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Sammanfattning 

I många branscher idag har konkurrensen aldrig varit så hög och konkurrensen är en stor 

anledning till att företag tvingas effektivisera. Då ständig förbättring av verksamheten 

kommit som en följd av dagens globaliserade marknad så har det även bidragit till ett större 

fokus på resurs- och flödeseffektiva processer. Fokus på tillverkningsprocessen med det 

sämsta flödet och störst inverkan på produktionens effektivitet har stor förbättringspotential 

och denna process brukar kallas företagets flaskhals.  

 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur materialflöde och arbetssätt kan 

effektiviseras i en flaskhalsprocess. Genom att analysera empirisk data från observationer, 

intervjuer och mätningar samt teori från litteraturstudier kunde antaganden om hur man kan 

effektivisera i flaskhalsprocessen göras. Utifrån observationer och intervjuer kunde forskarna 

konstatera att de största problemen för flaskhalsen var de långa ställtiderna samt att det 

uppkommer förseningar av inkommande material till flaskhalsen. 

 

Teorin används för att få kunskap om vilka orsakerna är till långa ställtider och materialbrist 

samt hur dessa kan motverkas. Detta ledde till att forskarna utförde ett experiment för 

ställtidsreducering med två olika tester, där det första handlade om en organisatorisk 

förändring och det andra handlade om en teknisk förändring. Syftet med testerna var att ta 

reda på om man kan spara tid genom förändringar av nuvarande arbetssätt vid omställningar. 

Varje test följde PDCA-cykeln där Plan, Do, Check och Act presenterades. 

 

Resultatet av testet med organisatorisk förändring visade att intern ställtid kunde förflyttas till 

extern ställtid vilket gav 66% minskad intern ställtid. Resultatet av testet med teknisk 

förändring visade att 1-1,5 minuter kan reduceras på varje internt ställ. 

Eftersom studien inte innefattar implementering av resultatet ges i slutet rekommendationer 

till företaget. Dessutom ger forskarna synpunkter på ytterligare effektiviseringsmöjligheter. 
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Summary 

In many industries, competition has never been so high and competition is a major reason 

why companies need to be more efficient. As the continuous improvement of operations has 

come as a consequence of today's globalized market, it has also contributed to a greater focus 

on resource and flow efficient processes. Focus on the manufacturing process with the worst 

flow and the greatest impact on production efficiency has great potential for improvement 

and this process is commonly referred to as the company's bottleneck. 

 

The purpose of this study is to create an understanding of how material flow and working 

methods can be streamlined in a bottleneck process. By analysing empirical data from 

observations, interviews and measurements as well as theory from literature studies, 

assumptions about how to streamline in the bottleneck process could be made. Based on 

observations and interviews, the researchers found that the bottleneck problems were the long 

set times, and that there were delays of incoming material to the bottleneck process. 

 

The theory was used to gain knowledge of the underlying causes of the set times and material 

shortages and how these can be counteracted. This led to the researchers performing a set-

time reduction experiment with two different tests, the first of which was an organizational 

change and the other was a technical change. The purpose of the tests were to find out if one 

can save time through changes in current working methods in case of change. Each test 

followed the PDCA cycle where Plan, Do, Check and Act were presented. 

 

The result of the organizational change test showed that internal set-up time could be shifted 

to external set-up time, which resulted in a 66% decrease in internal set-up time. The result of 

the technical change test showed that 1-1.5 minutes could be reduced on each internal set. 

Since the study does not include implementation of the result, in the end, recommendations 

are given to the company. In addition, researchers give comments on further possible 

improvements. 
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Abstract 

Konkurrensen idag är en stor anledning till att företag tvingas effektivisera och ett företags 

överlevnad bygger på att man rör sig snabbare än sina konkurrenter. Därför är det viktigt att 

man arbetar med ständiga förbättringar och ha fokus på tillverkningsprocessen med det 

sämsta flödet och störst inverkan på produktionens effektivitet, nämligen företagets flaskhals. 

 

Syftet med arbetet var att öka kapacitet och flexibilitet i en flaskhalsprocess som kallas IMA-

processen. Flaskhalsprocessen studerades på ett fallföretag för att ge en nulägesbeskrivning 

som sedan analyserades med teorin. Genom analysen kunde två stora faktorer till att det är en 

flaskhalsprocess konstateras, och dessa var långa omställningar och brist på material in till 

processen. Då ställtiderna ansågs som det största problemet gjordes ett experiment som 

bestod av två tester för att se om ställtiderna kunde reduceras. 

 

Resultatet av experimentet blev att ställtiderna kunde reduceras i båda testerna, där test ett 

innebar den största reduceringen. För att uppnå detta krävs det att operatörernas 

arbetsuppgifter fördelas vad gäller programmering och förberedelse av material.  
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Förord 

Denna studie har skrivits som ett examensarbete och är det sista arbetet innan avslutande av 

vår högskoleingenjörsutbildning vid Linneuniversitet i Växjö. Vi som är författare 

bakom detta examensarbete är tre studenter som studerar Industriell ekonomi. 

 

Arbetet har utförts som en fallstudie på företaget Direktlaminat AB och vi vill rikta ett stort 

tack till företaget och alla medarbetare som låtit oss genomföra studien samt ställt upp på att 

besvara frågor som vi haft under resans gång.   

 

Ett extra tack till vår handledare på företaget Johan Karlsson som under hela arbetets gång 

funnits till hjälp och gett oss de förutsättningar som behövts för att genomföra studien. Tack 

även till VD Per Gunnarsson och arbetsledare Andreas Karlsson som funnits som stöd och 

besvarat våra frågor. Vi vill dessutom tacka operatörerna vid IMA processen som alla 

bidragit till det underlag som hela studien bygger på. 

Vi vill även visa uppskattning till vår handledare Joakim Bjurström som med engagemang 

och rådgivning hjälpt oss att genomföra arbetet. Joakim har fungerat som ett bollplank med 

nya tankar och idéer samt varit en bidragande faktor till att utförandet av studien kunnat 

genomföras på ett strukturerat sätt.  

Ett stort tack även till vår examinator Mirka Kans som hjälpt till vid flera tillfällen med 

förbättringsförslag till vårt arbetes skriftliga innehåll samt struktur. 

Slutligen vill vi uppmärksamma vår tacksamhet till våra studiekamrater Markus Ottosson 

och Emanuel Svensson som opponerat på vårt arbete och gett synpunkter som bidragit till ett 

förbättrat arbete. 
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Nyckelord 
Lean produktion, flaskhals, begränsad resurs, producerande företag, flexibilitet, 

kapacitetsutnyttjande, process, variationer, TAK/OEE, standardiserat arbetssätt, SMED 

 

Definitioner 
Lean produktion - Resurser används effektivt och att bara de resurser som krävs för en 

effektiv produktion används (Olhager 2013). 

 

Flaskhals - Begränsar flödet genom produktionen (Olhager 2013). En maskin vars prestanda 

begränsar det övergripande systemets prestanda avsevärt (Lin 2009). 

 

Ställtid - Tiden det tar för att förbereda en process inför genomförandet av en aktivitet 

(Business dictionary 2014).  

 

Flexibilitet - Förmåga att anpassa sig till förändrade eller nya förhållanden snabbt och 

kostnadseffektivt (Olhager 2013). 

 

Kapacitet - Högsta hållbara tillverkningstakt sett till nuvarande förutsättningar (Business 

dictionary 2014). 

 

Takttid - Den tid som krävs för en arbetscykel att uppfylla varje kunds efterfråga (Olhager 

2013).  

 

Cykeltid - Den tid det tar att utföra en aktivitet från början till slut (Business dictionary 

2014). 

 

Värdeflöde - Mängden specifika aktiviteter som krävs för att ta en specifik produkt genom 

den interna värdekedjan (Olhager 2013). 

 

Process - En sekvens av beroende aktiviteter som med hjälp av resurser konverterar 

inmatning till utmatning (Business dictionary 2014). 

 

Resurs - En ekonomisk eller produktiv faktor som krävs för att genomföra en viss aktivitet 

(Business dictionary 2014).  

 

Standardiserat arbetssätt - Verktyg för att utveckla, bekräfta och förbättra processer, där 

alla stegen i en process är beskrivna med ett väl definierat mål (Dennis 2016). 

 

Spaghettidiagram - Visualisering av rörelser, där det framgår hur de olika arbetsstationerna 

är placerade, vilka förflyttningar som görs samt vilka aktiviteter det handlar om (Olhager 

2013). 

 

Muda - Slöseri, vilket innebär aktiviteter som inte tillför värde till slutprodukten (Olhager 

2013). 
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1. Introduktion 

I detta kapitel introduceras ämnesområdet och en beskrivning av dess bakgrund. Vidare 

diskuteras problemformuleringen samt mål och syfte med studien. Slutligen så beskrivs valda 

avgränsningar. Här ges en bild och en förståelse för bakgrunden till fallstudien och vad som 

vill uppnås med den.  

1.1 Bakgrund  

Från historien fram tills idag har världsmarknaden blivit allt mer global och i många 

branscher har konkurrensen aldrig varit så hög, påfrestande och komplex. De beslut som 

påverkar företagens konkurrenskraft måste vara väl planerade eftersom det har en stor 

inverkan på industrins förmåga att hävda sig i en stenhård global marknad. Konkurrensen är 

en stor anledning till att företag tvingas effektivisera och till och med sänka sina priser för att 

överhuvudtaget kunna existera. Sverige har bland de högsta arbetskraftskostnaderna i Europa. 

Detta gör att svenska företag måste vara mer produktiva än konkurrenter för att 

konkurrenskraften inte ska urholkas (Svenskt näringsliv 2016). 

 

All teknisk utveckling bör syfta till att på något sätt förbättra människans villkor och bidra till 

vår välfärd. För att uppnå en effektiv hållbar produktion idag fordras inte enbart att 

ekonomiska aspekter uppfylls utan även miljö- och samhällsaspekter 

(Johannesson, Persson & Pettersson 2013). Kraven och medvetenheten hos både myndigheter 

och kunder har ökat på senare tid gällande vilket ansvar och synsätt de anser att företaget bör 

förhålla sig till, detta har bidragit till ett ökat arbete med ständiga förbättringar inom de olika 

sektorerna i samhället (Bergman & Klefsjö 2012).  

 

Ett företags överlevnad bygger idag på att röra sig snabbare än sina konkurrenter. Genom att 

definiera och sträva mot ett konkret framtida tillstånd så minskar risken för stagnation i 

nuläge och utveckling för ett företag. Företaget ska hela tiden ha i åtanke att det är kundens 

behov som ska uppfyllas och kunden som ska tillfredsställas genom t.ex. servicegrad, kvalitet 

och kostnad. Skulle verksamheten tänka annorlunda mot vad kunden gör så kommer onödiga 

bekymmer att uppkomma (Bjurström 2016). Det är viktigt att företaget ser på behovet hos 

kunden, marknaden och intressenterna idag, men framförallt att även ha ett framtida tänk på 

hur behoven kommer att se ut. Arbete med ständiga förbättringar kan förnya företagets 

tankesätt över hur verksamheten kan utveckla sina medarbetare, arbetsmetoder, arbetsverktyg 

och produkterbjudanden för att kunna möta de framtida behov som kunderna har (Carlsson G, 

Nilsson & Carlsson T 2011). 

 

Vid användning av ständiga förbättringar så är det vanligt förekommande att nya metoder och 

principer implementeras. Utmaningen med detta och varför många företag misslyckas med 

implementeringen beror på bristande kunskap och förståelse av vad metoderna innebär 

(Azharul 2013).   
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Då ständig förbättring av verksamheten kommit som en följd av dagens globaliserade 

marknad så har det även bidragit till ett större fokus på resurs- och flödeseffektiva processer 

genom att minska genomloppstider, ledtider samt öka kapacitetsutnyttjandet på anläggningar 

och utrustning. I dessa fokusområden så har tillverkningsprocessen med det sämsta flödet och 

störst inverkan på produktionens effektivitet stor förbättringspotential. Denna 

tillverkningsprocess brukar kallas företagets flaskhals (Bergman & Klefsjö 2012). 

 

Dåligt utnyttjande av flaskhalsar bidrar till variation och alla processer är beroende av 

flaskhalsens prestation. Variationer som uppstår vid flaskhalsen påverkar hela systemet 

prestation. Det finns alltid variation och det är oundvikligt, däremot så finns det orsaker till 

att saker varierar. Det är därför viktigt att identifiera orsakerna till variation för att sedan ta 

reda på om dessa kan minimeras. I vissa fall går inte detta och då är det viktigt att veta hur 

hantering av variationer görs på bästa sätt (Bjurström 2016). 

1.2 Problemdiskussion 

Variation är något som behöver hanteras för att uppnå stabila processer annars finns risk för 

överbelastning och/eller underbelastning av maskin och människa under en viss tidsperiod. 

Att förstå hur variationer uppträder och fungerar är därför av mycket stor betydelse 

(Liker, Erkelius & Hallberg 2009). Variationer kan orsaka köer i systemet och vid större 

variationer så blir köerna längre. För varje aktivitet måste kapaciteten vara större än behovet, 

men även beroende på hur hög variationen är så måste det genomsnittliga 

kapacitetsutnyttjandet vara lägre för att inte få orimligt långa köer och därmed långa icke 

värdeskapande väntetider (Bergman & Klefsjö 2012).  

 

Flexibilitet är en viktig del för att kunna hantera variationer, då en flexibel produktion 

förbättrar både företagets snabbhet och kostnadseffektivitet. Det handlar om att skapa en 

balans mellan att vara resurssnål och lättrörlig. Vid endast inriktning av resurssnål produktion 

skulle kunderna tycka att det blir för enformigt och vid endast lättrörlig produktion så skulle 

kostnaderna samt priserna öka allt för mycket. Genom att skapa en flexibel produktion så 

förbättras förutsättningar för att kunna effektivt producera efter kundens behov och därmed 

möta efterfrågan på marknaden (Segerstedt 2008).  

 

Genom att identifiera, kartlägga och analysera viktiga processer skapas förutsättningar för 

genombrott och framgångsrik förbättring. För att effektivt kunna lösa problem och eliminera 

grundorsakerna till problemet krävs det att processen studeras och förbättras utifrån ett 

tvärfunktionellt perspektiv (Sörqvist & Höglund 2007). 

1.2.1 Problemformulering  

Hur kan tillverkande företag effektivisera kapacitetsutnyttjande och flexibilitet i en 

flaskhalsprocess? 
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur materialflöde och arbetssätt kan 

effektiviseras i en flaskhalsprocess.  

 

Målet med studien är att ta fram ett underlag för ett framtida tillstånd av en 

tillverkningsprocess och dess stödaktiviteter utifrån en nulägesanalys. 

För att lättare kunna uppnå studiens mål har det brutits ner till delmål: 

● Öka utnyttjandegraden och flexibiliteten av flaskhalsen. 

● Förbättra flödet till och från flaskhalsen så att utnyttjandet av kapaciteten ökar. 

1.4 Avgränsningar 

För att uppnå studiens mål och skapa hög kvalitet på arbetet så krävs det att undersökningen 

avgränsas. Avgränsningar som är valda för studien är att:  

• Undersöka operatörernas arbetssätt vid flaskhalsen. Valet att undersöka flaskhalsen 

görs eftersom denna process anses vara kritiskt för produktiviteten. 

• Flaskhalsen kan vara flexibel. Detta är en förutsättning för att kunna öka 

utnyttjandegrad samt flexibiliteten av processen. 

• Kartlägga och analysera materialflödet av ingående material samt utgående material 

till och från flaskhalsen.   

 
 
Figur 1. Omfång 

Figuren visualiserar det avgränsade områdets omfång som ska studeras där flaskhalsen består 

av två stycken angränsande kantlistmaskiner som kompletterar varandra i bearbetningen. 
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2. Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens metod. Här beskrivs de generella tillvägagångssätten som 

kan användas för insamling och bearbetning av data. Sedan redogörs forskarnas 

tillvägagångssätt för att göra det möjligt att följa studiens metodologi. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

Vid vetenskap och forskning så finns det olika vetenskapliga förhållningssätt som är viktiga i 

den samtida diskussionen. De huvudsakliga förhållningssätten som finns är positivismen och 

hermeneutiken och de har både sina likheter och skillnader. De skillnader som kan finnas 

mellan förhållningssätten kan vara uppfattningen av människan, vetenskapen, världen och 

vad som anses vara kunskap (Patel & Davidson 2011). 

2.1.1 Det positivistiska synsättet 

Det positivistiska synsättet kommer från den naturvetenskapliga traditionen och menas med 

att det går skapa kunskap som är positiv och utvecklande för mänskligheten. Detta bygger på 

att kunskap ska vara nyttigt och kunna utveckla samhället genom observationer som är 

logiskt prövbara. Här gäller det att skilja på vad som är vetenskap och inte genom 

verifierbarhetsprincipen och det innebär att teori ska kunna tolkas till verifierbara 

observationer samt att det har ett samband mellan orsak och verkan.  

Forskningsresultatet ska inte påverkas av forskarens personliga, politiska, religiösa eller 

känslomässiga sinne. Det handlar alltså om att alltid vara objektiv i sin undersökning där man 

likväl hade kunnat byta ut en forskare mot en annan och ändå uppnå samma resultat (Patel & 

Davidson 2011).  

2.1.2 Det hermeneutiska synsättet 

Hermeneutiken är omvänt mot vad positivismen är. Ofta så anses det vara en tolkningslära 

där det handlar om att studera, tolka och sedan försöka förstå grundorsaken. Den används 

som en kvalitativ förståelse och tolkande, där forskaren är öppen, subjektiv och engagerad. 

