. Handlingsplanen innehåller vilka åtgärder som ska vidtas samt att ansvarig 

medarbetare utses. Detta går att koppla samman med det som Jayaram et al. (2010) anser, att eliminera 

slöseri och defekta processer som påverkas i tid och blir värdeadderande för kunden. Medarbetarna 

saknade även att skilja på reklamationer och varningar för att inte förväxla dessa samt en tydlig plats 

att notera sjukfrånvaro. Att författarna valde att strukturera upp dessa rutor var för att de antog att det 

skulle skapa en tydligare helhetsbild eftersom att allt visualiseras på samma tavla. För att visualisera 

detta genomförde författarna ett experiment där de strukturerade om och uppdaterade pulstavlan med 

saknad information, vilket hjälpte medarbetaren att urskilja aktiviteterna. Kaya et al. (2014) beskriver 

i sina teorier att verksamheter vanligen använder sig av färgade magneter för att visualisera status på 

aktiviteter. Därav valde författarna att addera färgade magneter vilket Runebjörk och Wendleby (2013) 

benämner som icke verbal kommunikation. Valet av addera magneter stärks av det Ogunbiyi (2001) 

påstår att icke verbal kommunikation stärker den verbala kommunikation som sker under pulsmötet. 

Att addera magneter stärker likaså det som Runebjörk och Wendleby (2013) benämner som Lean-

kommunikation. Detta eftersom att författarna vid flertalet observationstillfällen iakttog att samma 

ämnen som inte visualiserades på pulstavlan diskuterades. Därav vill författarna skapa en standard för 

visualisering av pågående aktiviteter, vilket skapar förståelse genom hela verksamheten. Därav formade 

författarna en informationsruta för handlingsplaner gällande allmänna avvikelser. Vidare stärker detta 

definitionen av Lean-kommunikation, att visa respekt för medarbetarens tid och vad som skapar värde 

i flödet (Runebjörk & Wendleby, 2013).  

Författarnas syfte med experimentet var att i tidigt skede stärka den verbala kommunikationen med 

hjälp av ytterligare visualisering jämfört med tidigare för att kunna synliggöra och  hantera avvikelser i 

ett tidigt skede. Likaså skapa en pulstavla som tilltalar alla medarbetare inom verksamheten. Det har 

även framkommit under datainsamlingen att medarbetarna önskar att pulstavlan bytes ut mot en 

digital skärm vilket Kaya och Bergsjö (2016) nämner som digitala pulstavlor.  
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5.4 Frågeställning 4 

Hur kan medarbetarens interna informations- och kommunikationsflöde 

påverkas genom att få den saknade informationen visualiserad på pulstavlan? 

Uppdateringen av pulstavlan har enligt medarbetaren skapat en tydligare helhetsbild genom att kunna 

se status och samband kopplat till pågående aktiviteter. Enligt Peterson et al. (2015) skapar tydlighet 

värde genom att eliminera de 7+1 slöserierna. Väntan elimineras eftersom medarbetaren slipper leta 

efter information kopplat till aktivitetens status då den nu visualiseras med hjälp av färgade magneter. 

Likaså finns slöseriet outnyttjad kompetens i pulsmötets verbala kommunikationen, att den inte fullt 

ut samspelar med den nya informationen på pulstavlan. Av detta påverkas medarbetaren negativt 

eftersom dialogen är ineffektiv (Alpenberg & Scarbrough, 2016). Att medarbetaren upplever det som 

negativt kan bero på att de befinner sig i en nyorienteringsfas, vilket medför en negativ effekt innan 

strukturen faller på plats. 

Vid experimentet skedde en omstrukturering av pulstavlan samt att magneter och informationsrutor 

adderades. Medarbetarna anser att resultatet generade att pulstavlans innehåll blev mer värdeadderade 

som påverkar det dagliga arbetet. Detta stärker det Ogunbiyi et al. (2001) påstår gällande att 

visualisering stärker den verbala kommunikation som sker. De informationsrutor som adderades var 

sjukfrånvaro, varningar samt en informationsruta för allmänna avvikelser. Sjukfrånvaron har bidragit 

till att medarbetaren kan se samband mellan frånvaron och produktionsutfall. Om det är hög frånvaro 

går det exempelvis att se samband till ett negativt produktionsutfall på maskinerna. Varningar har 

medfört att medarbetaren kan skilja på reklamationer samt interna och externa varningar. Detta 

påverkar medarbetaren genom att i tid visualisera och upptäcka avvikande produkter vilket Liker 