Det som bland annat skiljer hermeneutikern mot positivisten är att försöka se helheten i 

forskningsproblemet och studerar då inte del för del i forskningsobjektet. Forskaren använder 

också sin intuitiva förståelse som ett verktyg i tolkningen men då gäller det att forskaren 

använder sin empati och medkänsla för att förstå problemet. Det finns inget start och slut för 

den hermeneutiska tolkningsprocessen, utan alla delar i helheten och förståelse är något som 

ständigt utvecklas. Detta kallas oftast för den hermeneutiska spiralen (Patel & Davidson 

2011).  

2.1.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt  

Eftersom studiens syfte är att skapa förståelse för hur materialflöde och arbetssätt kan 

effektiviseras i en flaskhalsprocess, så är det vetenskapliga angreppssättet hermeneutiskt. Då 

det är en tillverkningsprocess som i huvudsak studeras, så är det också viktigt att förstå 

helheten då flera faktorer kan påverka varandra. Under arbetets gång då förståelsen för 
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forskningsobjektet och helhetsperspektivet ökar, så kommer det stödjas med egna tolkningar 

och idéer med hjälp av det hermeneutiska förhållningssättet. Däremot vid observationer så 

kommer forskarna vara objektiva i förhållningssättet för att minska risken för att 

forskningsresultatet blir missvisande, vilket kan kopplas till det positivistiska synsättet. 

2.2 Vetenskapliga ansatser  

En forskares arbete handlar om att tillföra teorier som ska ge en så god kunskap om 

verkligheten som möjligt. Därför behövs vetenskapliga ansatser som används till att relatera 

teori kopplad till verklighet. Att göra det är en av svårigheterna inom vetenskapliga arbeten. 

De tre vanligaste begreppen som en forskare kan använda sig av för att relatera teori med 

verklighet är deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidson 2011).  

2.2.1 Deduktion  

Deduktion innebär att forskaren utifrån den kunskap och teori som finns inom ett visst 

område tar fram en eller flera hypoteser som ska genomgå en empirisk granskning. 

Hypoteserna som tas fram ska innefatta begrepp som ska kunna användas till 

utforskningsbara händelser. Det är därför viktigt att forskaren är duktig på att både härleda en 

hypotes och sedan kunna använda sig av den kunskap som finns och pröva det empiriskt. För 

att kunna göra det så krävs det att forskaren beskriver konkret hur informationen kan samlas 

in utifrån den hypotes som ställs. Det är viktigt att ha i åtanke att en forskares uppfattning av 

teorin kan ändras med tiden efter den analys som görs av den insamlade informationen. Det 

kan också vara så att nya forskningsresultat av andra har publicerats innan forskaren själv 

kommit fram till sina egna resultat (Bryman 2011). 

2.2.2 Induktion  

Vid induktivt arbete som forskare så studeras forskningsobjektet utan att ta hänsyn till 

tidigare teori som studerats och istället formuleras en egen teori utifrån den insamlade 

informationen och empiri. Risken med det är att ingen vet om det empiriska underlaget som 

studerats för ett specifikt fall går att generalisera. Även att den induktivt arbetande forskaren 

har ett eget synsätt och idéer som sannolikt kommer ge en annan bild av de tidigare teorier 

som formulerats (Patel & Davidson 2011).  

Induktion brukar oftast kopplas till kvalitativt synsätt vad gäller förhållandet mellan teori och 

data, medan deduktion brukar på samma sätt kopplas till kvantitativt synsätt (Bryman 2011). 

2.2.3 Abduktion  

Abduktion i ett vetenskapligt arbete kan sägas vara en blandning av induktion och deduktion. 

Det menas med att genom undersökning av ett specifikt fall kunna formulera en hypotetiskt 

förklaring som kan beskriva fallet eller så resulterar forskningen i att en teori föreslås, och 

detta första steg karakteriseras av induktion. I det andra, deduktiva steget så testas hypotesen 

eller teorin på nya fall. Detta kan göra att teorin eller hypotesen kan utvecklas och bli mer 

generell. Fördelen med abduktion är att den ger forskaren mer frihet än vid arbete efter 
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induktion eller deduktion. Det finns däremot risker också med abduktivt arbetssätt då 

forskaren kan ovetande formulera hypotetiska teorier baserat på sina tidigare erfarenheter. 

Det kan leda till att utelämning av andra alternativa tolkningar, vilket i sådana fall sker i 

abduktionens deduktiva fas (Patel & Davidson 2011). 

2.2.4 Val av vetenskaplig ansats 

Valet av ansats är abduktion eftersom arbetssättet är en blandning av induktion och 

deduktion. Den inledande fasen är induktion då det beskriver fallstudiens tillvägagångssätt, 

samt då forskningen börjar med bred insamling av information för att få en övergripande bild 

om hur det ser ut, utan att ta hänsyn till tidigare teori som studerats. Efter att observationerna 

och tolkningarna utförts så har teori formulerats för att underlätta genomförandet i 

efterkommande steg. Deduktionen som är det andra steget används för att ta hänsyn av 

befintlig teori och sedan testa det praktiskt. Eftersom det övergår från induktion i det första 

steget till deduktion i andra steget så ökar förståelsen mellan sambandet om teori och empiri, 

samt ger det en större frihet i genomförandet. 

2.3 Vetenskaplig forskningsmetod  

Vid genomförande av vetenskaplig forskning så är det viktigt att använda sig av någon slags 

metod. Det kan betraktas som ett verktyg eller redskap för tillvägagångssättet för att skapa ny 

kunskap och för hur insamlingen av information ska genomföras inom ett visst område. 

Metoderna handlar om hur hantering, organisering och tolkning av information sker. Det 

finns två metoder att ta ställning till, kvantitativ och kvalitativ metod (Larsen 2009). 

2.3.1 Kvantitativ metod  

Metoden anses vara kvantitativ om den är mätbar, dvs. om det går att kategorisera och ange 

hur många som har valt respektive svarsalternativ. Information av denna typ brukar beräknas 

fram och resultatet redovisas i form av ett siffervärde. 

 

Fördelar: Avgränsningen blir väldigt tydlig när respondenterna bara svarar på frågor som är 

fastställda sedan tidigare. Det ger även en bredd i undersökningen vilket möjliggör 

generalisering utifrån resultatet. Den underlättar även vid användning av avancerade 

bearbetningsmetoder, t.ex. datorbaserade statistikprogram. Detta är arbetsbesparande samt att 

det möjliggör att respondenterna får vara anonyma. Sannolikheten att svaren blir korrekta 

ökar i och med möjligheten att vara anonym. 

 

Nackdelar: Informationen som besvaras av respondenterna blir begränsade eftersom frågorna 

är framställda sedan tidigare och möjligheten att få ställa följdfrågor och tillgång till mer 

information begränsas. Risken att dra felaktiga slutsatser är antagligen större vid dessa 

metoder än vid användning av kvalitativa metoder, eftersom alla frågor kanske inte kunnat 

ställas som egentligen behövdes. Denna metod kan alltså göra det svårt att uppnå hög 

validitet (Larsen 2009). 
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2.3.2 Kvalitativ metod  

Kvalitativ metod säger något om kvalitativa (icke-siffermässiga) egenskaper hos 

undersökningspersonerna.  

 

Fördelar: Bättre möjligheter till en helhetsförståelse av ett fenomen. Följdfrågor kan ställas, 

kompletterande och fördjupande svar kan tillgodoses samtidigt som risken för missförstånd 

minimeras. Det är dessutom enklare att säkerställa god validitet i kvalitativa undersökningar, 

eftersom den intervjuade kan tala friare och ge djupare förklaringar.   

 

Nackdelar: En av nackdelarna med denna metod är att det inte går att generalisera 

undersökningarna. Det är också svårare och mer tidskrävande att behandla data. En annan 

nackdel är att människor inte alltid är sanningsenliga i kvalitativa intervjuer, det är lättare att 

kunna vara anonym och besvara frågorna. När människor vet att de blir observerade kan detta 

också påverka deras beteende i en viss riktning (Larsen 2009). 

2.3.2.1 Fallstudie 

Fallstudie är något som används främst i vetenskapliga studier och innebär undersökning av 

en liten del av ett stort förlopp. Det som menas med ett “fall” kan till exempel vara ett 

företag, en situation eller en grupp av människor. I början av en fallstudie handlar det mer om 

att förstå något än att förklara något, och efter en bit in i studien så kan de mer exakta 

frågorna formuleras (Ejvegård 2009).  

2.3.3 Val av vetenskaplig forskningsmetod  

Under studien så används främst kvalitativa metoder för att skapa en övergripande bild av 

verksamheten. Det hade varit svårt att skapa en övergripande bild av verksamheten med 

enbart användning av kvantitativ metod. Verifiering av statistisk data har utförts med hjälp av 

intervjuer och observationer. Observationerna används till en början för att på ett objektivt 

sätt skapa förståelse över problemet. Intervjuer genomförs kontinuerligt för att skapa kunskap 

om problemet samt att möjligheten till att ställa följdfrågor ökar. Vid insamling av historisk 

data och framställning av olika mätningar blir kvantitativ data användbart. Metoden för 

studien kommer fortfarande vara kvalitativ, för att undersökningen även ska kunna bli 

överskådlig i siffror. För denna studie har den kvalitativa metoden fallstudie valts då det är en 

flaskhalsprocess hos ett företag som studeras. Eftersom studien handlar om att få förståelse 

för ett specifikt fall så anses det vara det mest lämpliga valet av forskningsmetod. 

2.4 Datainsamlingsmetod  

I samband med konkreta undersökningar uppkommer data främst beroende på initiativet från 

forskaren. Detta kan t.ex. vara data från forskarens anteckningar, utskrifter, ljud- och 

bildinspelningar från observation eller intervjuer. 

Data som inte uppkommer beroende på forskarens initiativ eller aktivitet kan t.ex. vara 

dokument, böcker, brev och artiklar. Det finns fyra typer av datamaterial som kan analyseras 
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kvalitativt: observationer, intervjuer, texter, dokument och ljud- och bildinspelningar 

(Johannessen & Tufte 2003).   

2.4.1 Observationer  

Kvantitativa observationer innebär ett målinriktat försök att observera och registrera utvalda 

fenomen. Kvalitativa observationer är motsatsen, där det inte sker observation av utvalda 

fenomen, utan inriktar sig på att ta hänsyn till relationer inom ett avgränsat socialt system 

(Harboe 2013). 

 

Observation innebär att forskaren finns på plats i situationer som är relevanta för studien och 

registrerar sina iakttagelser genom att först och främst bara se och lyssna. Vid observation 

skapas data genom anteckning av det som sker under och efter observationen, denna data är 

alltså kvalitativ. Ibland används även ljud- och bildinspelningar för registrering av data.  

Fältundersökning är den vanligaste förekommande metoden inom samhällsvetenskaplig 

forskning och det finns två olika slag av fältundersökningar: 

● Icke-deltagande observation: 

Under denna observation så är forskaren bara åskådare till det som observeras. 

● Deltagande observation: 

Under denna observation så är forskaren medlem av det sociala system som 

observeras. Det finns två olika förhållningssätt för deltagande observation, antingen 

passivt deltagande eller aktivt deltagande i observationen. 

 

Både icke-deltagande och deltagande observation kan antingen vara dold eller öppen 

för informanterna (Larsen 2009). 

2.4.2 Intervjuer  

Att använda sig av kvalitativa intervjuer kan vara bra vid starten av ett projekt vid osäkerhet 

av vilka frågor som ska ställas om ett ämne. Dessa intervjuer kan användas som uppföljning 

av kvantitativa för att skapa en djupare förståelse. I undersökningar där det är begränsat med 

tid och inte så stor erfarenhet av intervjuer så rekommenderas en viss grad av struktur (Larsen 

2009). 

 

Den kvalitativa intervjun kan vara mer eller mindre strukturerad: 

● Strukturerade intervjuer: 

Kännetecknas av att det finns fastställda frågor och en klarlagd ordningsföljd innan 

intervjun. Fördelarna med strukturerade intervjuer är att svaren lättare kan jämföras 

och det blir mindre tidskrävande analyser av svaren. Nackdelen är dock att 

flexibiliteten i intervjun begränsas. 

● Ostrukturerade intervjuer: 

Kännetecknas av att frågorna och dess ordningsföljd inte är fastställda innan 

intervjun. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att svaren och diskussionen blir mer 
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flexibelt, vilket kan underlätta för informanten i sitt svarande. Eftersom svaren inte är 

standardiserade så kan sådana intervjuer dock göra det svårare att jämföra 

informanternas svar i efterhand. 

 

Vid dessa intervjuer är det vanligt förekommande att det blandas av båda och då kallas det 

delvis strukturerade intervjuer.  

 

För att intervjun ska bli bra är det viktigt hur intervjuaren presenterar intervjun och framför 

sina frågor. Det är viktigt att undvika ställa flera frågor samtidigt samt att försöka hålla 

frågorna korta och enkla att besvara. Det bästa är att ställa beskrivande frågor som t.ex. vad 

och vem? och besvara varför-frågorna i analysen (Johannessen & Tufte 2003). 

2.4.3 Dokumentanalys  

I kvalitativa undersökningar är dataanalysen oftast baserad på data i form av text, det kan 

vara rena texter eller dokument. Utöver detta så kan det gälla skriftliga anteckningar eller 

verbala uttalanden. Både dokument och intervju/observationsdata kan analyseras på liknande 

sätt eftersom det är lika viktigt i bägge fallen att forskaren får fram rätt meningsinnehåll från 

texten. Vad som är viktigt att tänka på vid dataanalysen är följande: 

 

● Att systematisera, komprimera och sortera datamaterialet så att det blir analyserbart. 

● Att ta fram tolkningar och perspektiv på den information som finns i datamaterialet. 

 

Systematisering är förutsättning för förståelse och är bra att börja med innan det 

gradvis övergår till tolkningsarbetet (Johannessen & Tufte 2003). 

2.4.4 Experiment  

Vid experiment utsätts en försöksgrupp för en påverkan och därefter ta reda på eventuella 

variationer som uppkommer i t.ex. attityder beteende och tankemönster. Anledningen att göra 

experiment är för att testa en definierad hypotes. Det som kännetecknar experiment är att de 

undersöker en eventuell effekt av påverkan samt att det används både kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Experiment präglas också av att de har ett starkt avgränsat empiriskt 

fält, och att de oftast används för mindre respondent grupper vid utförande (Harboe 2013). 

2.4.5 Val av datainsamlingsmetod  

Under studiens gång har information sammanställts genom intervjuer, dokument samt 

observationer. Vid insamling av information så är intervjuerna till en början öppna och 

ostrukturerade. När förståelsen för problemet ökar så blir intervjuerna mer strukturerade 

under studiens gång, för att på så sätt samla mer detaljerad och specifik information inom 

ämnet. Intervjutekniken anpassas därför beroende på datainsamlingens syfte. Personerna som 

intervjuas väljs ut och anpassas efter arbetsbefattning och kunskapsområde samt även efter 

intervjuernas omfattning. För att identifiera processens flöde så genomförs observationer av 

både vetenskaplig och strukturerad karaktär såsom tidtagning, rörelser och arbetsmoment. 
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Främst kommer icke-deltagande observationer göras och dessa kommer vara öppna för 

informanterna. Företagets informationskällor som t.ex deras affärssystem kommer att bidra 

med historisk data som användning vid analyser. Utöver detta kommer företagsdokument att 

analyseras. Det kommer även genomföras experiment i form av ändrade arbetsmetoder vid 

omställning av maskin för att se om det går att reducera tid då det är ett hinder för företaget. 

2.5 Källor  

Vid data- och informationssamling inom ett ämne så krävs det att informationen kommer från 

någon slags källa. Källor som används ska vara relevanta och det är viktigt att identifiera de 

som fortfarande kan anses tillförlitliga. (Patel & Davidson 2011) 

2.5.1 Primära och sekundära källor  

Primärkälla är en förstahandskälla som anses överlag ha större tillförlitlighet än 

sekundärkällor då data är primär och det är första gången som någon har bearbetat den, alltså 

att det är forskaren själv som samlar in data. Sekundärkälla är en andrahandskälla som återger 

vad någon annan har sagt eller skrivit (Kylén 2004). Exempel på sekundärkällor är data från 

undersökningar som andra har gjort i bl.a. böcker och rapporter (Larsen 2009). 

2.5.2 Källkritik  

Källkritik handlar om att bedömma om de källor och metoder som använts för studien är 

trovärdiga och tillförlitliga. Den mest vanliga bedömningen vid källkritik är att se över om 

källan är en primär eller sekundär källa, alltså om det är förstahands eller 

andrahandsuppgifter som samlats in (Kylén 2004). 

Enligt Patel & Davidsson (2011) är den inledande fasen för källkritik att ta reda på när och 

var dokumentet har tillkommit, varför det tillkommit, vilken avsikt upphovsmannen hade 

med dokumentet och under vilka villkor dokumentet gjordes. Det är också viktigt att ta reda 

på vem upphovsmannen är och vilken relation han har till händelsen. Viktiga frågor att ha i 

åtanke är om upphovsmannen verkligen hade kunskap inom området samt om dokumentet 

gjordes under någon sorts påverkan (a.a.). 