(2009) benämner som kvalitetssäkring av processer, både gällande produktionsprocesser och 

kommunikationsprocesser. Detta hänger samman med det Aiqjang (2008) påstår att Lean är mer än 

bara eliminera slöseri och optimera produktionsprocesser. Verksamheter bör även eliminera slöseri och 

optimera kommunikationsprocesser för att skapa värde för medarbetaren och påverka dess interna 

informations- och kommunikationsflöde (Liker, 2009; Runebjörk & Wendleby, 2013). 

Gällande den unika situationen som HordaGruppen befinner sig i kan medarbetarens dagliga arbete 

påverkas negativt om informations- och kommunikationsflödet inte utvecklas i samma takt som den 

övriga verksamheten. Canary och McPhee (2011) påvisar att en verksamhets kommunikationsprocesser 

ligger till grund för beslut, problemlösningar samt prestationer. Detta speglar HordaGruppens 

pulsmöte och pulstavla där representanter från verksamhetens avdelningar möts för beslutsfattning. 

Kopplat till detta ses samband med HordaGruppens tempelformade hus och hur medarbetaren kan 

påverkas i det dagliga arbetet. Pulstavlan är en del av flera byggstenar i HordaGruppens tempelformade 

hus vilket bidrar till att informationen på pulstavlan enligt Liker (2009) bör vara dagsaktuell och spegla 

verksamhetens mål och visioner. Liker och Hoseus (2008) beskriver att alla delar i Toyota produktion 

system tempel bör vara stabila eftersom det tempelformade huset är av betydelse för verksamhetens 

helhet och utveckling. Taket i HordaGruppens tempelformade hus speglar dess vision som är 

kundtillfredsställelse och för att uppnå det behöver medarbetaren tydligare kommunikationsprocesser. 

Detta för att enligt Kang et al. (2014) är verksamheter i behov av god internkommunikation med sina 

medarbetare för att få nöjda kunder. Likaså stämmer det överens med det Eriksson (2008) påstår att 

medarbetaren bör skapa sig kontroll på verksamhetens mål och visioner för att kommunicera rätt 

budskap externt. Genom att visualisera den saknade informationen och kontinuerligt uppdatera 

pulstavlan med information som grundas i dess vision, påverkas medarbetaren positivt eftersom det 

interna informations- och kommunikationsflödet utvecklas i takt med verksamheten. 
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För att visualisera den saknade informationen önskade medarbetarna digitala pulstavlor. Enligt Kaya 

och Bergsjö (2016) använder HordaGruppen en traditionell whiteboardtavla som har ett begränsat 

utrymme för information. Att implementera en digital pulstavla hade medfört att pulstavlan blir mer 

flexibel och mer utrymme hade skapats, för att tydligare addera den information som medarbetaren i 

dagsläget saknar. Att vara flexibel är något som Jones et al. (1999) tar upp i sina teorier, att 

medarbetaren ska få tillgång till rätt information i rätt tid på ett anpassningsbart sätt. För medarbetarna 

på HordaGruppen skulle denna anpassningsbara pulstavla medföra en positiv påverkan då den saknade 

värdeadderande informationen ständigt uppdateras. Enligt Jayaram et al. (2010) kan det påverka de 

interna kommunikationsprocessernas ledtid positivt och skapar värde för kunden och medarbetaren.
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6 Diskussion och slutsatser 

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 

implikationer och metoddiskusion. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och rekommendationer. 

Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

De fyra problemfrågor som formulerades utefter syftet har varit av betydelse för studiens resultat samt 

legat till grund för teori- och metodval. Syftet med den första frågeställningen var att förstå vart 

informationen på pulstavlan har sin grund och den andra för att skapa förståelse för informationsflödet 

till och från pulsmötet. Frågeställning tre och fyra var analytiska och har givit mer djup till studiens 

resultat. Genom datainsamling har det framkommit att det tvärfunktionella pulsmötet är en betydande 

del av det dagliga arbetet hos HordaGruppen. Eftersom företaget expanderar och utvecklas låg studien 

i rätt tid vilket har bidragit till att det har funnits ett engagemang hos medarbetarna att bidra till 

studiens syfte: 

Syftet med studien är att undersöka hur pulsmötet kan påverka det interna 

informations- och kommunikationsflödet i ett producerande företag. 