2.5.3 Val av källor  

Källorna som används i studien är både primära och sekundära, där litteraturen som används 

framförallt är sekundära källor. Noggrannhet vid val och jämförelse av litteratur är viktigt för 

att se hur informationen ställer sig i förhållande till varandra. Primärdata som används är från 

vetenskapliga artiklar och även data såsom tidtagning och observationer som görs på egen 

hand. Observationerna som genomförs granskas noggrant för att se hur arbetssättet ser ut 

samt att det även görs kontinuerliga intervjuer från det olika operatörerna för att effektivt 

utbyta information och ställa eventuella frågor som kommit upp. Vid intervjuerna undersöks 

det även om operatörerna har olika synpunkter eller säger samma saker i förhållande till 

varandra. 
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2.6 Verifiering av data  

Det är viktigt att data och informationsinsamlingen är noggrann verifierad för att ha ett högt 

värde på resultatet i studien. Det är alltså viktigt att ha en hög validitet och en hög reliabilitet 

(Denscombe 2004). 

2.6.1 Validitet  

Validitet betyder giltighet och handlar om att det som mäts verkligen tar upp det som 

undersökningen är avsedd för, alltså att alla faser i undersökningen ska vara relevanta och 

giltiga i förhållande till problemformuleringen (Johannessen & Tufte 2003). 

Enligt Harboe (2013) finns det två huvudsakliga sorters validitet, en som kallas intern 

validitet och en som kallas extern validitet. Intern validitet handlar om att skapa ett 

sammanhang inom studiens ramar och att det då är viktigt att alla faser och delelement i 

studien ska vara relevanta och kopplade till problemformuleringen. Extern validitet betyder 

att studien ska vara giltig i förhållande till verkligheten. För att veta om det är god extern 

validitet är frågor som t.ex. om studiens slutsatser går att generaliseras till liknande fall eller 

om studien berättar en sann historia (a.a). 

2.6.2 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten av mätningen. För att ha en god reliabilitet krävs det 

att de mätinstrument och måttenheter som används är tillförlitliga och används på rätt sätt. En 

fråga som kan ställas är “kommer undersökningen ge samma svar vid en annan tidpunkt” 

(David & Sutton 2016). Enligt Patel & Davidsson (2011) anses reliabilitet vara hur väl 

mätningen motstår slumpinflytanden av olika slag. Där insamlandet av mätningen kan ge ett 

“sant värde” samt ett “felvärde”. Felvärdet beror på brister i mätningens tillförlitlighet. Detta 

felvärde kan bero på olika faktorer som inte går att påverka. Det som mäts kan vara känsligt 

för slumpmässiga variationer, så vid konstant mätning återfås olika värden. När det som mäts 

är mer reliabelt har felvärdet minskats och närmat sig det sanna värdet (a.a). 

2.6.3 Val av dataverifiering  

För att kunna få en hög reliabilitet och validitet i studien har ett flertal olika tillvägagångssätt 

använts. Data och litteraturinsamlingen som gjorts utgår från vetenskapliga artiklar, 

webbsidor och böcker. För att söka och välja ut relevant litteratur till studien används 

nyckelord inom studiens ämnesområde. Databaser som används är t.ex. Onesearch men även 

användning av universitetets bibliotek vid användning av böcker. 

Vid sökning av litteratur så avgränsas sökningen till peer-reviewed som innebär att 

upprätthålla en vetenskaplig standard och objektivitet då litteraturen är expertgranskade.  

 

Anledningen till att litteratursökningen varierar är för att skapa en bredare och noggrann 

informationsinsamling där teorierna jämförs för att se om de skiljer sig eller stödjer varandra. 
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Reliabiliteten och validiteten i arbetet kan därför stärkas i de fall teorierna i studien stödjer 

varandra. Litteratur som används kommer från första- och andrahandskällor som ger en större 

tillförlitlighet och trovärdighet i undersökningen. 

För att ha hög reliabilitet och validitet ska observationer göras ett flertal gånger och noggrant 

granskas för att öka sannolikheten på resultatet. Detta görs för att se hur arbetssättet ser ut 

och hitta eventuella mönster och på så sätt föra upp eventuella problem till ytan. När 

intervjuerna görs med operatörerna undersöks det om de säger samma saker på frågorna som 

ställs. Detta ger en högre trovärdighet om liknande svar erhålls. När intervjuerna genomförs 

ska svaren antecknas direkt och minst två ska lyssna på intervjun så att risken för att svaren 

skulle tolkas på ett felaktigt sätt minimeras. Efter intervjuerna ska informationen som samlats 

sammanställas och dokumenteras. Detta leder till minskad risk att viktig information skulle 

missas eller att tveksamheter uppkommer på grund av utebliven dokumentation. 

2.7 Sammanfattning av metodval 

Figur 2. Sammanfattning av de valda metoderna  
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras den teori som är relevant och berör de ämnen som studien 

behandlar. Teorin används sedan för att kunna göra en jämförelse med det empiriska  

materialet.   

 

 
Figur 3. Teoristruktur 

 

3.1 Identifiering av nuläge 

Att kartlägga verksamhetens nuläge är ett viktigt första steg innan företaget genomför nya 

förändringar. Detta genomförs för att skapa en förståelse för hur verksamheten fungerar idag 

vilket minskar risken för att fel åtgärder vidtas. Att använda sig av kartläggning behöver inte 

betyda att det leder till mätbara förbättringar eftersom kartläggning i sig inte löser några 

problem. Det som påverkar om företaget ska kunna förbättras är de aktiviteter som utförs för 

att förbättra värdeflödet. Identifiering av det nuvarande tillståndet är första steget innan 

värdeflöde- och processanalys kan göras för att ta fram ett framtida tillstånd (Petersson m.fl. 

2009). 

3.1.1 Kontroll av värdeflöde 

För att skapa förutsättningar till att göra en processanalys och etablera ett måltillstånd så är 

det nödvändigt att göra en kontroll av värdeflödet. En sådan kontroll hjälper till att skapa en 
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övergripande förståelse för hur flödet fungerar och behöver inte vara alltför detaljerad 

(Rother 2013). Ett värdeflöde omfattar alla steg, alltså både värdeskapande och icke-

värdeskapande aktiviteter från råmaterial till slutkund. För denna metod ligger fokus på 

flödeseffektivitet snarare än verkningsgraden hos individuella enheter och processer. 

Värdeflödesanalys kan utföras både på flödesnivå (internt flöde från dörr till dörr) eller 

leveranskedjenivå (leverantör-fabrik-kund).  

 

Innan analysen startas bör det vara känt vad som kunden anser vara värdeskapande samt vilka 

produktfamiljer som finns. Efter att det nuvarande tillståndet är fastställt ska en analys av 

kartan göras baserad på de Lean-principer som finns och därefter ritas en ny karta över det 

framtida tillstånd som företaget vill uppnå. Det framtida värdeflödet fungerar som ett 

underlag för skapandet av den handlingsplan som ska användas vid det praktiska 

förändringsarbetet. 

 

Vid varje processteg samlas relevant information angående processens egenskaper, t.ex.: 

   

● Cykeltid ● Verklig kapacitet  

● Processtid ● Kassation 

● Eventuell ställtid ● Antal operatörer 

● Partistorlekar ● Skiftform/Arbetstider 

● Antal varianter ● Leveransvolym 

● Tillgänglighet ● Styrning och beordring 

(Petersson m.fl. 2009). 
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Figur 4. Visualiserad värdeflödesanalys (Effso tools 2011). 

 

3.1.2 Processanalys 

Efter kontrollen av värdeflödet så kan processnivån analyseras. Här är det vanligt att analysen 

genomförs på den process som håller takten (pacemakerslinga eller flaskhals) för resterande 

processer. Vid utförande av denna analys så kan man behöva gå tillbaka och granska eller 

beräkna tidigare steg igen. Det är vanligt eftersom djupare förståelse för det aktuella 

tillståndet skapas längre fram i granskningen.  

Vid genomförandet av analysen så är det viktigt att:  

● Visa respekt på fabriksgolvet.  

● Närma sig processen via arbetsledaren.  

● Förklara vad du håller på med, alltså att du granskar arbetssättet och inte montören. 

● Stör ej montörerna medan de arbetar (Rother 2013). 

3.2 Flaskhals och begränsningar 

Flaskhalsar inom producerande företag har stor påverkan på systemets produktivitet. En 

flaskhals kan definieras som en maskin vars prestanda begränsar det övergripande 

systemets prestanda avsevärt. Det som kännetecknar en flaskhals är att vid förbättring av dess 

prestanda så resulterar det vanligtvis i en betydligt högre genomströmning i hela systemet 

jämfört med förbättring av en process som inte begränsar flödet i samma utsträckning. Vid 

analys av en flaskhals prestationsmått så är det viktigt att ta reda på dess flöde uppströms, 

nedströms och tillverkningstid då det antas vara exponentiellt fördelat  

(Lin 2009).  

 

Hur processens flöde är uppbyggd påverkar i hög grad ett företags effektivitet och förmåga 

eftersom processens flöde, aktiviteter och arbetsmoment förbrukar tid. Det finns många 
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parametrar att ta hänsyn till som påverkar effektiviteten hos en process. Det viktigaste är att 

försöka få flödet så rakt och enkelt som möjligt samt organisera aktiviteter och 

arbetsmoment. Det som anses som onödigt arbete och som hindrar flödet ska reduceras. En 

flaskhalsprocess begränsning är oftast dess totala kapacitet eller tillgången på en viss 

kompetens. Det är därför viktigt att systematiskt identifiera hur kapaciteten kan utnyttjas 

maximalt genom att avlasta, förbättra eller optimera processen. För att förbättra och 

effektivisera processen som är identifierad så bör data samlas in genom mätningar av 

processens ledtider och genomloppstider för det totala arbetet och dess olika komponenter. 

Genom insamlad data och förståelse för hur tidsförbrukningen ser ut så går det sedan 

analysera och förbättra processen (Sörqvist 2004). 

3.3 Köteori och variationer  

Vid logistik och produktion så är det viktigt att känna till om enkel köteori. Köteorin bygger 

på att vid 100% utnyttjande eller belastning på en process så kan det ge oförutsedda 

konsekvenser. Vid högt resursutnyttjande blir kostnaderna lägre men däremot så kan 

genomloppstiderna bli betydligt längre. Detta kan i sin tur öka risken för leveransförseningar 

(Segerstedt 2008).  

 

Variationer finns överallt i en produktion varje dag. Det är svårt att hantera variationer i 

större utsträckning och det är dessa som är grundorsaken till att fel och brister uppstår då det 

har stor inverkan på resultatet. För att kunna hantera variationerna så är det viktigt att skapa 

förståelse för hur de förekommer. Oftast så skiljer variationer mellan slumpmässiga och 

systematiska. Slumpmässiga variationer uppkommer av många olika små orsaker, där varje 

orsak har en liten påverkan på den totala variationen. Det är svårt att eliminera de 

slumpmässiga variationerna då de är oförutsedda och även har en liten inverkan på 

slutresultatet efter eliminering. Skulle en process bara påverkas av slumpmässiga variationer 

så anses den vara stabil, vilket gör att det till viss del går förutsäga framtida resultat. 

Systematiska variationer kännetecknas av att de uppkommer vid en eller några enstaka kända 

orsaker. Varje orsak går enkelt urskilja från varandra och har till skillnad från slumpmässiga 

variationer stor inverkan på den totala variationen. Exempel på några vanliga systematiska 

variationer kan vara skift, trender och cykliska variationer i en process (Sörqvist 2004). 

3.3.1 Buffertar 

Buffertar är värdeskapande då det bidrar till stabilare processer och är något som behövs så 

länge variation finns. Att tillföra en buffert kan ge det utrymme som behövs för att reducera 

eller eliminera den variation som finns. När stabilitet har skapats kan buffertarna elimineras i 

små steg som i sin tur kan ge förutsättningar för en effektivare produktion. Det finns tre 

buffertar för att hantera den variation som är svår att reducera och det är tid, lager och 

kapacitet. Det krävs att buffertarna anpassas utefter sin egna produktion och utnyttjar valet av 

buffert optimalt för att det ska bli så lite kostsamt som möjligt. Vid god hantering av buffertar 

mot den variation som finns kan ge företag många fördelar och även underlätta kommande 

utvecklingsarbeten (Bjurström 2016). 
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3.4 TAK/OEE 

TAK står för Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte och är ett mått på 

hur effektivt en anläggning, process, maskin eller utrustning utnyttjas. På engelska kallas 

TAK för OEE och betyder Overall Equipment Effectiveness. Två stora anledningar till att 

använda TAK och OEE är att få fram ett nyckeltal som synliggör hur väl maskiner verkligen 

utnyttjas samt att med hjälp av nyckeltalet kunna sätta upp mål och noggrant mäta resultatet 

av det dagliga förbättringsarbetet (Axxos 2012). 

Andersson & Bellgran (2011) menar att OEE vanligtvis används för processer där det 

produceras stora volymer och där kapacitetsutnyttjandet är av stark prioritet samt där 

störningar är väldigt kostsamma för företaget. Den ursprungliga definitionen av OEE innebär 

att sex stora förluster kategoriseras in i tre delar: tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och 

kvalitetsutbyte (TAK) (a.a). 

 

Tillgängligheten är ett mått som visar hur mycket som den planerade produktionstiden för 

maskinen är i drift (Axxos 2012). Tahoo & Parida (2010) understryker att installation, 

omställningar och utrustningsfel är faktorer som påverkar tillgängligheten vid 

anläggningen(a.a.) Anläggningsutnyttjande är ett mått som visar hur stor andel produkter som 

producerats jämfört med vad som var planerat. (Axxos 2012). Tahoo & Parida (2010) menar 

att tomgång är en faktor att ta med för att se hur väl anläggningen utnyttjas (a.a). 

Kvalitetsutbyte är ett mått på hur stor andel av det som produceras som kan säljas till det satta 

priset. Enligt (Tahoo & Parida 2010) så är faktorer som påverkar kvalitetsutbyte, fel och 

brister i maskinen och som därmed leder till en lägre avkastning (a.a). 

Här nedan kommer ett beräkningsexempel som kan användas för att räkna ut ett TAK värde. 

Genom att skriva in beteckningens tid, antal och procent så kan ett TAK värde beräknas. 

Tabell 1. Beräkningsexempel för att räkna ut TAK/OEE (Microbus 2009). 

Variabel Beteckning Beräkning 

   

B Brutto arbetstid  

= ? min  

C Planerad stopptid = ? min 

D Tillgänglig produktionstid B-C = ? min 

E Stoppförluster = ? min 

F Omställningsförluster = ? min 

G Tillgänglig operativ tid D - E - F= ? min 

T Tillgänglighet G / D = ? % 

H Antal tillverkade = ? st 

I Teoretisk cykeltid = ? min 
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J Verklig cykeltid = ? min 

L Verklig utnyttjandegrad (H x J) / G = ? % 

M Utnyttjad produktionstakt I / J= ? % 

A Anläggningsutnyttjande L x M = H x I / G =? % 

N Kassation = ? st 

K Kvalitetsutbyte (H - N) / H =?% 

    

TAK Totalanläggningseffektivitet(OEE)  T x A x K = ?% 

3.5 Flexibilitet 

Begreppet flexibilitet kan förklaras som ett företags förmåga att anpassa sig till förändrade 

förutsättningar på kort sikt med begränsad resursinsats. Det är alltså viktigt att snabbt kunna 

anpassa sig mot olika utmaningar.  

Det finns olika typer av flexibilitet som kan åtskiljas: 

● Produktflexibilitet: förmågan att efter marknadens behov kunna utveckla och anpassa 

produkter. 

● Produktmixflexibilitet: förmågan att i produktionen kunna göra förändringar av 

produktmixen. 

● Volymflexibilitet: förmågan vid förändringar i efterfrågan kunna producera och 

leverera i takt. 

● Leveransflexibilitet: förmågan att kunna förändra leveranstider och kvantiteter inom 

leveranstiden. 

 

Det är framförallt den tidsfördröjning som uppkommer vid förändringar i efterfrågan på 

marknaden som har stor påverkan på volymflexibiliteten. Det blir svårare att ha en hög 

volymflexibilitet om försörjningskedjan är längre, då mer information om 

efterfrågeförändringar baseras på order mellan företag. Det gör att förmågan att flexibelt 

anpassa sig till förändringar försämras om informationsöverföringen är ineffektiv. Att ha en 

hög flexibilitet är en stor konkurrenskraft och vid bristande flexibilitet så kan det påverka 

kapitalbindningen för försörjningskedjan som helhet. Det sker på grund av att kunder oftast 

ökar sina lager om de försörjs av leverantörer med låg flexibilitet (Mattsson 2012). 

3.6 Kapacitetsutnyttjande   

Vid variation i efterfrågan så är det viktigt att kunna säkerhetsställa korta och säkra 

leveranstider. Vid produktion mot kundorder kan det därför vara viktigt att ha en viss 

överkapacitet i produktionen. Alltså går det med större kapacitetsmarginaler underlätta 

hanteringen av stora variationer i efterfrågan och hålla stabilare leveranstider. Vid anpassning 

av kapacitetsutnyttjande så gäller det att ta hänsyn till hur efterfrågans variation är och även 
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se över sin interna policy för vad som är en acceptabel leveranstid. Det är också viktigt att 

kapacitetsutnyttjandet är högt och jämnt vid produktion mot lager då produkterna oftast 

konkurrerar i förhållande till sitt pris och kräver då låga tillverkningskostnader. Sammantaget 

så innebär produktion mot kundorder att acceptera ett lägre utnyttjande av resurser då dess 

huvudsak inte handlar om att nå ett högt och jämnt resursutnyttjande. Vid produktion mot 

lager är det däremot viktigt att eftersträva ett högt och jämnt kapacitetsutnyttjande (Olhager 

2013). 