Något som skapade intresse vid studiens start var Ogunbiyi et al. (2001) teorier gällande att 

kommunikation stärks med hjälp av visualisering. Författarna såg teorierna som relevanta och 

genomförde det mindre experimentet för att undersöka om den praktiska tillämpningen stämmer 

överens med teorierna. Resultatet av insamlad data stärker befintliga teorier, det vill säga medarbetarna 

på HordaGruppen upplevde den icke verbala kommunikationen som adderats på pulstavlan som 

stärkande gentemot den verbala dialog som sker under mötet. Vidare menat är den information som 

adderats värdeadderande för medarbetarens dagliga arbete och påverkar det interna informations- och 

kommunikationsflödet positivt. 

I problemformuleringen framkom det att verksamheters verbala och icke verbala kommunikation inte 

kommunicerar värdeadderande information för medarbetarens dagliga arbete. Ur analysen går det att 

tyda vilken nyckelfunktion pulstavlan är för HordaGruppen då den ligger till grund för dess mål och 

visioner. För att verksamheten ska uppnå dess vision, kundtillfredsställelse, och utvecklas i takt med 

dess kunder i den pågående högkonjunkturen är det av betydelse att informationen på tavlan är aktuell. 

Detta eftersom medarbetaren uppfattar pulstavlan som ett underlättande kommunikationsverktyg i det 

dagliga arbetet. Att genom visualisering skapa medvetenhet gällande värdeadderande information för 

hela verksamheten. I takt med verksamhetens utveckling ställs de inför utmaningar då nya behov 

uppkommer som kan medföra brister i det interna informations- och kommunikationsflödet. Detta 

bidrar till att de interna aktiviteterna är i behov av att ständigt matcha utvecklingen. Genom analys av 

datainsamlingen framkom det att om inte pulstavlan utvecklas i takt med övriga aktiviteter i 

verksamheten skapas en negativ påverkan på medarbetarens arbete, eftersom de inte nås med rätt 

information fram i rätt tid. Studiens analys har även påvisat att visualisering genom verbal och icke 

verbal kommunikation på pulstavlan skapar en tydligare förståelse i verksamheten. Samt att de 7+1 

slöserierna kan elimineras för att vara värdeskapande för medarbetaren och kunden (Peterson, et al., 

2015).  

För att utveckla och effektivisera det interna informations- och kommunikationsflödet i en verksamhet 

är det av betydelse att kartlägga det existerande flödet, för att eliminera icke värdeadderande 

information och skapa förståelse för processerna. Författarna har illustrerat HordaGruppens interna 

informations- och kommunikationsflöde till och från pulsmötet med ett flödesschema, för att 

därigenom finna de slöserier som existerar och inte skapar värde för medarbetaren i dess dagliga arbete. 

Det som framkom har analyserats utefter Lean-verktygen de 7+1 slöserierna samt Toyota production 

system tempel (Liker, 2009; Peterson et al., 2015). Det tempelformade huset har skapat en förståelse 

av vikten att verksamheters grund samt processer samspelar och utvecklas i takt med den externa 

utvecklingen, för att nå sin vision. Likaså har studien skapat förståelse för att alla byggstenar i det 

tempelformade huset är av betydelse för att nå utveckling. En begränsning kopplat till studiens resultat 

är att det endast är VD:n som konstruerat HordaGruppens tempelformade hus, vilket kan ge ett vinklat 

resultat då förutsättningarna ständigt utvecklas. I takt med utveckling uppstår nya slöserier inom det 
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interna informations- och kommunikationsflödet som synliggörs via flödesschema. Genom 

datainsamling har det skapats en förståelse kring hur betydande det är att arbeta i takt med sina kunder 

för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Det slöseri som främst bör elimineras är outnyttjad 

kompetens som innebär att verksamheten har bristande kommunikation internt. Att eliminera detta 

slöseri är något som studien skapat förutsättningar för. Via flödesschema identifierades de 

kommunikationsprocesser som bör effektiviseras hos HordaGruppen för att nå kundtillfredsställelse.  