3.7 Lean produktion 

Lean produktion är ett begrepp som många har olika uppfattningar om vad det betyder. Vissa 

anser att det handlar om att implementera någon metod medan andra anser att det är en 

strategi som omfattar allt arbete i företaget. Det är däremot viktigt att förstå att Lean inte är 

en aktivitet eller metod som tillämpas och sen är problemen löst. Det handlar snarare om 

företagskultur, ledarskap, metoder och att involvera medarbetare, där det finns strategier för 

hur verksamheten ska bedrivas. Det går inte eliminera alla slöserier utan Lean handlar mer 

om en vision och stegvis försöka eliminera slöserier. De fördelar som finns med Lean 

produktion är att det på sikt kan vara en nyckel till förbättrad produktivitet och flexibilitet, 

vilket ger ökad lönsamhet och konkurrenskraft. För att uppnå dessa fördelar så krävs det att 

verksamheten ständigt använder sina resurser på bästa sätt och reducerar slöserier (Petersson 

m.fl. 2009). 

3.7.1 Muda (slöseri) 

För att företag ska kunna utvecklas är det viktigt att ha god kunskap om att kunna skilja på 

det som tillför värde åt kunden och det som inte gör det, och är på så sätt ett slöseri. Av denna 

anledningen är det därför viktigt att få ett högt förbättringsmedvetande hos medarbetarna.  

Medarbetarna bör ha en fokusering på att minska och helst ta bort det som inte är av värde för 

kunderna. Inom Lean brukar det talas om att det finns sju slöserier och ibland även ett 

åttonde. Dessa slöserier kallas på japanska för muda och är följande: 

❖ Överproduktion 

Överproduktion menas att producera mer än vad kunden eftersträvar och kan t.ex.  

innebära att tillverka snabbare än vad som behövs för nästa process. Denna kategorien av 

slöseri brukar kallas för den värsta sortens slöseri då den även leder till andra slöserier. 

❖ Väntan 

Med väntan så innebär det att tiden inte utnyttjas på bästa sätt som behövs. Det kan handla 

om att stå och vänta på material som inte anlänt eller väntan på information om vad som ska 

tillverkas härnäst. 

❖ Transport 

Interna transporter betraktas som ett rent slöseri då den enda transporten som kunden oftast 

kan tänka sig betala för är fraktkostnaden från företaget.                          

❖ Överarbete 
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Överarbete är att göra extra arbete som kunden inte eftersträvar. Det kan handla om att göra 

produkter med högre kvalitet än vad kunden eftersträvar, samt kan överarbete också handla 

om att göra olika typer av arbetsmoment som inte skapar värde. 

❖ Lager 

Lager anses som ett slöseri eftersom stora lager, stora förråd och buffertar leder till bl.a. 

kapitalbindning. Det tar upp stor yta och att det alltid finns risk av att kundbehovet förändras. 

❖ Rörelse 

Onödiga rörelser som inte tillför något värde är slöseri. Onödiga rörelser kan vara långa 

sträckningar efter verktyg eller att böja sig för att kunna nå verktyg, vilket även kan vara 

skadligt ur ett ergonomiskt perspektiv. 

❖ Produktion av defekta produkter 

Att producera defekta enheter leder till onödigt arbete med att fixa till fel som inte gjordes 

rätt från början och skapar inget värde åt kunden. 

❖ Outnyttjad kompetens 

Innebär dåligt utnyttjande av medarbetarnas kompetens, vilket leder till att företaget kan 

mista medarbetare och gå miste om utvecklingsmöjligheter som medarbetarna besitter 

(Petersson m.fl. 2009).  

3.7.2 Dragande och tryckande system 

Dragande system handlar om att ingen process uppströms ska producera något tills den 

efterföljande processen efterfrågar det. I dragande system så sker tillverkningen oftast i 

mindre partier där det inte finns någon central körplan att utgå ifrån. De största fördelarna 

med ett dragande system är att det minskar risken för överproduktion och att tillverkning av 

produkter som det inte finns något behov av reduceras, vilket gör att både köer och ledtider 

minskar i produktionen. Ett användbart verktyg för att åstadkomma ett dragande system och 

Just-In-Time produktion är kanban. Det är ett visuellt verktyg som oftast är i form av ett kort 

som signalerar när något ska produceras och vad som ska produceras. Det kan även stå 

information på kortet såsom leverantör av produkten, kund, var produkten ska ställas och hur 

det ska transporteras. Det finns även andra typer av kanban för att skapa dragande system 

men användning av kort är den vanligaste metoden (Dennis 2016). 

 

Tryckande system är ett vanligt förekommande sätt att styra produktionen. Det handlar om att 

varje process i ett värdeflöde får en körplan där behovet uppskattas av vad processerna 

nedströms behöver i framtiden. Det gör att varje process körning planeras så att de producerar 

utefter vad som uppskattats att nästa process kan komma att behöva framöver och trycker då 

materialet till nästa process. Detta sätt är ofta svårt att arbeta efter då det är svårt att förutsäga 

framtidens behov, vilket kan leda till långa köer i processen nedströms (Rother 2013). 

3.7.3 Standardiserat arbetssätt 

Att standardisera arbetssätt är ett verktyg för att utveckla, bekräfta och förbättra processer, 

där alla stegen i en process är beskrivna med ett väl definierat mål. Arbetssättet är tydligt 

formulerat så att personal vet vad som ska göras, när det ska göras och i vilken ordning det 
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ska göras (Dennis 2016). Standardiserat arbete är grunden till att börja arbeta med ständiga 

förbättringar och är en bra metod för att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter. Det är 

viktigt att vid implementering av standardiserat arbete involverar sina medarbetare vid 

utformningen av arbetets design genom att ha interna gruppsamtal. Detta gör att 

kommunikationen förbättras då medarbetarna utvecklar en gemensam förståelse för gruppens 

mål och strategier, vilket sedan gör att medarbetarna blir mer självständiga i sitt arbete 

(Lantz, A m.fl. 2015). Standardisering är också en viktig del i kvalitetssäkring, då det 

säkerställer högre kvalitetsnivåer genom processer och ger en högre produktionstakt. För att 

lyckas med metoden så är det viktigt att endast använda väl beprövad teknik som genomgått 

tester och utvärdering så det passar både medarbetare och processer (Olhager 2013).  

3.7.4 Ställtidsreducering 

Enligt Olhager (2013) finns det endast två kapacitetskrävande ledtidkomponenter, som är 

ställtid och bearbetningstid. Kötid, väntetid och transporttid däremot kräver inte att resursen 

står stilla. Det finns tre olika sätt att utnyttja ställtidsreduktion: 

1. Minska partistorlekarna 

2. Minska beläggningsgrader i resurser 

3. Öka produktionen 

Dessa tre alternativ kan kombineras och genom att ha korta ställtider kan flera fördelar 

uppnås. Exempel på dessa fördelar är att flexibiliteten ökar genom att kapacitet frigörs och 

kan användas för både volym och produktmixflexibilitet. Andra fördelar med kortare ställtid 

är att ledtider, leveranstider, ställkostnad, säkerhetslager och säkerhetstider reduceras (a.a). 

3.7.4.1 SMED 

SMED är metod som är utvecklad av japanen Shineo Shingo som ett förslag på att minska 

flaskhalsarna på Toyota i Japan.  SMED står för “Single Minute Exchange of Die” (Roberto 

et. al. 2016). På svenska översätts SMED som “en-siffrigt antal minuter för byte av 

formverktyg” och metoden fick sitt namn eftersom det hade som syfte att reducera ställtid till 

under tio minuter.  

 

Själva metoden bygger på att dela in ställtid i två kategorier, intern ställtid och extern ställtid. 

Extern ställtid är tiden som det tar för de moment som tillhör produktutbytet men som kan 

göras när maskinen körs t.ex. hämta ett verktyg eller hämta material. Intern ställtid är tiden 

det tar för att ställa om maskinen när den inte körs och är igång och som måste utföras. 

 

★ Det första steget vid SMED analysen är att observera processen, dokumenterar vad 

som händer och ta tider på aktiviteterna som sker. 

★ De som utför analysen ska sedan kategorisera in de interna och de externa 

aktiviteterna, alltså avgöra om maskinen måste vara stoppad för att kunna utföra 

aktiviteter eller om aktiviteter kan utföras medan maskinen är igång. Efter att 

aktiviteterna har kategoriserats ska de interna aktiviteterna göras om till externa 

aktiviteter. 
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★ Genom att videofilma aktiviteterna kan analysen underlättas då det går att gå in mer i 

detalj i de olika sekvenserna och diskutera vad som händer. 

★ Efter analysen föreslår sedan de som gjort analysen ett nytt sätt att ställa om 

maskinen, för att sedan standardisera och dokumentera den nya processen (Petersson 

m.fl. 2009). 

3.7.5 Spaghettidiagram 

Att tydliggöra hur processflödet ser ut kan illustreras genom att göra ett processflödesschema 

(detaljerad flödesbeskrivning) och sedan komplettera detta med ett spagettidiagram (fysiska 

flöden) för att öka förståelsen för processen. Diagrammet används för att kunna visualisera 

transportvägar mellan olika operationer och kontroller. Därefter sammanställs den totala 

transportlängden. Genom att använda sig av de aktiviteter som finns i det framställda 

processflödesschema så gå det överföra detta till ett spagettidiagram, där framgår det hur de 

olika arbetsstationerna är placerade, vilka förflyttningar som görs samt vilka aktiviteter det 

handlar om (Olhager 2013). 

3.7.6 Takt- och cykeltid 
Takttid är produktionens “hjärtslag”, då det är den takt som kunden efterfrågar. Grunden med 

takttid är att varje arbetscykel ska vara synkroniserad utefter kundens efterfrågan med syftet 

att undvika under- och överproduktion. Det används också för att styra flödeshastigheten och 

skapa ett balanserat flöde genom hela produktionen. Genom att optimera takttiden så går det 

minska slöserier och förbättra effektiviteten eftersom det minskar risken för försening och 

överproduktion (Olhager 2013).  

 

Takttiden kan beräknas genom att dividera processens effektiva produktionstid exempelvis 

per skift eller per dag med antalet artiklar som kunden efterfrågar per skift eller dag.  

Beräkningen kan se ut som följande: 

 
Det som menas med effektiv produktionstid är tillgänglig tid minus ej värdeskapande 

aktiviteter som luncher, raster och planerade underhåll, dock inte oplanerade avbrott och 

ställtider (Rother 2013). 

 

Vid jämförelse av takttid och cykeltider så går det avläsa om takttiden är högre än vad 

cykeltiderna är för att producera produkterna så kan företaget möta kundens efterfråga. Skulle 

cykeltiderna däremot vara högre än takttiden så är resursen en flaskhals eftersom den då inte 

kan producera inom den takt som kunden efterfrågar (Sims & Wan 2017). 

3.7.7 Drum-Buffer-Rope 

Drum är trumman och är den som styr takten i hela verksamheten för att skapa ett smidigt 

och säkert flöde. För att säkerställa att flaskhalsen alltid har en order att bearbeta så kan en 

buffert tillsättas framför, som styrs med hjälp av Drum-Buffer-Rope. Repet är den som 
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sammankopplar de kritiska operationerna i flaskhalsen till de första operationerna i de olika 

processerna. Detta säkerställer att flödet in av en ny order sker i förhållande till flaskhalsens 

kapacitet och med en framförhållning så att flaskhalsen inte riskerar stå arbetslös (Olhager 

2013). 

3.7.8 PDCA-cykeln 

PDCA-cykeln (Plan, Do, Check/Study, Act) är en modell som ofta används vid 

verksamhetsutveckling och handlar mer om att hantera ett kontinuerligt lärande än att checka 

av sin “att göra lista”. Plan går ut på att definiera det experiment som ska utföras. 

Definitionen av experimentet måste vara så tydligt att inga missförstånd kan uppkomma, den 

bör innehålla alla steg av experimentets processer och även de steg som utesluts. Tumregeln 

är att ta små steg fram för att få kunskap direkt utav experimentet och inte missa viktiga delar 

genom att stressa sig fram eller ta för stora steg i processen. En del av Plan-fasen är att ställa 

hypoteser inför kommande steg, detta görs för att få en bild av vilka kunskaper de som 

genomför experimentet besitter och kan utveckla. I Do-fasen genomförs experimentet och är 

det steg som är kortast i PDCA-cykeln på grund av att det är kunskapen som strävas efter och 

inte resultatet. Check- eller Study-fasen handlar om att se detaljer som inte funnits med i 

hypoteserna då det är dessa detaljer som skapar nya kunskaper. Act-fasen handlar om att 

jämföra hypotesen som ställdes med det slutgiltiga händelseförloppet. I denna fas blir det 

tydligt om ens kunskaper utmanats under experimentet eller enbart bekräftats. Skulle 

kunskaperna bekräftats så är det inget negativt utan en indikation på att nästa steg behöver 

vara mer utmanande (Bjurström 2016). 
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4. Empiri 

Kapitlet inleds med en kort företagsbeskrivning. Relevant data för en nulägesbeskrivning 

presenteras och visualiseras. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Direktlaminat AB grundades år 1981 av Bertil Fornell. De var från början 4 personer som 

arbetade och idag finns det 50 anställda på företaget. Direktlaminat är specialister på att 

bearbeta laminat och hjälper kunden med tillverkning från idé till färdig produkt. 

Direktlaminat har många kunder i många olika branscher eftersom de har ett stort utbud av 

färger, dekorer, ytstrukturer och bärarmaterial, samt de möjligheter som deras tillverkning 

erbjuder. Direktlaminat erbjuder närproducerade möbler och inredningar. Företagets 

produktion ligger i Hjortsberga utanför Alvesta och deras huvudkontor är beläget i Skanör i 

Skåne. Organisationen i Direktlaminat är ganska platt det vill säga att de har få mellanchefer 

och att kedjan mellan top-management och de resterande anställda är relativt liten. 

Direktlaminat levererar från lager av leverantörerna Egger, FunderMax och Döllken.   

Direktlaminat omsatte ca 90 miljoner år 2016 och företaget ägs sedan 2014 av Bronsstädet 

AB som är ett långsiktigt satsande riskkapitalbolag. Företaget har tidigare försökt att 

implementera en lean-kultur utan att lyckas fullt ut men de försöker bedriva ett lean-tänk i 

verksamheten med förhoppning om att bedriva ett mer lyckat lean-arbete i framtiden. 

Direktlaminat drivs av en kundorderstyrd produktion vilket kräver en flexibel produktion. 

4.2 Beskrivning av flaskhalsarna IMA 410V och IMA 810V 

 
Figur 5. Maskinpark för kantlistmaskinerna. (Till vänster: IMA 410V. Till höger: IMA 810V) 

 

IMA BIMA 410V och 810V är två kantlistmaskiner som är specialiserade på kantlistning och 

fräsning av runda och formade skivor. Maskinerna kantlistar ytter- och innerradier på 

formade skivor med list upp till 2 mm tjocklek. Skillnaden mellan maskinerna är att de 

representerar olika maskingenerationer. Maskinen IMA 810V är från 1999 och representerar 

den tidiga tekniken, där tekniken att fräsa och lägga på kantlist är från år 1993-1995. 

Maskinen IMA 410V är från 2005-2006 och är mer flexibel då den kan kantlista runda skivor 

från diameter 420 mm till diameter 1700 mm. En annan skillnad är att IMA 810V bearbetar i 

regel större skivor än för 410V vilket medför problematik för ergonomin då vändningen av 
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dessa skivor ofta kräver två personer. Maskinernas stora svaghet ligger i en gammal mjukvara 

med stora problem i att rekonstruera om maskinerna går sönder. 

I regel körs ett arbetsskift för IMA 410V (kör ibland 2-skift vid behov) och två arbetsskift för 

IMA 810V. För IMA 410V är arbetstiden mellan 06.45 till 16.05 måndag till torsdag och på 

fredagar mellan tiden 06.45-13.05. För IMA 810V arbetar operatörerna i tvåskift mellan tiden 

05.30 - 23.00 måndag till torsdag och på fredagar är mellan 05.30 till 13.26. 

Vid processen arbetar operatörer som besitter mycket erfarenhet och i nuläget är det tre 

operatörer under dagskiftet medan kvällsskiftet består av en till två operatörer. Tanken med 

processens utformning är att operatörerna ska kunna hjälpa varandra med bland annat 

vändningar. Grundtanken med arbetssättet vid processen är att det ska vara en operatör som 

programmerar de båda maskinerna och två som arbetar vid vardera maskin, samt att den som 

programmerar ibland även hjälper de andra operatörerna. Dock kan arbetssättet ibland variera 

då operatörerna har olika kunskapsnivåer. Arbetet vid processen innebär mycket eget ansvar 

och kan vara allt ifrån problemlösning, hur omställning utförs, vad operatörerna anser bör 

köras i maskinerna just nu, till att ha rätt inställningar från programmeringen så att rätt mått 

ställs in.  

Maskinerna anses vara flaskhalsar eftersom de väldigt ofta är fullbelagda och utgör hinder för 

att göra affärer då leveranstiderna lätt blir långa.  

4.3 Styrning och kontroll av värdeflöde 

Företaget har en materialhanterare som hjälper operatörerna med förflyttning av material och 

förberedelse inför tillverkning. Vid mindre och lättare förflyttningar så gör operatörerna det 

själva. För att se till att en tillverkningsorder startar samt att den bevakas så att den 

färdigställs, så ligger stort ansvar på operatörerna själva men även utav arbetsledaren som har 

ansvaret för operatörerna. I affärssystemet kan också en viss del av kontrollen genomföras. 

Företaget använder sig av affärssystem vid beräkning av kapacitetsbehov. Företaget tar 

hänsyn till olika variationer av kapacitet som kan uppkomma och detta åtgärdas genom 

omstrukturering av körplan. Det finns inga satta standarder för operatörernas arbetssätt för 

IMA-processen utan de arbetar främst utifrån tidigare erfarenheter. 

 

Gemensamt för de båda IMA-maskinerna är att sågen är dess föreliggande process och 

packningen är den efterliggande processen. Materialet som bearbetas i sågen placeras därefter 

på ett gemensamt lager intill bägge maskinerna. Tiden en enhet står i lager in till 

flaskhalsarna är i regel mellan noll till tre dagar innan den går in i systemet igen. När en order 

är bearbetad i någon av flaskhalsarna så placeras den därefter i ett gemensamt lager intill 

packningen där den oftast står en dag innan den går in i systemet igen. Nedan visas två 

figurer som beskriver detta förhållande, både för IMA 410V och IMA 810V. Cykeltiderna 

och behovet från efterliggande process beskrivs mer detaljerat under kapitel 4.3.1 Takt och 

cykeltid.  
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Figur 6. Kontroll av värdeflöde IMA 410V          Figur 7. Kontroll av värdeflöde IMA 810V 

4.3.1 Takt och cykeltid 

Företaget använder sig inte av några takttider att förhålla sig till vid körning av IMA-

maskinerna. För att kunna jämföra maskinernas faktiska cykeltider med någon form av takt så 

har generella takttider tagits fram utifrån en veckas körplanering. 

 

Tabell 2. Generell data för takt och cykeltid IMA 410V och IMA 810V 

Generell data för 

beräkningar  

(Körplanering V.13.  

tisdag till fredag) 

IMA 410V IMA 810V 

Effektiv arbetstid 28 h 49 h 

Kundbehov 77 enheter 183 enheter 

Ställtid/order 30 min 30 min 

Antal enheter/order 3 st 6 st 

Ställtid/enhet 10 min 5 min 

Maskinkörning/enhet ≈ 6,1 min ≈ 8,5 min 

Efterkontroll/enhet  

(ej under körning) 

≈ 1 min ≈ 2 min 

Oplanerade 

stopp/enhet 

≈ 1,4 min ≈ 1,5 min 

Se bilaga A för mer information om de cykeltider siffrorna baseras på. 
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Takttiden som beskrivs för IMA-maskinerna nedan baseras på ovanstående tabell 2. Takten 

är markerat med ett rött streck för att kunna se hur väl den faktiska cykeltiden per enhet 

förhåller sig till takten och den efterliggande processens (pack/borr/montering) efterfrågan.   

 

Ställtiden för en order kan variera allt från 15-45 minuter för maskinerna beroende på vilka 

specifikationer ordern har. Tiden för maskinkörning av en enhet och dess efterkontroll 

varierar beroende på storleken av skivan och de kravspecifikationer som ställs på produkten. 

Förflyttning av större skivor tar lite längre tid jämfört med de skivor som är mindre, samt att 

de ergonomiska förhållandena försämras. IMA 810V bearbetar oftast större skivor med 

längre bearbetningstid än vad IMA 410V gör. Tiden då en skiva körs i maskinen beror till 

stor del av vilka bearbetningsmoment som krävs för produkten. Efterkontrollen av produkten 

utförs emellanåt när maskinen står stilla men till största delen utförs detta när nästa enhet har 

påbörjats i maskinen. Oplanerade stopp är vanligt förekommande men sker mer frekvent då 

en order består av ett färre antal enheter.  

 
 

 

Diagrammet till vänster visar att IMA 410V 

håller sig inom takten med en cykeltid på 

strax över 18 minuter.  

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Takttid i förhållande till cykeltid för IMA 410V 

 

 
 

 

 

Diagrammet till vänster visar att IMA 810V 

inte håller sig inom takten med en cykeltid på 

ca 17 minuter. 

 

 

 

 

Figur 9. Takttid i förhållande till cykeltid för IMA 810V 
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4.4 Ställtider 

Företaget använder sig av generella ställtider på 30 minuter/order på grund av att de anser 

att bedömning av ställtid för varje enskild order är svårt att uppskatta.  

Nedan har ställtider för tre order från IMA BIMA 410V samt fem order från IMA BIMA 810V 

sammanställts i två diagram där röd stapel beskriver intern ställtid och grön extern ställtid.   

 

Figur 10. Ställtider för IMA BIMA 410V 

 

Order 1. Har en total intern ställtid på 12,75 min. Aktiviteterna för denna tiden är: 

förberedelse av material (30 s), programmering (10 min), byte av verktyg, list och lim       

 (1 min 30 s) samt ändring av sugkoppar (45 s). 

 

Order 2. Har en total intern ställtid på 5,67 min. Aktiviteterna för denna tiden är: 

programmering (4 min 40 s) samt ändring av sugkoppar (1 min). 

 

Order 3. Har en total intern ställtid på 30,3 min samt en total extern ställtid på 3,33 min. 

Aktiviteterna för den interna ställtiden är förberedelser av material (4 min 25 s), 

programmering (10 min 15 s), byte av list medan den andra operatören programmerar  

(1 min 43 s). Andra aktiviteter som sker är ändring av sugkoppar (3 min 17 s), blåsning av 

maskin och skiva (2 min 40 s), avsyning (6 min 15 s), samt ta bort bitar i maskinen (1 min 43 

s). Aktiviteten för den externa ställtiden är avsyning (3 min 20 s).       

I bilaga B finns mer information om alla ställtider för IMA BIMA 410V.   
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Figur 11. Ställtider för IMA BIMA 810V 

Order 1. Har en total intern ställtid på 5,83 min. Aktiviteterna för denna tiden är: 

programmering (3 min), förberedelse av material (2 min) samt byte av verktyg (50 s). 

 

Order 2. Har en total intern ställtid på 22,93 min. Aktiviteterna för dessa tider är: förberedelse 

av material (5 min 20 s), programmering (12 min 46 s), byte av verktyg, list och lim (2 min 

20 s) samt ändring av sugkoppar (2 min 30 s). 

Den externa ställtiden uppmättes till 2 min och 16 s och aktiviteten för denna är förberedelse 

av material (hämtning av olja). 

 

Order 3. Här uppmättes en total intern ställtid på 18,88 min. Aktiviteterna för tiden är: 

förberedelse av material (1 min), programmering (9 min 48 s), byte av verktyg, list och lim, 

(5 min 44 s) samt ändring av sugkoppar (2 min och 21 s). 

 

Order 4. Här uppmättes en total intern ställtid på 10 min. Aktiviteterna är programmering  

(1 min 23 s), ändring av sugkoppar (1 min 32 s), blåsning av maskin/skiva (1 min 43 s), 

justering av listmått i maskin (12 s), avsyning (5 min 10 s). 

Den totala externa ställtiden för ordern uppmättes till 6,25 min. Aktiviteterna för tiden är  

förberedelse av material (2 min) samt avsyning (4 min 15 s). 

 

Order 5. Har en total intern ställtid på 26,9 min. Aktiviteterna för tiden är förberedelse av 

material (3 min och 40 s), programmering (7 min 44 s), ändring av sugkoppar (1 min 45 s), 

byte av verktyg (6 min 13 s), blåsning av maskin och skiva (2 min 24 s) samt avsyning (5 min 

8 s). Den totala externa ställtiden för den femte order uppmättes till 4 min 12 s och aktiviteten 

för den tiden är avsyning. I bilaga B finns mer information om alla ställtider för IMA BIMA 

810V. 
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Det som diagrammen och bilaga B visar är att den största andelen intern ställtid går åt till att 

programmera och förbereda material. Den genomsnittliga procentuella interna tiden de 

programmerar för maskinerna är ungefär 50% och förberedelse av material är 16%. Detta 

medför att övriga aktiviteter såsom ändring av sugkoppar, byte av verktyg och list m.m. står 

för 44% av den interna ställtiden.  

4.4.1 Spaghettidiagram 

Två olika spaghettidiagram har tagits fram utifrån observation av en order för vardera 

maskin för att kunna visualisera och beräkna rörelserna som sker i processen. Vid beräkning 

av sträckorna har rörelser för ställaktiviteter beaktats och längden på varje sträcka har 

uppskattats.  
 

 

Figur 12. Spaghettidiagram IMA BIMA 410V 

 

Spaghettidiagrammet visar sträckorna som en operatör har gått för en order på 4st skivor för 

IMA BIMA 410V. Sträckan för ställaktiviteten som var den längsta var avsyning och blev 

totalt 32 meter och tog 36 sekunder. Aktiviteten att ta bort bitar i maskin blev 28 meter och 

tog 32 sekunder. Förberedelse av material blev uppskattad till sträckan 28 meter och tog 30 

sekunder. Sträckan för blåsning av maskin blev 8 meter och tog 12 sekunder, programmering 

uppmättes till 2 meter och tog 3 sekunder, samt ändring av sugkoppar 2 meter och tog 3 

sekunder. 

 

En totalsträcka för ställaktiviteterna för ordern uppmättes till 103 meter och tiden för denna 

sträcka blev 2 minuter. 
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I bilaga C finns en mer detaljerad beskrivning av spaghettidiagrammet för IMA BIMA 410V. 

Där beskrivs även vad de olika markeringarna betyder. 

         

Figur 13. Spaghettidiagram IMA BIMA 810V   

  

Spaghettidiagrammet visar sträckorna som en operatör har gått för en order på 2st skivor för 

IMA BIMA 810V. Sträckan för ställaktiviteten som var längst var förberedelse av material 

som uppskattades på 62 meter och tog 1 minut och 30 sekunder. Därefter var sträckan för att 

byta verktyg 19 meter och tog 36 sekunder. Avsyning blev totalt en sträcka på 14 meter och 

tog 18 sekunder. Sträckan för programmering var 3 meter (4 sekunder), blåsning av maskin 2 

meter (6 s) samt ändring av sugproppar 2 meter och tog 3 sekunder. 

En totalsträcka för ställaktiviteter för ordern uppmättes till 112 meter och tiden för denna 

sträcka blev 2 minuter och 37 sekunder. 

I bilaga C finns en mer detaljerad beskrivning över spaghettidiagrammet för IMA BIMA 

810V. Där beskrivs även vad de olika markeringarna betyder. 
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4.5 TAK beräkningar 

För maskinerna har två TAK värden räknats fram och sammanställts i två olika tabeller 

nedan 

 

Tabell 3. TAK-värde för IMA BIMA 410V 

T Tillgänglighet 44% 

A Anläggningsutnyttjande 122% 

K Kvalitetsutbyte 99% 

TAK Total anläggningseffektivitet T*A*K = 53,1% 

 

Vid beräkning av tillgänglighet för maskinen IMA BIMA 410V så fick den ett värde på 44% 

eftersom den tillgängliga operativa tiden är låg i förhållande till den tillgängliga 

produktionstiden. Anläggningsutnyttjande blev 122% eftersom den verkliga 

utnyttjandegraden var på 80% och utnyttjad produktionstakt var på 153%. Kvalitetsutbyte 

uppgick till 99% då den genomsnittliga kassationen endast låg på 1%. Genom att multiplicera 

tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte med varandra så fick forskarna 

fram en total anläggningseffektivitet på 53,1%. I bilaga D finns mer detaljerade beräkningar 

och förklaringar till TAK-värdet. 

Tabell 4. TAK-värde för IMA BIMA 810V 

T Tillgänglighet 62% 

A Anläggningsutnyttjande 106% 

K Kvalitetsutbyte 95% 

TAK Total anläggningseffektivitet T*A*K = 62,4% 

 

Vid beräkning av tillgänglighet för maskinen IMA BIMA 810V så fick den ett värde på 62% 

eftersom den tillgängliga operativa tiden är relativt låg i förhållande till den tillgängliga 

produktionstiden. Anläggningsutnyttjande blev 106% eftersom den verkliga 

utnyttjandegraden var på 144% och utnyttjad produktionstakt var på 74%. Kvalitetsutbyte 

uppgick till 95% då den genomsnittliga kassationen är på 5%. Genom att multiplicera 

tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte med varandra så resulterade det i 

en total anläggningseffektivitet på 62,4%. I bilaga D finns mer detaljerade beräkningar och 

förklaringar till TAK-värdet. 
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4.6 Kö in och ut från IMA-maskinerna 

Under fem dagar har observationer av kö in och kö ut till IMA-maskinerna undersökts. 

Nedan följer diagram och beskrivningar av variationen som har uppmärksammats: 

 

 

Diagrammet till 

vänster visar att 

antalet enheter 

för kö in är större 

i 3 av 5 fall 

jämfört med den 

kö som är ut. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Variation av kö in och ut för IMA BIMA 410V 

 

Variationen av antal enheter i lager in till IMA 410 sträcker sig mellan 3 till 59 enheter. 

Under första, andra och femte observationen var antalet enheter i kö in till maskinen 

förhållandevis jämn, medan den tredje observationen hade ett lågt antal enheter och för den 

femte observationen så fanns det flest enheter i lager in till maskinen. 

För lager in till efterföljande process, alltså kö ut från IMA 410V så var spridningen allt från 

0 till 81 enheter. Under första och femte observationen var antalet enheter förhållandevis 

jämn, till skillnad från den tredje och fjärde observationen som visade att det inte fanns något 

material i kö ut. Under den andra observationen var antalet enheter flest. 

Kö in till maskinen och kö ut från maskinen skiljer sig mest under observation två och fyra 

medan observation ett, tre och fem förhåller sig likvärdigt. Här kan forskarna inte se något 

tydligt mönster av att kö in och kö ut samspelar med varandra. 
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Diagrammet till 

vänster visar att 

antalet enheter för 

kö in är större i 2 

av 5 fall jämfört 

med den kö som 

är ut. 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Variation av kö in och ut för IMA BIMA 810V 

 

Variationen av antal enheter i kö in till IMA 810 sträcker sig mellan 1 till 73 enheter. Under 

observation två var kö in förhållandevis stor medan observation fem visade lågt antal enheter 

i kö in. Överlag så var spridningen av antalet enheter relativt stor mellan observationerna. För 

kö ut från IMA 810V så var spridningen allt från 3 till 90 enheter. Här var det observation två 

som stack ut med 90 enheter i lager, medan resterande observationer hade en låg spridning 

mellan sig. Till skillnad från diagrammet i figur 15 så går det i figur 14 att se ett mer tydligt 

mönster av att kö in samspelar med den kö som finns ut, alltså att antalet enheter i kö in ökar 

samtidigt som antalet enheter i kö ut ökar. 
 

Tabell 5. Input och output för IMA-maskinerna 

Input 

(observation) 

IMA 410V 

(antal enheter) 

IMA 810V 

(antal enheter) 

Output 

(observation) 

IMA 410V 

(antal enheter) 

IMA 810V 

(antal enheter) 

5 h 2 1 5 h 0 20 

2,5 h 0 0 2,5 h 18 5 

2 h 0 12 2 h 15 35 

 

Under tre observationer på totalt 9,5 arbetstimmar så har input (från såg till IMA) och output 

(från IMA till pack/borr/montering) av antalet enheter till och från maskinerna undersökts, 

alltså hur många enheter som fylls på i kö in uppströms och kö ut nedströms under en viss tid. 

Ovanstående tabell 5 visar att input till båda maskinerna är väldigt låg och att processen 

uppströms alltså sågen (se figur 7) brister i materialförsörjningen till IMA-maskinerna. 

Output från IMA-maskinerna var större till skillnad mot input.  
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5. Analys 

Nedan analyseras de valda teorierna som studerats med den empiriska data som samlats in 

under fallstudien.  

5.1 Flöde av in- och utgående material för IMA-maskinerna 

Direktlaminat använder sig av buffert i form av tid för processen uppströms genom att 

försöka vara klara med en order en dag i förväg innan den ska köras i IMA-maskinerna. 

Bufferten används för att säkerställa att material inte saknas. Observationen visade dock att 

materialbrist ändå förekommer till flaskhalsarna. Tabell 5 visar att input till båda IMA- 

maskinerna är väldigt låg och att processen uppströms brister i materialförsörjningen till 

IMA-maskinerna i vissa fall. Enligt Petersson m.fl. (2009) innebär detta slöseri i form av 

väntan och att de inte utnyttjar tiden på det bästa sättet som behövs.  

 

Enligt Lin (2009) så bör företag vid en analys av en flaskhals prestationsmått ta reda på dess 

flöde uppströms, nedströms och tillverkningstid då det antas vara exponentiellt fördelat. För 

IMA 410V så var det i tre av fem fall större kö in än kö ut jämfört med IMA 810V då antalet 

enheter för kö in är större i 2 av 5 fall jämfört med den kö som är ut. 

 

Bjurström (2016) anser att buffertar i form av tid, lager och kapacitet är något som behövs så 

länge det finns variation i systemet detta använder företaget sig av i form av säkerhetstid. 

Olhager (2013) menar att användning av en buffert framför flaskhalsen kan medföra att flödet 

in av en ny order sker i förhållande till flaskhalsens kapacitet och med en framförhållning så 

att flaskhalsen inte riskerar att stå arbetslös. Styrningen av buffert kan ske med hjälp av 

Drum-Buffer-Rope. Nackdelen med att tillföra en buffert är enligt Petersson m.fl. (2009) att 

ett slöseri tillförs. 