Genom rapporten har boken The toyota way som Liker (2009) skrivit haft betydelse. I boken utrycks 

det att om en verksamhet inte har standardiserade processer går dessa inte att förbättra, eftersom det 

inte finns något utgångsläge att jämföra med. Detta stärker att om en verksamhet ska vara framgångsrik 

är det av betydelse att arbeta med tydliga standarder. Lean-kommunikation är en aspekt av betydelse 

som hjälper verksamheter att skapa standarder i det interna informations- och kommunikationsflödet. 

Denna aspekt ger verksamheten möjlighet till ständiga förbättringar och utveckling.  

Denna studie genomfördes på HordaGruppen. Att studien är genomförd på ett specifikt företag kan 

begränsa resultatet och möjligheten att genomföra studien på andra verksamheter. Det som är möjligt 

är att anpassa studien efter andra verksamheters unika situation. Den icke verbala förändring som 

genomfördes vid experimentet på HordaGruppen var att författarna adderade magneter i olika färger 

samt genomförde en enklare omstrukturering vilket skapade en tydlig överblick. Att visualisera 

avvikelser med hjälp av icke verbal kommunikation i kombination med verbal kommunikation leder till 

effektiva kommunikationsprocesser. Med väl fungerade informations- och kommunikationsflöde 

internt skapas möjligheter för verksamheten att nå kundtillfredsställelse då det skapas medvetenhet 

gällande vad i flödet som är värdeadderande. Något som även blir påtagligt i den pågående 

högkonjunkturen är att verksamheter står inför strategiska och operativa utvecklingsutmaningar, för 

att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Teknikutvecklingen påverkar likaså det interna 

informations- och kommunikationsflödet i en verksamhet för att nå effektivitet. Studiens analys har 

påvisat att HordaGruppen önskar digitala skärmar för att få verksamhetens informationsflöde att 

samspela samt att effektivisera informationsutbytet på pulstavlan under och efter pulsmötet. Pulstavlan 

är en nyckelaktivitet som skapar förutsättningar för en verksamhet att upptäcka och reducera slöseri i 

sitt flöde och som inte är värdeadderande för medarbetarens dagliga arbete. 

6.2 Implikationer 

Studien har både teoretiska, praktiska och sociala bidrag. Det teoretiska bidraget är varför 

verksamheter ska utveckla sina befintliga interna aktiviteter i takt med sina kunder. Resultatet bygger 

vidare på Runebjörk och Wendleby (2013) befintliga teorier kring betydelsen av att skapa en 

kommunikationsstandard. Detta är av betydelse för att vara konkurrenskraftiga, att genom hela 

verksamheten arbeta med kommunikationsprocesser som grundar sig i verksamhetens vision. 

Praktiskt bidrar studien med förståelse av vilken nyckelfunktion pulsmötet och pulstavlan fyller i ett 

tillverkande företag. Studien har skapat underlag och förståelse kopplat till hur denna nyckelfunktion  

bör utvecklas och effektiviseras i takt med medarbetarnas och kundernas behov. Likaså skapar 

visualisering möjlighet för medarbetarna att effektivisera det interna informations- och 

kommunikationsflödet. Vilket kan kopplas samman med studiens sociala bidrag att kontinuerligt 

uppdatera pulstavlan underlättar det dagliga arbete för medarbetaren, eftersom betydande information 

visualiseras på pulstavlan. Som genererar en tydligare helhetsbild. Detta praktiska bidrag till 

fallföretaget ligger rätt i tid, då de står i utvecklingssituation för att de påverkas av den rådande 

högkonjunkturen. Studien har även skapa praktiska underlag för att utveckla och implementera digitala 

pulstavlor vilket socialt bidrar till att ytterligare underlätta medarbetarnas dagliga informationsutbyte. 

6.3 Metoddiskussion 

Studiens frågeställningar har besvarats med hjälp av observationer som lade grunden till enkät- och 

intervjufrågor, som i sin tur bidrog till det mindre experiment som genomfördes och utvärderades med 

enkäter. Valet att använda sig av triangulering har varit både positivt för studiens resultat. Fördelen 

med flertalet metoder var att studien har studerats ur olika perspektiv vilket leder till fler infallsvinklar 

av fenomenet. Trianguleringen styrker likaså undersökningens inre validitet för att metoderna har 

kompletterat varandra med data för studiens resultat. För att stärka studiens yttre validitet hade 

datainsamlingen behövt genomföras på fler företag än HordaGruppen. 
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De semistrukturerade intervjuerna har varit ett betydande underlag för studiens empiri- och 

analyskapitel men för framtida studier finns det möjlighet till förbättring. Alla intervjuer spelades in 

och transkriberades i direktanslutning för att få med alla svar från respondenterna, vilket stärker 

studiens reliabilitet. Dock upplevde författarna att respondenterna under flertalet tillfällen frångick 