5.1.1 Takt och cykeltid 

Direktlaminat använder sig inte av några takttider att förhålla sig till vid körning av IMA-

maskinerna. Enligt Olhager (2013) så utgör takttiden grunden så att varje arbetscykel kan 

vara synkroniserad utefter kundens efterfrågan med syftet att undvika under- och 

överproduktion. Det används också för att styra flödeshastigheten och skapa ett balanserat 

flöde genom hela produktionen. Diagrammet i figur 8 visade att IMA 410V håller sig inom 

takten med en cykeltid på strax över 18 minuter i förhållande till takttiden på 22 minuter per 

enhet. Enligt Sims & Wan (2017) är det ett tecken på att IMA 410V klarar av att möta 

kundens efterfråga vilket i detta fall är den efterliggande processens efterfrågan. Diagrammet 

i figur 9 visade att IMA 810V inte håller sig inom takten på 16 minuter per enhet då de hade 

en cykeltid på ca 17 minuter. Enligt Sims & Wan (2017) visar detta på att resursen är en 

flaskhals eftersom processen inte kan producera inom den takt som kunden efterfrågar. 
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5.2 Arbetssätt och ställtider 

Arbetssätt 

Olhager (2013) säger att vid produktion mot kundorder kan det vara viktigt att ha en viss 

överkapacitet i produktionen. Detta stämmer in för Direktlaminat som idag driver en 

produktion mot kundorder. Angående IMA-processen så är de idag tre operatörer som arbetar 

inom processen och grundtanken är att en operatör arbetar på en maskin var och en operatör 

ansvarar för båda maskinernas förberedelser, som krävs inför starten av en ny order. 

Direktlaminat har inga tydligt satta standarder för operatörernas arbetssätt inom IMA-

processen utan de arbetar främst utifrån tidigare erfarenheter och detta anser Dennis (2016) är 

stor bidragande orsak till att slöserier uppstår eftersom saknaden av standarder eller att 

standarder inte följs bidrar till variationer i arbetssätt. 

 

Petersson m.fl. (2009) understryker att det är viktigt för företag att ha god kunskap om att 

kunna skilja på det som tillför värde åt kunden och vad som inte gör det för att kunna 

utvecklas. I Direklaminats fall för IMA-processen så har slöserier i form av rörelser och 

överarbete identifierats under observation vid körning av maskin och processens 

ställaktiviteter. 

 

IMA-processen försöker sträva mot att programmering och andra förberedelser ska göras i 

förväg, men detta följs inte fullt ut. Mätningar sker inte i förväg utan görs framförallt i form 

av att operatörerna kör en provbit samt mäter och kontrollerar skivan när maskinen står still. 

Detta är enligt Petersson m.fl. (2009) ett slöseri men även ett tecken på att processen inte är 

stabil. 

 

Andra slöserier som sker i processen är att problemlösande åtgärder även sker när maskinen 

står stilla samt att efterkontroll även förekommer när maskinen står stilla. Detta görs på grund 

av att operatörerna ibland tror att maskinen är i körning när den i själva verket inte är det. 

Maskinen står också stilla på grund av att efterkontrollen måste göras färdigt på 

avsyningsbordet för att sedan kunna lägga över skivan som körts färdigt i maskinen på bordet 

och därmed starta maskinen på nytt. 

 

Petersson m.fl. (2009) skriver att onödiga rörelser kan vara att göra långa sträckningar efter 

verktyg eller att böja sig för att kunna nå verktyget, vilket även kan vara skadligt ur ett 

ergonomiskt perspektiv. Detta stämmer in på IMA processen då de vänder stora skivor som 

gör att rörelsen blir påfrestande för operatören. Rörelsen består utav att operatören vänder 

skivan på egen hand eller att operatören på den andra IMA maskinen måste komma och 

hjälpa till, vilket gör att personen får lämna sitt egna arbete. Främst är detta ett problem för 

IMA 810V eftersom de flesta större skivorna bearbetas där.  

 

Överarbete är enligt Petersson m.fl. (2009) när det utförs extra arbete som kunden inte 

eftersträvar. Vid IMA processerna sker efterkontroll av skivor under lång tid, vilket oftast 

inte är värdehöjande aktivitet utan endast säkerställer att kvalitet behålls.  
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Ställtider 

Mattsson (2012) definierar begreppet flexibilitet som ett företags förmåga att anpassa sig till 

förändrade förutsättningar på kort sikt med begränsad resursinsats samt att det är viktigt att 

snabbt kunna anpassa sig mot olika utmaningar. För IMA processen är ställtiderna som 

tidigare benämnts ett stort hinder för att processen ska kunna bedriva en flexibel produktion. 

Ställtiderna måste utmanas och kortas ner för att kunna öka flexibiliteten enligt Mattsson 

(2012). 

Det som figur 10-11 visar är att det finns en stor del interna ställtider för IMA-maskinerna i 

form av programmering, byte av verktyg, list, justering av sugkoppar och förberedelser av 

material. Även att programmering och förberedelser av material delvis utförs när maskinen är 

igång så är det fortfarande under dessa aktiviteter som den största delen av den interna 

ställtiden utgörs av. Enligt Petersson m.fl. (2009) är det viktigt att utifrån ovanstående 

information ta reda på vilka tekniska åtgärder som kan implementeras för att omvandla inre 

ställ till yttre, samt sträva mot att minska, omvandla eller eliminera dessa aktiviteter. 

Programmering och mätningar är exempel på aktiviteter som i vanliga fall skulle kunna 

förflyttas till externa omställningar.  

 

Enligt Olhager (2013) så kan förståelsen för processen förbättras genom att göra ett så kallat 

spaghettidiagram som används för att kunna visualisera transportvägar mellan olika 

operationer och kontroller. För maskinerna vid IMA-processen har forskarna gjort två olika 

spaghettidiagram utifrån observation av en order för vardera maskin för att kunna visualisera 

och beräkna rörelserna som sker i processen. Vid beräkning av sträckorna har rörelser för 

ställaktiviteter beaktats och längden på varje sträcka har uppskattats. 

 

Genom att observera spaghettidiagrammet som forskarna gjort på en order för 4st skivor för 

IMA 410V (figur 12) så går det se att operatören varit vid avsyningsbordet 11 gånger vilket 

gör att sträckan till denna plats blir totalt 32 meter och tog 36 sekunder. Ta bort restbitar från 

maskinen gjordes 7 gånger totalt på en sträcka som uppskattades till 28 meter och tog 32 

sekunder. Den totala sträckan för alla ställaktiviteterna uppmättes till 103 meter och tiden för 

denna sträcka blev 2 minuter. 

 

Genom att observera spaghettidiagrammet som forskarna gjort på en order för 2st skivor för 

IMA 810V (figur 13) så går det se att operatören förbereder material som uppskattades till 62 

meter och tog 1 minut och 30 sekunder. Totalsträckan för ställaktiviteterna för ordern 

uppmättes till 112 meter och tiden för denna sträcka blev 2 minuter och 37 sekunder. 

5.3 TAK/OEE 

Andersson & Bellgran (2011) menar att OEE används vanligtvis för processer där det  

produceras stora volymer och där kapacitetsutnyttjandet är av stark prioritet samt där 

störningar är väldigt kostsamma för företaget. Denna teori stämmer väl in på IMA processen 

då maskinerna är flaskhalsar som begränsar flödet. Tahoo & Parida (2010) understryker att 

installation, omställningar och utrustningsfel är faktorer som påverkar tillgängligheten vid 
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anläggningen. Detta framgår i tabell 3-4 eftersom tillgängligheten endast låg på 42% för IMA 

410V och 62% för IMA 810V eftersom de båda har mycket stoppförluster och omställningar.     

 

Axxos (2012) säger att anläggningsutnyttjande är ett mått som visar hur stor andel produkter 

som producerats jämfört med planerat på grund av att maskinen inte körs i optimal hastighet.  

Av beräkningarna som gjorts så utnyttjar de maskinerna mer än planerat då de producerar 

mer produkter än planerat. För IMA 410V låg anläggningsutnyttjande på 122% och för IMA 

810V var det 106%. 

 

Enligt Tahoo & Parida (2010) så påverkas kvalitetsutbyte beroende på hur mycket fel och 

brister som sker i maskinen. Eftersom IMA 410V har ett kvalitetsutbyte på 99% och IMA 

810V på 95% så har företaget hög kvalitet med få avvikelser i processen.  

 

Genom beräkningar har ett TAK värde tagits fram på 53,1% för IMA 410V och 62,4% för 

IMA 810, vilket enligt Axxos (2012) gör att det verkliga utnyttjandet av maskinerna 

synliggörs. 

 

Av tabell 3-4 som utgår ifrån tabell 1 av Microbus (2009) så visar tabellerna att nyckeltalet 

för både IMA 410V och 810V påverkas till största del av tillgängligheten.  

Enligt Axxos (2012) kan det konstateras att förbättringsarbetet i processen ska vara att öka 

tillgängligheten för att kunna utnyttja maskinerna mer. 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Här presenteras de huvudområden som bör fokuseras på för att skapa ökad kapacitet och 

flexibilitet vid IMA processen. Huvudområden har identifierats utifrån en nedbrytning av 

analysen. 

 

I fallstudien så har ett antal problem uppmärksammats genom observationer och intervjuer 

hos fallföretaget. Från dessa problem så har ett antal frågeställningar tagits fram genom 

analys av den insamlade empirin. Detta sammanfattas i tre generella huvudpunkter som 

företaget bör lägga fokus på för att få en ökad kapacitet och flexibilitet vid IMA processen.   

 

❏ Materialbrist: Hur kan företaget gå tillväga för att undvika att materialbrist uppstår i 

processen?  

 

❏ Arbetssätt: Hur ska arbetssättet se ut för att företaget ska kunna vara effektivare i 

processen samt minska slöserier? 

 

❏ Ställtider: Hur kan ställtiderna reduceras? 
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Tabell 6. Sammanfattning av existerande slöserier 

 

 

       Slöseri 

   

IMA 

BIMA 

410V 

 

 Orsaker 

 

IMA 

BIMA  

810V 

 

Orsaker 

 

Överarbete 

 

X 

- Efterkontroll av 

skivor 

- Programmering 

och förberedelse 

av material vid 

stillestånd av 

maskin 

 

X 

- Efterkontroll av 

skivor 

- Programmering 

och förberedelse 

av material vid 

stillestånd av 

maskin 

 

 

Rörelser 

 

_ 

   

X 

- Vändning av 

stora skivor  

 

 Slöseri flöde uppströms 

 

 

Väntan 

 

     X 

- Ibland 

förekommer 

materialbrist 

 

X 

- Ibland 

förekommer 

materialbrist 
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6. Experiment för ställtidsreducering 

Av det som beskrivits tidigare så utgör ställtiden och dess aktiviteter ett stort hinder för att 

kunna utnyttja IMA-maskinerna optimalt och för att uppnå flexibla omställningar. På grund 

av detta så kommer två tester genomföras för att ta reda på om företaget kan spara tid genom 

förändringar av nuvarande arbetssätt vid omställningar. Testerna bygger på PDCA-cykeln, 

(Plan, Do, Check, Act). 

 

Tanken med testerna är att skapa en simulering av vad som skulle hända vid en 

effektivisering av det nuvarande arbetssättet. Detta är essentiellt för både forskarna och 

företaget när det gäller att skapa en bättre insyn på hur ett nytt arbetssätt kan leda till 

frigörelse av tid som i slutändan kan möjliggöra större utnyttjande av maskinernas kapacitet. 

Genom att göra antaganden och testa applicerbarheten av dessa i verklig miljö hoppas 

forskarna få en ökad förståelse för hur arbetssättet fungerar rent praktiskt.  

 

Gemensam planeringsfas för testerna  

I dagsläget har IMA-processen en operatör på vardera maskin och en person som ansvarar för 

programmering och förberedelser inför ny order till de båda maskinerna. Trots att ledningens 

tanke är att så mycket som möjligt av ställtiden ska ske externt så finns det fortfarande intern 

ställtid för programmering, förberedelser av material, verktyg samt justering av sugkoppar. 

Detta beror på att operatörerna själva gör en del av programmering och förberedelser när 

maskinerna står stilla och att kommunikation brister mellan operatörerna vid IMA-processen. 

Utöver detta så har företaget även investerat i en CNC-maskin som kallas Biesse. Denna 

maskin har fler funktioner och är mer automatiserad jämfört med IMA-maskinerna. En av 

skillnaderna är att sugkopparna ställs in per automatik. Av denna anledningen ska forskarna 

undersöka vad det skulle innebära för skillnad om nuvarande intern ställtid av manuell 

justering/framtagning av sugkoppar istället skulle automatiseras som det är på Biesse.  

Eftersom en stor del av den interna ställtiden främst byggs på ovanstående aktiviteter så ska 

två tester göras för att se vad som skulle kunna hända om nuvarande intern ställtid förflyttas 

externt. Detta leder fram till följande hypoteser: 

 

Hur mycket intern ställtid kan göras om till extern ställtid genom att förflytta interna 

aktiviteter som programmering och förberedelse av material till externa aktiviteter? 

Skulle en automatisering av sugkoppar reducera den interna ställtiden för aktiviteten ändring 

av sugkoppar? 

 

Förutsättningar inför experimenten: 

● Operatörer och arbetsledares godkännande och förståelse 

 

Förväntningar på experimenten: 

● Frigöra tid 

● Öka kapacitetsutnyttjande för maskin 

● Skapa större flexibilitet 
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6.1 Test organisatorisk förändring - programmering och förberedelser av material 

Planeringsfas 

Testet går ut på att förflytta intern ställtid till extern ställtid vid tillfället då programmering 

och förberedelser av material sker. Detta ska utföras genom att fördela operatörernas 

arbetsuppgifter. För operatör A ska första steget i testet vara att ta fram och fästa sugkoppar 

på den angivna plats som diodlaser visar. Tanken är att operatör A inte ska behöva vara vid 

datorn mer än vid in- och utstämpling av arbetet samt att operatör A inte ska behöva vänta 

eller förbereda material överhuvudtaget. Alltså blir arbetsuppgiften för operatör B att 

förbereda all programmering och material innan och synkronisera detta med operatör A 

genom en nära dialog sinsemellan.  

 

Utförandefas 

Vid detta testet instruerades operatör A vid IMA samt operatör B 

(materialhanterare/programmerare) att fördela sina arbetsuppgifter. Operatör A:s första steg i 

testet är att ändra sugkoppar då operatör B redan ska ha förberett material och genomfört den 

sista delen av programmeringen. Genom att operatör A säger till operatör B när sista skivan 

på order ska köras så är operatör B förberedd att genomföra den sista programmeringen som 

krävs när maskinen står stilla. Vid utförandet så använder forskarna tidtagarur och 

anteckningsblock för att samla in mätvärden. 

 

Studeringsfas 

Genom att mäta tiden operatör B programmerar (det som tidigare gjorts av operatör A) så 

blev resultatet 8,33 minuter och för förberedelse av material 2,66 minuter. Den totala interna 

ställtiden var innan testet 16,66 minuter och efter testet så resulterar detta till intern ställtid på 

5,66 minuter.  

Genom att utföra testet så märkte forskarna att totalt 11 minuter av programmering och 

förberedelse av material kunde göras till extern ställtid. Följden av detta är att endast 5,66 

minuter intern ställtid fanns kvar. De lärdomar som kan dras från testet är att genom 

förflyttning av interna aktiviteter till externa aktiviteter så kan en intern ställtidsreducering på 

66% uppnås. 

 

Ageringsfas  

Testet resulterade i en reducering av den interna ställtiden med ungefär 66% genom att 

fördela operatörernas arbetsuppgifter vad gäller programmering och förberedelse av material. 

Forskarna anser att detta bör implementeras genom att standardisera operatörernas nya 

arbetssätt. 

6.2 Test teknisk förändring - automatisering av sugkoppar 

Planeringsfas 

Detta testet går ut på att se hur mycket intern ställtid som skulle kunna reduceras vid 

automatisering av sugkopparna till IMA maskinerna. Testet ska börja med att operatören vid 
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maskinen Biesse instrueras om testet och sedan visar arbetsmomentet som sker vid 

omställningen av sugkopparna. Under testet ska ställtider samlas in av forskarna som sedan 

ska jämföras med ställtiderna för IMA-maskinerna och dra slutsatser om hur mycket tid som 

kan sparas vid en automatisering. 

 

Utförandefas 

Vid testet instruerades operatören vid Biesse om testet. En diskussion fördes mellan forskarna 

och operatör om hur olika skivor kan påverka arbetssättet när de ställer om sugkopparna. 

Efter diskussionen visade sedan operatören arbetsmomentet som sker vid omställningen av 

sugkopparna och forskarna samlade in tider med hjälp av tidtagarur och anteckningsblock 

från det att omställningen av sugkoppar startades tills maskinen var klar. 

 

Studeringsfas 

Testet resulterade i att det tog 28 sekunder ena gången respektive 31 sekunder andra gången 

för operatören att ställa in sugkopparna automatisk för Biesse-maskinen. Däremot så tar det 

längre tid om det skulle vara en helt ny order som inte gjorts tidigare. Detta kan jämföras med 

IMA BIMA 410V som har en genomsnittlig ställtid för ändring av sugkoppar på 1,68 minuter 

och IMA BIMA 810V som har en genomsnittlig ställtid för ändring av sugkoppar på 2 

minuter. Lärdomar från detta test är att en automatisering av sugkoppar skulle kunna reducera 

ställtiden med 1-1,5 minut för varje ställ med ändring av sugkoppar. Detta test gav ett bra 

resultat med tanke på att tiden reducerades. Däremot hade troligtvis en ny maskin behövts 

investeras i eller en rekonstruktion av maskinen vilket djupare kan analyseras om det skulle 

vara värt att göra en investering i. 

 

Ageringsfas  

Då det var en relativt liten tidsskillnad mellan automatisering av sugkoppar och manuell 

omställning av sugkoppar så är det i nuläget inget som bör implementeras. Vidare forskning 

bör genomföras och börja om till planeringsfasen igen för att kunna göra en bedömning om 

en automatisering skulle vara gynnsamt för företaget då det hade krävts en investering.  
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7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de olika huvudpunkterna och grundorsakerna till problemen samt 

vilka tillvägagångsätt som finns för att hantera problematiken. 

7.1 Flöde av in- och utgående material för IMA-maskinerna 

Av det som tidigare beskrivits så anser vi att det är nödvändigt att företaget fortsätter använda 

sig av nuvarande buffert i processen uppströms. Tillgängligheten av material för 

flaskhalsarna säkerställs vilket bidrar till att maskinerna kan köras, men även för att minska 

risken för leveransförseningar. Användning av tid som buffert i processen uppströms bidrar 

till ökad säkerhet så att flaskhalsarna har material tillgänglig i tid. Nackdelen med 

användning av denna buffert blir att ledtiden ökar för produkterna genom flödet, vilket kan 

orsaka problem om slutkunden i framtiden kräver snabbare leveranser av sina varor. 

 

Anledningen till att det uppkommer materialbrist vid flaskhalsarna beror framförallt på att 

sågen i den tidigare processen är gammal och har en bristande driftsäkerhet. Genom att 

förbättra sågens driftsäkerhet så hade nuvarande buffert eventuellt kunnat elimineras, eller 

åtminstone reduceras. Ifall driftsäkerheten inte kan förbättras så kan det däremot vara aktuellt 

att lägga till buffert i form av tid, lager eller kapacitet. I detta fall så anser vi att öka antalet 

enheter i lager hade varit gynnsamt, för att säkerställa så att flaskhalsarna kan köras samt för 

att hålla processen stabil. Även att detta kan anses som slöseri så anser vi att det är ett 

nödvändigt slöseri eftersom driften av flaskhalsarna är av högsta prioritet. Skulle inte 

processen uppströms leverera material i tid så är risken stor att den begränsning som redan 

finns för flaskhalsarna förstärks. Att tillsätta någon form av buffert kan leda till att andra 

slöserier reduceras såsom väntetider, vilket i dagsläget uppkommer med jämna mellanrum. 

Ett alternativ hade varit att sträva efter ett dragande system och styra bufferten med hjälp av 

Drum-Buffer-Rope. På så sätt hade företaget kunnat säkerställa att flödet in av en ny order 

sker i förhållande till flaskhalsens kapacitet. 

 

Utifrån teorin som har studerats om flaskhalsar så tänker vi främst på att processen som är 

uppströms oftast använder sig av ett tryckande system för materialflödets input och att den 

producerar i snabbare takt än vad flaskhalsen hinner med. Detta gör att balans mellan 

flaskhalsens input och output saknas. Jämför vi detta med köerna och IMA-maskinernas input 

och output så kan vi inte i dessa fall se några tydliga mönster av att kö in skulle vara 

väsentligt större än den kö som är ut. Däremot så finns det samband med att företaget 

bedriver ett tryckande system eftersom företaget vill vara flexibla mot sina kunder så händer 

det att de pressar in ny order in i systemet och ändrar om sin körplanering. 

7.1.1 Takt och cykeltid 

Att Direktlaminat inte använder sig av fastställda takttider för order som kommer in i IMA-

processen anser vi utgör ett hinder för att skapa en balansering av flödet mellan resterande 

processer. Problematiken med att fastställa dessa tider är att variationen och mängden av 
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antalet artiklar är så pass stor att det skulle krävas mycket tid och arbete för att säkerställa 

vilka takt och cykeltider företaget ska förhålla sig till. Risken är stor att tiderna blir något 

missvisande, men vi anser att det är bättre att ha en ungefärlig takttid än att inte ha någon alls 

att utgå ifrån.  

 

Angående beräkningarna som tagits fram av forskarna gällande takt och cykeltider så kan vi 

se att IMA 810V inte klarar av att producera inom takttiden (se figur 9) medan IMA 410V 

klarar av det (se figur 8). Trots att 810V hade svårigheter med att producera i tid så uppstod 

inga leveransförseningar till slutkund, vilket beror till stor del av att företaget använder sig av 

buffert i tid för att kunna säkerställa att förseningar inte inträffar. Däremot ökade tidspressen 

för efterliggande process (packning) som fick påskynda sina arbetsuppgifter.  

7.2 Arbetssätt och ställtider 

Vid IMA processen är det som tidigare nämnt tre operatörer som arbetar och det anser vi är 

bra eftersom att två av operatörerna får mer tid till att hålla maskinerna i drift. Detta märks 

tydligt då den tredje operatören som hanterar största delen av programmeringen och 

materialhanteringen frigör mer tid för sina medarbetare i processen. Dock så är det en hel del 

av programmeringen och materialhanteringen som utförs av operatörerna som kör maskinen 

ändå, vilket gör att mycket av deras maskintid går förlorad. Eftersom processen är en 

flaskhals så är det alltid viktigt att maskinerna utnyttjas så mycket som möjligt eftersom 

processens prestation har en stor påverkan på hela systemets prestation. Därför bör 

maskinerna utnyttjas så mycket som möjligt och att de hela tiden säkerställer att flaskhalsen 

får arbeta. Då företagets produktion är mot kundorder så försvårar detta dock möjligheten att 

ha ett högt och jämnt resursutnyttjande. Fördelar företaget kan uppnå med kortare ställtid och 

effektivare arbetssätt är att ledtider, leveranstider, ställkostnad, säkerhetslager och 

säkerhetstider reduceras, vilket i sin tur leder till bättre förutsättningar för en flexibel 

produktion. 

 

Efterkontroll av skivor kan anses vara ett slöseri då operatörerna lägger mycket tid på att 

kontrollera kvaliteten på skivorna. Under denna tiden hade eventuellt någon annan 

värdeskapande aktivitet kunna utföras istället som t.ex. förbereda material för att minska 

ställtiderna. Det är inget fel i att sträva efter hög kvalité genom efterkontroll, dock hade det 

bästa varit att skapa kvalité i processen så att medarbetarna inte behöver lägga den tiden efter 

bearbetning då det inte är något som tillför värde åt kunden. Största delen av efterkontroll 

sker när maskinen är i drift, men en viss del förekommer även när maskinen står stilla och 

maskinen blir då inte värdeskapande. För att motverka detta hade någon form av visuell 

styrning varit bra så att operatörerna tydligt kan se när maskinen står stilla. 

  

Att operatörerna vänder stora skivor är en problematik för ergonomin och kan även anses 

vara ett slöseri i form av onödiga rörelser. Rörelserna består utav att de antingen vänder 

skivan på egen hand eller att operatören på den andra IMA maskinen måste komma och 

hjälpa till, vilket gör att personen får lämna sitt egna arbete. Då operatören utför vändningen 
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på egen hand påverkas kroppen väldigt fysiskt. Är de däremot två som vänder skivan 

tillsammans påverkas tiden som de lägger på den ena maskinen. Frågan är om företaget 

skulle kunna tillsätta en extra arbetare när de stora skivorna körs vid processen för att kunna 

förbättra ergonomin utan att en operatör behöver lämna den andra maskinen.  

7.2.1 Spaghettidiagram IMA BIMA 410V och 810V 

Genom att studera spaghettidiagrammet för IMA 410V så visar det som tidigare nämnt att 

operatören går 11 gånger till avsyningsbordet för 4 skivor. Frågan är om detta verkligen är 

värdeskapande för processen. Forskarna anser att operatörerna är väldigt noggranna med 

kvaliteten på skivorna, vilket kan vara nödvändigt. Dock så anser forskarna att de hade 

kunnat lägga mer fokus på någon annan värdeskapande aktivitet såsom att försöka hålla 

maskinen igång mer, då maskinen ibland kunde stå stilla på grund av att operatören avsynade 

en skiva.  

 

Eftersom operatörerna vid varje bearbetning av skiva var tvungna att stanna maskinen för att 

ta bort restbitar så blev det en del onödiga rörelser. Maskinen har ett band under sig, som kan 

transportera restmaterial till en container och ifall maskinen själv skulle kunna få ner spillet 

till bandet så slipper operatörerna göra det själva, vilket också gör att de inte behöver stanna 

maskinen.  

 

För IMA 810V så var förberedelse av material den sträcka som var längst och tog mest tid för 

en order på två skivor, men sker bara en gång. För att minska denna sträcka så hade 

medarbetarna kunnat försöka placera materialet närmare maskinen. Då materialet idag ligger 

blandat i lager för de båda maskinerna så hade de kunnat ha det mer separat med exempelvis 

ett lager till höger för IMA 810V och ett lager till vänster för IMA 410V. Detta hade kunnat 

göra det lättare att hitta det material som de vill åt och att det reducerar sträckorna lite, vilket 

i sin tur medför att tid kan sparas. 

7.2.2 TAK/ OEE 

Skillnaden som blev när omställningarna kunde reduceras med 66% var att tillgängligheten 

ökade från 44% till 77% för IMA 410V och från 62% till 81% för IMA 810V.  

En reducering av omställningsförlusterna med 66% skulle alltså öka tillgängligheten för de 

båda maskinerna. Eftersom de nya omställningarna gör att tid frigörs så innebär det att 

företaget även har möjlighet att utnyttja maskinerna mer och tillverka fler produkter. Vid 

reducering av omställningstiderna så sker det ingen större förändring på 

anläggningsutnyttjande eller kvalitetsutbyte. Däremot påverkar omställningsförlusterna de 

totala TAK värdena. De två nya TAK värdena blev 91% för IMA 410V och 81% för 810V. 

Alltså visar värdena tydligt hur stor inverkan reducering av omställningsförluster har på hur 

mycket maskinerna i processen utnyttjas. TAK värdena synliggör att störst fokus på 

förbättringsarbete bör vara att reducera omställningsförluster.  
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7.3 Experiment för ställtidsreducering 

7.3.1 Test organisatorisk förändring - programmering och förberedelser av material 

Testet visade att 11 minuter intern ställtid av totalt 16,66 minuter intern ställtid kunde 

förflyttas till extern ställtid vilket ger 66% minskad intern ställtid och därför anser vi att 

resultatet av testet är positivt. Vi tror att om företaget genomför denna förändring så skulle de 

på kort och lång sikt kunna bli mer flexibla vid omställningar och att flaskhalsen då skulle 

kunna producera i den takt som krävs. Det som gör att processen lättare kan hålla sin takt är 

att operatörerna kan lägga större tid på att hålla maskinen i drift än vad de gjorde tidigare. De 

hinder som finns för att införa ett nytt arbetssätt skulle kunna vara att personalen behöver 

anpassa sig till nya arbetsrutiner. Forskarna och ledningen måste även få medarbetarnas 

accepterande samt övertygelse om varför det är viktigt att följa de nya arbetsrutinerna. För att 

bryta detta hinder krävs en tydlig och ömsesidig kommunikation mellan forskarna, företaget 

och dess medarbetare där de sedan utvärderar den nya förändringen. 

7.3.2 Test teknisk förändring - automatisering av sugkoppar 

Testet visade att 1-1,5 minut kan reduceras på varje internt ställ vid en automatisering jämfört 

med det manuella arbetet som de gör nu. På kort sikt skulle det inte göra någon nämnvärd 

skillnad men i längden hade en sådan förändring kunnat frigöra en hel del tid, men frågan är 

om det skulle vara värt en investering. Vi anser att företaget behöver göras en djupare 

undersökning om en investering skulle vara lönsam då de besitter mer kunskap om dess 

kostnader. Eftersom maskinerna är relativt gamla så är frågan om inköp av ny maskin eller 

rekonstruktion av befintlig maskin är gynnsamt. Ett annat hinder kan vara att företaget skulle 

behöva avsätta en hel del tid på att anpassa sig till den nya tekniska förändringen. Det kan 

handla om att både lära sig hantera och implementera det nya systemet. 
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8. Slutsats och rekommendationer  

Nedan kommer slutsatsen för fallstudien och undersökningsfrågan att presenteras utifrån det 

resultat som framställts. I kapitlet sker även en redogörelse för rekommendationer till 

fallföretaget för framtida effektiviseringsmöjligheter.  

 

Fallstudien hos Direktlaminat AB har bidragit till en ökad förståelse för hur materialflödet till 

och från två begränsade resurser fungerar samt vilka hinder som måste utmanas för att 

flaskhalsarna ska kunna utnyttjas på bästa sätt. Genom observationer och intervjuer har 

forskarna fått en djupare inblick i fallföretaget, för att därefter kunna analysera nuvarande 

tillstånd med hjälp av teoretisk bakgrund. Undersökningsfrågan för fallstudien var: 

Hur kan tillverkande företag effektivisera kapacitetsutnyttjande och flexibilitet i en 

flaskhalsprocess? 

 

Delmålen för studien var: 

• Öka utnyttjandegraden och flexibiliteten av flaskhalsen. 

• Förbättra flödet till och från flaskhalsen så att utnyttjandet av kapaciteten ökar. 

Nedanstående rekommendationer är förbättringsåtgärder som kan leda till en kedjereaktion 

där tid frigörs vilket leder till att kapaciteten ökar och möjligheten att bedriva en flexibel 

process förbättras.   

 

Flöde av in- och utgående material för flaskhalsarna 

Inflödet av enheter från sågen till IMA-maskinerna varierar och materialbrist förekommer. 

För att förbättra utnyttjandet av maskinernas kapacitet, så måste flaskhalsarna alltid betjänas. 

För att säkerställa detta så är rekommendationerna att: 

 

● Förbättra sågens driftsäkerhet.  

Sågen som används nu är gammal och förbättring av dess driftsäkerhet är nödvändigt. Detta 

kan uppnås vid inköp av en ny såg, problematiken är dock den stora ekonomiska satsning 

som medförs. Att se över och förbättra nuvarande underhållsarbete för sågen kan medföra en 

förbättrad driftsäkerhet.  

 

●  Tillsätta buffert av material 

För att skapa ett stabilare flöde så hade företaget kunnat tillföra en buffert med extra material 

som säkerställer att material finns tillgängligt till flaskhalsarna även om driftstopp vid sågen 

skulle uppstå. Problematiken med detta är att det skulle tillföra ett slöseri, men som i detta 

fall kan vara nödvändigt. I kombination med detta så hade visuell styrning i form av ett 

dragande system kunnat minska köer och ledtider. Detta kan genomföras med hjälp av att ett 

kort eller lampa signalerar när något ska produceras och vad som ska produceras. Det kan 

även stå information på kortet såsom leverantör av produkten, kund, var produkten ska ställas 

och hur det ska transporteras. 

 

● Separera lager in för båda maskinerna 
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För att underlätta arbetet med att förbereda material och göra det mer tydligt vad för material 

som tillhör vilken maskin, så hade en uppdelning av lager in för maskinerna varit nödvändigt. 

Då maskinerna har lager för material mellan varandra och att det är blandat så hade de kunnat 

fördela material så att det som tillhör vardera maskin placeras på den sida där maskinen står. 

Om det är mycket material i lager så behöver operatörerna inte lägga lika mycket tid på att 

leta rätt på det material som ska användas. Det gäller att medarbetarna som tillför 

inkommande material också placerar material på rätt angiven plats till maskinen, vilket kan 

bli ett hinder om lagerytan är full för en av maskinerna. Risken kan då vara att materialet 

placeras på den andra maskinens lageryta för att det finns mer plats. 

 

Arbetssätt och ställtider 

För att kunna förbättra IMA-processens flexibilitet så måste ställtiderna utmanas och kortas 

ner men även effektivisera processens arbetssätt för att förbättra kapacitetsutnyttjande av 

flaskhalsarna. För att utmana detta så är rekommendationerna att göra följande: 

 

● Standardisera arbetssätt  

Arbetssättet vid IMA-processen bygger idag på tidigare erfarenheter. För att klargöra för ny 

personal som inte har samma kompetens men även för att förtydliga för erfaren personal så 

alla vet vad som ska göras, när det ska göras och i vilken ordning det ska göras. Genom att 

standardisera arbetet går det lättare upptäcka och eliminera icke-värdeskapande aktiviteter.  

Detta kan ske genom att företaget använder sig av interna gruppsamtal där de involverar sina 

medarbetare vid utformningen av arbetets design.  

 

● Visuell styrning för att reducera den efterkontroll som görs när maskinen står stilla 

För att det ska bli tydligare att se när maskinen är igång och när maskinen står stilla så hade 

visuell styrning i form av att en röd och grön lampa som signalerar om den körs eller ej. Detta 

hade kunnat minska risken för att operatören glömmer starta maskinen innan fortsatt 

efterkontroll utförs.  

 

● Extra bord för att underlätta skiftet av skivor mellan efterkontroll och körning 

Eftersom IMA-maskinerna endast har ett bord som operatören lägger skivan på vid 

efterkontroll efter att den har bearbetats i maskinen så hindrar detta operatören ibland till att 

kunna starta en ny skiva i maskinen. Då efterkontrollen oftast tar längre tid än bearbetningen 

så hinner operatören inte lägga skivan på pallen. Detta gör att operatören inte kan plocka ur 

den bearbetade skivan från maskinen och starta den på nytt då det fortfarande ligger en skiva 

på bordet. För att förhindra att maskinen står stilla på grund av detta skulle ett extra bord 

kunna vara fördelaktigt så att operatören alltid har ett bord tillgängligt för att placera sin skiva 

på. Det som skulle kunna vara ett problem är att ytan där operatören arbetar är relativt 

begränsad vilket kan göra att det blir svårt att tillsätta ett extra bord.   