ämnet. På grund av detta togs irrelevant information bort för att enbart bevara data som var relevant 

för studien. För vidare studier hade mer strukturerade frågor varit att föredra då de anses ge mer 

informationsrika svar kring ämnet, eftersom respondenten inte har samma möjlighet att frångå ämnet. 

Dock finns det fördelar med att genomföra semistrukturerade intervjuer eftersom respondenten ges 

möjlighet att få med andra aspekter, som kan tillföra andra infallsvinklar samt bidrag till framtida 

forskningsområden. Kopplat till intervjuerna noterades även miljön kring intervjun för att författarna 

skulle se eventuella samband mellan svaren och omgivningen. Intervjuerna skedde både spontant i 

anslutning till pulsmötet och via förbokat möte. Utfallet av tillvägagångssätten var att förbokade 

intervjuer gav mer användbar information jämfört med de oplanerade. Detta för att respondenten var 

mer förberedd och hade avsatt tid. De som skedde spontant på stående fot blev dessvärre inte lika 

informationsrika, då det upplevdes att respondenten blev distraherad av omgivningen. Det som 

medarbetarna och författarna upplevde som en fördel vid intervjuerna var att de genomfördes anonymt, 

detta eftersom respondenterna vågade ge mer informationsrika svar. 

Jämförs enkäterna med studiens intervjuer var intervjuerna mer informationsrika då de gav en djupare 

bild av ämnet. Fördelen med enkäterna var att de gav en större spridning, eftersom de nådde ut till alla 

avdelningar och skift på HordaGruppen vilket var syftet. Nackdelen med de första enkäterna i denna 

studie som alla medarbetare fick möjlighet att svara på var att 25 stycken var användbara av de 30 

stycken som samlades in. Detta på grund av att medarbetare inte svarade fullt ut eller att enkäterna fick 

plockas bort då svaren inte gav tillräckligt täckande information. Andra omgången enkäter lämnades 

endast ut till de medarbetare som deltar vid pulsmötet vilket gav ett bättre utfall. Av de 20 stycken 

enkäter som lämnades ut var 15 stycken användbara. Att utfallet blev högre i den andra omgången antar 

författarna var eftersom dessa respondenter har större inblick i pulsmötet och pulstavlan. I efterhand 

hade författarna valt att enbart genomföra intervjuer och valt ut personer som berörs av pulsmötet och 

pulstavlan för att få betydande information till studien. Via enskilda bokade intervjuer skapas en 

personlig dialog med respondenten medan enkäter kan ge en felaktig spridning för att respondenterna 

påverkas av varandra när de svarar. 

Studiens mindre experiment var mer likt ett test, ett metodval som gav en djupare bild till studiens 

syfte. Med hjälp av experimentet kunde effekten på före- och eftertillstånd mätas kopplat till pulstavlan 

och förstärka studiens andra metodval till analysen. Experimentets validitet hade stärkts om testet hade 

pågått under en längre tid. Respondenterna och författarna upplevde det som en kort period för att 

kunna ge ett trovärdigt och utvärderande svar. Detta återspeglas i studiens avgränsningar då den 

genomfördes under en begränsad tidsperiod. För vidare studier hade författarna önskat att de innan 

utformandet av experimentet haft möjligheten att genomföra en benchmarking. För att samla på sig 

information och inspiration kring hur andra verksamheter strukturerat upp sina pulstavlor. Detta var 

dock inte möjligt i denna studie eftersom tidsaspekten var begränsad. 

Parallellt med ovanstående datainsamlingsmetoder genomfördes en öppen observation utan 

interaktion. En observationsmetod som var lämpad för studien och som gav underlag till formuleringen 

av enkät- och intervjufrågorna. Dock hade fler observationer varit till fördel innan intervjuerna 

genomfördes, för att författarna hade då fått mer bakgrundsfakta kring pulsmötet vilket hade genererat 

i bättre följdfrågor under intervjun. Detta hade även stärkt studiens inre validitet eftersom frågorna 

hade riktats mer mot problemområdet. Observationerna var ett bra komplement som tillförde en 

djupare förståelse genom studien där författarna aktivt hade möjlighet att följa pulsmötet och dess 

utveckling. Nackdelen med observationerna var att författarna inte var insatta i alla delar samt att de 

inte medverkade flera dagar i följd vilket bidrog till missförstånd och otydligheter. Bortsett från detta 

gav observationerna en tydlig bild över HordaGruppens pulsmöte och dess utmaningar. 
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6.4 Slutsats och rekommendationer 

Utmärkande för studien är betydelsen av att en verksamhet utvecklar flödets aktiviteter i samma takt 

som omvärlden, vilket genererar konkurrenskraft. För att nå utveckling i verksamhetens flöde är 

standardiserat arbetssätt ett verktyg som bör implementeras, för att skapa värde för både kund och 

medarbetare. Därav är pulsmöte och pulstavla en betydande tvärfunktionell aktivitet för att 

medarbetaren ska se helheten. Detta leder fram till studiens första slutsats: 

Betydelsen av ett standardiserat informations- och kommunikationsflöde för att 

nå utveckling i takt med verksamhetens vision. 

Från resultatdiskussionen framkommer det att verksamheter bör använda verbal och icke verbal 

kommunikation i samspel för att pulsmötet ska bli en nyckelaktivitet i det interna informations- och 

kommunikationsflödet. Genom att visualisera det standardiserade kommunikationssättet på pulstavlan 

stärker det den verbala dialog som sker på pulsmötet, vilket skapar tydlighet och kvalité i processerna. 

Detta leder fram till studiens andra slutsats: 

Lean-kommunikation i kombination med visualisering skapar ett standardiserat 

kommunikationssätt vid pulsmötet som är värdeadderande för medarbetaren i 

dess dagliga arbete. 

Konkurrens på marknaden är en aspekt verksamheter bör ha i beaktning för att eliminera icke 

värdeadderande aktiviteter i dess interna informations- och kommunikationsflöde. För att nå 

konkurrenskraft bör hela verksamheten arbeta mot gemensamma mål där dess vision genomsyras i alla 

aktiviteter. Likaså matcha den externa och interna utvecklingen når verksamheter framgång, därav ses 

alla aktiviteter i verksamheten som en betydande byggsten. Detta leder fram till studiens tredje slutsats: 

Vikten av att verksamhetens grund och vision genomsyrar pulstavlan för att 

långsiktigt skapa värde i det interna informations- och kommunikationsflödet. 

Utifrån ovanstående slutsatser har författarna skapat rekommendationer för valt fallföretag och dess 

förutsättningar. För att optimera pulsmötet som är en nyckelaktivitet bör fallföretaget ta Lean-aspekten 

i beaktning gällande både struktur, standard och kommunikation. Detta leder fram till studiens första 

rekommendation: 

Skapa en standard på den verbala och icke verbala kommunikationen som 

medför effektivare pulsmöten. 

Rekommendationen menar på att mötet ska hållas inom avsatt tid samt att kommunikationen bör följa 

en standard där det endast berör information som är värdeadderande för medarbetaren, flödet och 

kunden. Detta för att eliminera de slöserier som kan uppkomma i samband med pulsmötet. Ett sätt att 

eliminera slöseri är att genom magneter förtydliga den information som visualiseras på pulstavlan. 

Detta leder fram till studiens andra rekommendation: 

Addera ytterligare magneter i färg för att förtydliga aktiviteternas pågående 

status. 

Författarna upplevde efter experimentet att det bör adderas ytterligare en färgad magnet på pulstavlan 

för att tydliggöra status på aktiviteterna. Detta då det kan vara ett stort steg från påbörjad aktivitet till 

färdig, adderas ytterligare en färg kan medarbetaren uppleva aktiviteten som mer aktiv. Ett verktyg att 

ta i beaktning kopplat till att utveckla pulstavlan är att implementera en digital skärm. Detta för att 

kontinuerligt uppdatera och visualisera status kring pågående aktiviteter i verksamheten. Detta leder 

fram till studiens tredje rekommendation: 

Implementera digitala pulstavlor för att effektivisera det interna informations- 

och kommunikationsflödet för medarbetaren och dess dagliga arbete. 
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6.5 Vidare forskning 

För att stärka studiens resultat har författarna lyft ytterligare förslag på hur det interna informations- 

och kommunikationsflödet i en verksamhet kan effektiviseras med hjälp av pulstavla och pulsmöte. 