 

● Eventuellt ta hjälp av en extra operatör vid ställ 

För en del order kan det vara aktuellt att använda sig av överkapacitet för att reducera den 

interna ställtiden vid IMA-maskinerna. I dagsläget är det maximalt tre operatörer vid 
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processen, där vardera operatör ansvarar för olika ställaktiviteter. Genom att förflytta eller 

tillsätta en extra operatör till processen så hade det inneburit att de kan vara två operatörer vid 

varje maskin som hjälper varandra vid ställ. Problematiken är dock att operatören som 

tillsätts i så fall måste ha den kunskap som krävs, men även att ta reda på vilken utformning 

operatörens arbetsuppgifter ska vara när det inte sker omställningar. 

 

● Fördela arbetsuppgifter så att programmering och förberedelser av material görs vid 

extern ställ istället för intern ställ 

 

Figur 16. Ställtid före och efter Test 1-IMA 410V och IMA 810V 

 

Det som figur 16 visar är skillnaderna mellan hur ställtiderna var tidigare jämfört med efter 

experimentet som förklaras i kapitel 6.1. Ifall programmering och förberedelse av material 

förflyttas till extern ställtid istället för intern ställtid så kan företaget utnyttja maskinerna mer 

jämfört med tidigare. Genom att fördela dessa arbetsuppgifter skulle företaget kunna uppnå 

en intern ställtidsreducering på 66%. TAK-värdena skulle dessutom öka från 53,1% till 91% 

för IMA 410V och från 62,4% till 81% för IMA 810V.  

 

● Vidare forskning om automatisering av sugkoppar skulle vara lönsamt att investera i.  

Från experimentet i kapitel 6.2 så skulle en automatisering av sugkoppar kunna reducera 

ställtiden med 1-1,5 minut för varje omställning vid ändring av sugkoppar. Forskarnas 

rekommendation är att företaget gör en vidare forskning om det skulle bli en lönsam 

investering genom att göra denna implementation.  

 

Övriga rekommendationer för företaget att arbeta vidare med: 

● Förtydliga ritningar samt tillverkningsorder för att förbättra informationsflödet. 

● Se över möjliga ergonomiska förbättringar för framförallt IMA 810V. 

● Fortsätta med SMED-analys. Tekniska förändringar och lösningar kan minska 

ställtider med hjälp av den kompetens som företaget besitter. 
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● Ta fram takt och cykeltider inom produktionen. 

8.1 Generella slutsatser av studien 

Samhällsnytta och miljöpåverkan 

Genom att effektivisera utnyttjande av flaskhalsen så kan detta fördelaktigt bidra till 

att företaget kan möta samhällets efterfrågan. Effektiviseringen kan leda till att företaget kan 

bli mer lönsamma, vilket i sin tur ökar möjligheterna att bevara och utveckla nya jobb. Att 

förbättra både arbetssätt och arbetsmiljö leder i många fall till minskad stress hos 

medarbetarna. Detta kan i sin tur stärka attraktionskraften för att bevara kompetent personal 

men även för att attrahera ny kompetent personal till produktionen i Hjortsberga. Utifrån ett 

miljöperspektiv kan även en effektivisering av flaskhalsen bidra till att företaget utnyttjar 

energi på ett bättre sätt. 

 

Självkritik 

Angående den valda metoden anser vi att eventuellt fler strukturerade intervjuer och mer 

insamling av mätdata hade kunnat utföras under en längre period, för att stärka reliabilitet och 

validitet i studien. En del av förbättringsförslagen och mätningar utgår delvis från 

antaganden, vilket kan göra att vissa resultat blir missvisande. Hade forskarna haft mer tid för 

fallstudien så hade en kartläggning av hela värdeflödet varit intressant att genomföra eftersom 

det hade kunnat leda till bättre förståelse av nuläget. Att följa en viss produktfamilj istället för 

alla produkter i processen hade kunnat innebära bättre uppfattning och tillförlitlighet av data 

samt att detaljeringsgraden hade blivit mer omfattande.  

 

Slutligen vill vi tacka Direktlaminat AB och alla inblandade för samarbetet och önska 

företaget lycka till i framtiden. 
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• Figur 7. Kontroll av värdeflöde IMA 810V 

• Figur 8. Takttid i förhållande till cykeltid för IMA 410V 

• Figur 9. Takttid i förhållande till cykeltid för IMA 810V 

• Figur 10. Ställtider för IMA BIMA 410V 

• Figur 11. Ställtider för IMA BIMA 810V 

• Figur 12. Spaghettidiagram IMA BIMA 410V 

• Figur 13. Spaghettidiagram IMA BIMA 810V 

• Figur 14. Variation av kö in och ut för IMA BIMA 410V 

• Figur 15. Variation av kö in och ut för IMA BIMA 810V 

• Figur 16. Ställtid före och efter Test 1-IMA 410V och IMA 810V 

 

Tabeller: 

 

• Tabell 1. Microbus. (2009) Beräkningsexempel för att räkna ut TAK/OEE 

http://www.leanproductions.se/index.php/sv/oee-tak-maskinstatus-lean-production. 

html 

• Tabell 2. Generell data för takt och cykeltid IMA 410V och IMA 810V 

• Tabell 3. TAK-värde för IMA BIMA 410V 

• Tabell 4. TAK-värde för IMA BIMA 810V 

• Tabell 5. Input och output för IMA-maskinerna 

• Tabell 6. Sammanfattning av existerande slöseri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

10. Bilagor 

 

Bilaga A:       

 

Cykeltidsinsamling IMA 410v 

Order Körtid  

(per enhet) 

Efterkontroll 

(per enhet) 

Oplanerade avbrott 

(per enhet) 

Kommentar 

1 7.5 min 3.5 min  Maskinstopp: 

* Byte av verktyg 

12 min  

Planerad stycktid:  
*12 min  

1 8 min 3.5 min  

1 7.5 min 3 min  

1 7.5 min 3 min  

1 8 min 4 min  

1 8 min 3 min 12 min 

1 7.5 min 3.5 min  

1 7.5 min 4 min  

2 5,5 min 1,5 min 1 min  

3 2 min 3 min 3 min  

4 4 min 1 min  Maskinstopp: 

*Ta bort skräp 15 

sekunder/enhet. 

* Efterkontroll 

gjordes innan 

maskin startats vid 1 

av 5 fall. 

 

Planerad stycktid:  
*4 min  

4 4 min 1 min  

4 4 min 1 min 0,5 min 

4 4 min 1,5 min  

4 4 min 1,5 min  

5 8 min 2 min 1 min Maskinstopp: 



 
 

 
 

 

        
 

 
 

5 7 min 2,5 min 6 min *Ta bort skräp ca 1 

min/enhet 

*5 min stopp pga 

efterkontroll före 

start av maskin. 

Planerad stycktid:  
*12 min 

Tid/ 

enhet 

≈ 6,1 min 2.5 min 

≈ 1 min (ej under 

körning) 

≈ 1,4 min Medelvärde 

 

   Cykeltidsinsamling IMA 810v 

Order Körtid 
(per enhet) 

Efterkontroll 

(per enhet) 

Oplanerade avbrott 

(per enhet) 

Kommentar 

1 16 min  14 min  Maskinstopp: 

* Delvis stopp pga 

efterkontroll när 

maskin stod stilla 

Planerad stycktid: 

*15 min 

1 14 min 6 min 10 min 

2 5 min 3 min  Planerad stycktid: 

*3 min 

3 ´6 min 4 min   

3 5.5 min 0 min   

4 3 min 2 min 6,5 min Maskinstopp: 

*Avbrott i första 

fallet pga mätning 

och kontroll. 

Planerad stycktid:  
*1,5 min (OBS 40 

min planerad ställ!) 

4 2,5 min 2 min  

5 14 min 1 min 2,5 min Maskinstopp: 

* Kontroll 

* Lim fastnade pga 

att operatör lämnade 

maskin. 

6 5 min 8 min 1 min  

7 5 min 3 min  Maskinstopp: 



 
 

 
 

 

        
 

 
 

7 4,5 min 3,5 min  *Delvis stopp pga 

efterkontroll 

Planerad stycktid:  
*5 min 

8 16 min 6,5 min  Maskinstopp: 

*Delvis stopp pga 

efterkontroll 

Planerad stycktid:  
*7 min 

8 14 min 4,5 min  

Tid/ 

enhet 

≈ 8,5 ≈ 4,4 min 

≈ 2 min (ej under 

körning) 

≈ 1,5 min Medelvärde 

 

 

Bilaga B:        

 

Ställtider IMA 810v 

Order  Aktivitet Extern Intern 

1 Programmering  3 min 51 % 

1 Byte av verktyg, list, lim  50s 14 % 

1 Ändring av sugkoppar   

1 Förberedelse av material  2 min 35 %  

2 Programmering  12:46  56 % 

2 Byte av verktyg, list, lim  2:20 10 % 

2 Ändring av sugkoppar  2:30 11 % 

2 Förberedelse av material 2:16 

(hämtning 

av olja) 

5:20 (olja) 23% 

3 Programmering  9:48 52 % 

3 Byte av verktyg, list, lim  5:44  30 % 

3 Ändring av sugkoppar  2:21  13 % 

3 Förberedelse av material  1 min  5 % 



 
 

 
 

 

        
 

 
 

4 Förbereder material 2 min  

4 Programmering  1:23 14 % 

4 Ändring av sugkoppar  1:32 15 % 

4 Blåsning av maskin/skiva  1:43 17 % 

4 Justering av listmått i maskin  12s    2 % 

4 Avsyning (torkning, putsning, 

stämjärn) 

4:15 5:10  52 % 

5 Förbereder material  3:40  14 % 

5 Programmering  7:44  29 % 

5 Ändring av sugkoppar  1:45   7 % 

5 Byter verktyg  6:13  23 % 

5 Blåsning av maskin/skiva  2:24   9 % 

5 Avsyning (torkning, putsning, 

stämjärn) 

4:12 5:08  18 % 

 

 

Ställtider IMA 410v 

Order Aktivitet Extern Intern 

1 Programmering  10 min     78 % 

1 Byte av verktyg, 

list, lim 

 1:30         12 % 

1 Ändring av 

sugkoppar 

 45s         6 % 

1 Förberedelse av 

material 

 30s        4 % 

2 Programmering  4:40       82 % 

2 Byte av verktyg, 

list, lim 

  

2 Ändring av 

sugkoppar 

 1 min     18 % 



 
 

 
 

 

        
 

 
 

2 Förberedelse av 

material 

  

3 (4st skivor av 10 

på order) 

Förberedelser av 

material 

 4:25      14,6 % 

3 Programmering  10:15    34 % 

3 Byter list medan den 

andra programmerar 

 1:43      5,7 % 

3 Ändring av 

sugkoppar 

 3:17      10,8 % 

3 Blåsning av 

maskin/skiva 

 2:40      8,8 % 

3 Avsyning (torkning, 

putsning med 

stämjärn) 

3:20 6:15      20,6 % 

3 Tar bort bitar i 

maskin 

 1:43        5,7 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

        
 

 
 

Bilaga C: 

Spaghettidiagram IMA BIMA 410V 

 

 
   Beskrivning                                    Meter                     Antal ggr/dag & totalt antal m           Tid för rörelse 

1 Förberedelser av 

material 

8 + 9+ 2 + 9 1                28m   30 s 

2 Programmering 2  1              2m    3 s 

3 Byter list medan den 

andra programmerar 

3 1               3m     4 s 

4 Ändring av sugkoppar 2 1               2m    3 s 

5 Blåsning av 

maskin/skiva 

2 4               8m    4*3 = 12 s 

6 Avsyning 

(torkning,putsning, 

stämjärn) 

4+ 3 

+1+3+3+3+3+3+

3+3+3  

11            32m    36 s 

7 Tar bort bitar i maskin 4 7               28 m  32 s 



 
 

 
 

 

        
 

 
 

 Uppskattad gångsträcka för 4 skivor 
för en operatör 

 103 m 2 min  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

        
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

        
 

 
 

Spaghettidiagram IMA BIMA 810V    

 

 

 

 
 

                 Beskrivning             Meter              Antal ggr & totalt antal m           Tid för rörelse 

1 (3) Förbereder material 8 + 8 + 16 + 

8 + 8 +8 + 6 

1         62m    1 min 30 s 

2 Programmering 3 1          3m  4 s 

3 Ändring av sugkoppar 2 1          2m   3 s 

4 Byter verktyg 6 + 8 + 10 + 

5 

1         29m  6 s + 9s + 12 s + 6 

s  

= 36 s 

5 Blåsning av 

maskin/skiva 

2 2          2m  3 + 3 s 

=6 s 

6 Avsyning 

(torkning,putsning med 

stämjärn) 

3 + 3 + 1 + 3 

+ 3 + 1 

1          14m   4 s+ 4 s + 1 s +    

4 s + 4 s+ 1 s =  

18 s 



 
 

 
 

 

        
 

 
 

 Uppskattad gångsträcka för 1 order 
på 2 st skivor för en operatör. 

  112 m 2 min  37 s 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

        
 

 
 

 

 

Bilaga D: 

 TAK för IMA BIMA 810V  

Variabel Beteckning Beräkning 

   

B Brutto arbetstid  

= 1050 min  

C Planerad stopptid =  210 min 

D Tillgänglig produktionstid B-C = 840 min 

E Stoppförluster = 79 min 

F Omställningsförluster = 240 min 

G Tillgänglig operativ tid D - E - F= 521 min 

T Tillgänglighet G / D = 62 % 



 
 

 
 

 

        
 

 
 

H Antal tillverkade = 88 st 

I Teoretisk cykeltid = 6,3 min 

J Verklig cykeltid = 8,5 min 

L Verklig utnyttjandegrad (H x J) / G = 144% 

M Utnyttjad produktionstakt I / J= 74 % 

A Anläggningsutnyttjande L x M = H x I / G = 106% 

N Kassation = 4,4 st 

K Kvalitetsutbyte (H - N) / H = 95 % 

    

TAK Totalanläggningseffektivitet (OEE)  T x A x K = 62,4 % 

 

TAK för IMA BIMA 410V 

Variabel Beteckning Beräkning 

   

B Brutto arbetstid = 480 min  

C Planerad stopptid = 60 min 

D Tillgänglig produktionstid B-C = 420 min 

E Stoppförluster = 27 min 

F Omställningsförluster = 210 min 

G Tillgänglig operativ tid D - E - F= 183 min 

T Tillgänglighet G / D = 44 % 

H Antal tillverkade = 24 st 

I Teoretisk cykeltid = 9,33 min 

J Verklig cykeltid = 6,1 min 

L Verklig utnyttjandegrad (H x J) / G = 80 % 

M Utnyttjad produktionstakt I / J= 153 % 

A Anläggningsutnyttjande L x M = H x I / G = 122 % 

N Kassation = 0,24 st 

K Kvalitetsutbyte (H - N) / H = 99 % 



 
 

 
 

 

        
 

 
 

    

TAK Totalanläggningseffektivitet(OEE)  T x A x K = 53,1 % 

   

 

 

Bilaga E: 

 

 



 
 

 
 

 

        
 

 
 

 
 

 

Bilaga F: 

Nya TAK för IMA BIMA 410V 

Variabel Beteckning Beräkning 

   

B Brutto arbetstid = 480 min 

C Planerad stopptid = 60 min 

D Tillgänglig produktionstid B-C = 420 min 

E Stoppförluster = 27 min 

F Omställningsförluster = 71 min 

G Tillgänglig operativ tid D - E – F = 322 min 



 
 

 
 

 

        
 

 
 

T Tillgänglighet G / D = 77 % 

H Antal tillverkade = 42 st 

I Teoretisk cykeltid = 9,33 min 

J Verklig cykeltid = 6,1 min 

L Verklig uttnytjandegrad (H x J) / G = 79 % 

M Utnyttjad produktionstakt I / J= 153 % 

A Anläggningsutnyttjande L x M = H x I / G = 120 % 

N Kassation = 0,24 st 

K Kvalitetsutbyte (H - N) / H = 99 % 

   

TAK Totalanläggningseffektivitet(OEE) T x A x K = 91 % 

 

 

 

Nya TAK för IMA BIMA 810V 

Variabel Beteckning Beräkning 

   

B Brutto arbetstid   

= 1050 min 

C Planerad stopptid =  210 min 

D Tillgänglig produktionstid B-C = 840 min 

E Stoppförluster = 79 min 

F Omställningsförluster = 82 min 

G Tillgänglig operativ tid D - E - F= 679 min 



 
 

 
 

 

        
 

 
 

T Tillgänglighet G / D = 81 % 

H Antal tillverkade = 114 st 

I Teoretisk cykeltid = 6,3 min 

J Verklig cykeltid = 8,5 min 

L Verklig uttnytjandegrad (H x J) / G = 142 % 

M Utnyttjad produktionstakt I / J= 74 % 

A Anläggningsutnyttjande L x M = H x I / G = 105% 

N Kassation = 4,4 st 

K Kvalitetsutbyte (H - N) / H = 95 % 

   

TAK Totalanläggningseffektivitet (OEE) T x A x K = 81 % 
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