Tidigare nämnt är att den pågående högkonjunkturen driver verksamheter mot industri 4.0. För att 

inleda verksamheter på hur digitalisering kan vara ett verktyg för att reducera slöseri och skapa effektiva 

flöden, blir digitala pulstavlor ett aktuellt ämne att studera. Som första steg bör det undersökas hur 

digitala pulstavlorna kan bli ett verktyg. Aktuella frågeställningar kan vara: Vilka slöserier kan 

verksamheter eliminera med digital pulstavlor som är synkroniserade genom hela verksamheten? Det 

finns en önskan hos medarbetarna att digitalisera, men hur kan det underlätta medarbetarens dagliga 

arbete? Detta är frågor som kräver vidare forskning och måste besvaras för att verksamheter ska kunna 

ta ett steg mot paradigmskiftet industri 4.0 och möta den växande marknaden. 
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Bilaga 1 Veckoplanering 

 

Bilaga 1 visar studiens detaljerade tidsplan. Under vecka nio lämnades planeringsrapportens in och 

efter att denna hade godkänts påbörjade författarna datainsamlingen på fallföretaget. Författarna 

började med att genomföra observationer för att skapa underlag till intervju- och enkätfrågorna. 

Enkäterna lämnades ut i ett tidigt skede under datainsamlingen för att inte skapa tidspress hos 

respondenterna och parallellt med detta genomfördes intervjuer. Utefter insamlad data genomfördes 

ett mindre experiment, mer likt ett test som utvärderades med hjälp av enkäter. Löpande skedde 

dataanalys samt rapportskrivning för att minska belastningen under studien inför rapportens 

framläggning och slutrapport. 

   

Vecka/Aktivitet 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Inlämningar

Planeringsrapport

Halvtidsrapport

Framläggning

Slutrapport

Redovisningar

Halvtidsredovisning

Slutredovisning

Datainsamling

Enkäter

Intervjuer

Observationer

Experiment

Analys	av	data

Enkäter

Intervjuer

Observationer

Experiment
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Bilaga 2 Intervjuunderlag 

Intervju med medarbetare på pulsmötet 

Vad är din roll i pulsmötet?  

Varför går du till pulsmötet?  

• Är det någon som bestämt att du ska gå dit?  

• Gör du det frivilligt?  

Förbereder du dig innan mötet?  

• Samlar du in någon information innan?  

Vad förväntar du dig och vad tar du med dig där ifrån?  

• Vilken information söker du?  

• Vad gör du med informationen?  

• Delger du informationen till andra? Vilka?  

• Dokumenterar du något under/efter mötet?  

Om du inte medverkar pulsmötet, kan du gå till pulstavlan i efterhand och förstå den?  

• Tycker du att pulsmötet speglar pulstavlan?  

• Förstår du vad som står?  

Tycker du att pulsmötet/tavlan hjälper dig i ditt dagliga arbete?  

• Varför? Varför inte?  

Hur anser du att pulsmötet kan förbättras? Små som stora förbättringar.  

• Vad saknar du?  

• Hur kan denna informationen visualiseras?  

 Tid: uppskattat ca 15 min  
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Intervju med ledaren till pulsmöte 

Beskriv vad din huvudsakliga uppgift är vid pulsmötet?   

• Informationsinsamling - karta över produktionen   

• Vart hämtar du informationen?  

• Vad är det för information som du samlar in?  

• Hur hämtar du informationen?  

• När? Hur ofta?  

• Varför samlar du in just denna informationen?  

• Hur sammanställs informationen?  

Vad har du för förväntningar på deltagarna, för att det ska bli ett bra pulsmöte?  

Som ledare, gör du något med informationen efter   

Tycker du att pulsmötet/tavlan hjälper dig i ditt dagliga arbete?  

• Varför? Varför inte?  

Hur anser du att pulsmötet kan förbättras? Små som stora förbättringar.  

• Vad saknar du?  

• Hur kan denna informationen visualiseras?  

• Du nämnde blå pennor, tror du att magneter kan hjälpa?  

Tid: uppskattat ca 15 min  
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Intervju med HordaGruppens VD 

Varför startade HordaGruppen med pulsmöte?  

• Vem är det som satt strukturen?  

• Har ni fått hjälp med att sätta strukturen?  

• Har ni haft möjligheten att sätta er egna struktur/göra förändringar?  

• Vad vill man få ut av ett pulsmöte?  

• Hur tycker du att den kan förbättras?  

Vilka ska pulstavlan tilltala?  

• Endast de som är med på pulsmöte?  

• Hela produktionen?  

Vad bidrar pulsmöte och pulstavla med i verksamheten?  

• Fördelar och Nackdelar   

Vad är din roll i pulsmöten?  

• Samlar du in information innan  

• Förmedlar du information  

Vad förväntar du dig av pulsmötet?  

Tycker du att pulsmötet idag fyller sin funktion?  

• Vad är det som är bra idag?  

• Vad tycker du bör utvecklas?  

• Både gällande pulsmöte och pulstavla  

• Vad tror du denna utvecklingen skulle ge?  

I broschyren "Vår Väg" finns en visuell verksamhetsmodell beskriven.  

• Vad är bakgrunden till de olika beståndsdelarna?   

• Varför har denna modell använts?   

• (Ligger den till grund för hela verksamheten?)  

• Kommuniceras modellen ut till medarbetare  
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Intervju med HordaGruppens affärsutvecklare 

Hur ser du på de befintliga pulsmötena?  

Vi vet att ni utvecklar pulsmötena/pulstavla, vad ligger till grund för detta?  

Hur lägger du tid på att utveckla den befintliga pulstavlan?  

• Hur önskas den framtida tavlan att se ut?  

• Digitalt?  

• Hur långt har processen kommit?  

Vid en digitalisering av pulstavlan, kommer informationen finnas tillgänglig på andra ställen än i 

pulsrummet?  

• På medarbetarnas datorer?  

• Vid varje station? 
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Bilaga 3 Enkätunderlag 

Enkät till medarbetare innan experiment  

1. Vilken avdelning jobbar du på? 
____________________________________________ 
 

2. Hur många pulsmöten medverkar du på per vecka? 

0 1 2 3 4 5 

Om du svarat 0 eller 1 på frågan ovan: 

Varför medverkar du ej på 

fler?__________________________________________________ 

Om aldrig deltar på pulsmöten kan du gå vidare till fråga 7 på nästa blad. 

    

3. Hur givande anser du pulsmötet är på skala 1-5? 

0 1 2 3 4 5 

Kommentar:_______________________________________________________

  

4. Vilken information bär du med dig från pulsmötet? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Hur för du informationen vidare efter pulsmötet? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Vilken information saknar du på pulsmötet?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Hur ofta anser du att pulsmöten borde äga rum? 
• Vid varje skiftbyte 
• Två gånger om dagen 
• En gång om dagen 
• Två till tre gånger i veckan 
• En gång i veckan 
• Mer sällan 
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8. Anser du att layouten på pulstavlan är lättförstådd? 
• Ja, jag hittar enkelt det jag söker 
• Ja, men jag får ofta leta en kort stund efter det jag söker 
• Nej, jag får leta länge efter det jag söker 
• Tittar aldrig på pulstavlan 

Om du svarar Tittar aldrig på frågan ovan: 

Varför?________________________________________________________________ 

9. Vilken information bär du med dig från pulstavlan? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10. Finns det någon information som du saknar på pulstavlan? I så fall vilken? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

11. Hur skulle du önska att denna saknade information visades för dig? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Enkät till medarbetare efter experiment 

1. Vilken avdelning jobbar du på? 
____________________________________________ 
 

2. Hur många pulsmöten medverkar du på per vecka? 

0 1 2 3 4 5 

    

3. Hur upplever du förändringen av pulstavlan? 

0 1 2 3 4 5 

Kommentar:_______________________________________________________

  

4. Hur har du påverkats av uppdateringen? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Vad anser du är bra med uppdateringen? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Vad anser du är mindre bra med uppdateringen? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Hur anser du att pulsmötet kan bli ännu bättre? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan ☺ 



Bilagor 

 IX 

Bilaga 4 Nya pulstavlan 
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Bilaga 5 Produktionskarta  
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Bilaga 6 Befintliga pulstavlan  
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Bilaga 7 Nya pulstavlan 
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