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Sammanfattning 

Den snabba tekniska utvecklingen inom industrisektorn har gjort det möjligt att skapa 

förutsättningar för bättre livsförhållanden hos den ständigt växande världsbefolkningen. I 

samband med denna utvecklingsresa har även förutsättningarna gällande marknaden för 

industriföretagen förändrats. Kundernas förväntningar på kvalitet, hög tillförlitlighet, snabba 

leveranser och lågt pris blir allt högre. Företagen måste därför bli mer produktiva och 

effektivisera sina processer för att kunna bemöta dessa ökade krav. En fundamental grundsten 

för att uppnå en produktion med högkvalitativa produkter, och korta ledtider är god planering 

av produktionen och välfungerande tillverkningsprocesser. Utifrån denna ståndpunkt finns det 

ett tydligt behov av ett fokusskifte mot den interna verksamheten, samt ökad förståelse för 

interna processer och en strävan efter ständiga förbättringar för att på ett bättre sätt uppfylla 

kundens ökade förväntningar och fortsätta vara konkurrenskraftig på den globala marknaden. 

Syftet med studien var att öka förståelsen och ta fram förbättringsförslag för hur 

produktionsflöden kan effektiviseras. Studien har utförts på fallföretag X, vilket är ett företag 

verksamt inom trähusindustrin som tillverkar prefabricerade modulbaserade trähus.  

För att möjliggöra en förbättring i produktionen kartlades nuläget hos fallföretaget genom en 

värdeflödesanalys, där ledtider och cykeltider klockades. Utifrån nuläget kunde sedan 

begränsningar (flaskhalsar) identifieras och studeras. Därefter kunde sedan utformning av ett 

framtida läge för en mer effektiviserad produktion göras. Vidare kartlades även förekommande 

slöserier i form av onödig rörelse genom spaggettidiagram. Studien har resulterat i att olika 

förbättringsförslag har kunnat utformas för att effektivisera en flaskhals. Förbättringsförslagen 

visar en teoretisk förbättring av ledtiden med cirka 15 %. Vidare har även en reducering av 

slöserier i form av onödig rörelse kunnat uppnås. Utifrån öppna diskussioner har även 

förutsättningar för och effekterna kring implementering av förbättringsförslag belysts. Slutligen 

har de rådande arbetsförhållande i verksamheten studerats och hur de automatiserade 

maskinerna påverkar ergonomin och effektiviteten inom produktionen.   
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Summary 

The rapid technological development in the industrial sector has made it possible to create better 

living conditions for a constantly growing world population. In connection with this 

development, conditions for the industrial market have also changed. Customer expectations 

regarding quality, high reliability, fast delivery and low price are increasing. Companies must 

therefore become more productive and streamline their processes in order to meet these 

increased demands. One fundamental criteria for achieving a production with high quality 

products, and short lead times is good production planning and well-functioning manufacturing 

processes. From this standpoint, there is a clear need for a focus shift towards internal operations 

and processes and to get an increased understanding of these. The pursuit for continuous 

improvements to better meet the customer's increased expectations is crucial if the company 

wants to continue to be competitive in the global market. 

The purpose of the study was to increase the understanding and develop proposals for how 

production flows can be more efficient. The study has been conducted at case company X, 

which is a company active in the wooden house industry which manufactures prefabricated 

modular wood houses. 

To enable an improvement in production, the current situation of the case company was assessed 

by a value-stream analysis, where lead- and cycle-times have been measured. By mapping the 

current state, restrictions (bottlenecks) could be identified and studied. Subsequently, the design 

of a future mode for more efficient production could be made. Activities regarded as waste in 

form of unnecessary movements could be mapped by spaghetti diagrams. The study has resulted 

in various improvement proposals being designed to streamline a bottleneck. The proposals for 

improvement show a theoretical reduction in lead time by approximately 15%. Furthermore, a 

reduction of waste in the form of unnecessary movements has also been achieved. Based on the 

open discussion, the conditions for, and the effects on implementation of improvement 

proposals have been highlighted. Finally, the current working conditions of the business have 

been studied regarding how the automated machines affect ergonomics and efficiency in 

production. 

  



 

IV 

Henrik Ekström & Erik Fohlin 

 

Abstract 

Studien är ett examensarbete utfört på fallföretag X för att öka förståelsen för hur produktionen 

kan effektiviseras utifrån flaskhalsteori och Lean produktion. Vid kartläggning av nuläget 

kunde det fastställas att ledtiden för produkterna var mycket lång. Det kunde även konstateras 

att det fanns flaskhalsar i produktionen som begränsade produktionen. Vidare kunde onödig 

rörelse påvisas som enligt Lean produktion kallas för muda (slöseri).  Utifrån nuläget har tre 

förbättringsförslag tagits fram där ledtiden har kunnat reduceras med cirka 15 procent.  

 

Nyckelord: Flexibilitet, kapacitetsutnyttjande, Lean production, produktion, 

produktionslayout, värdeflödesanalys, ledtid. 
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Förord 

Fallstudien är ett examensarbete och slutmoment för ingenjörsstudier på kandidatnivå inom 

programmet Industriell Ekonomi vid Linnéuniversitet i Växjö. Studien utförande har skett på 

ett anonymiserat fallföretag som benämns företag x i arbetet. Då utförande av studien inte hade 

varit möjligt utan fallföretag x skulle vi vilja uttrycka ett stort tack till alla involverade parter 

på detta företag. Ett varmt och välkomnande mottagande hos fallföretaget har gjort insamlandet 

av nödvändig data och information möjligt. Vidare har ett gott samarbete med företagets 

ansvariga även gjort att arbetet kunnat uppnå en hög kvalitet och trovärdighet. 

Ett stort tack till vår handledare Tobias Schauerte som varit med oss från start och agerat vår 

mentor under arbetets gång.  Tobias har haft en viktig roll då han under arbetets gång har väglett 

oss och delat med sig av sin gedigna kunskap och tidigare erfarenheter inom det undersökta 

området. Vidare vill vi uttryck ett stort tack till Tobias för att han har ställt upp och följt med 

på företagsbesök och bidragit till den utveckling och erfarenhet vid fått med oss från arbetet.  

Författarna och handledaren vill även rikta ett tack till innovationsmiljön Smart Housing 

Småland för finansieringen av denna studie. Eftersom fallföretaget ligger utanför Sverige hade 

arbetet inte kunnat genomföras utan detta ekonomiska stöd. 

Slutligen vill vi uttrycka ett stort tack till våra opponenter Daan Kabel och Joel Grip som väglett 

oss under arbetets gång.  Tack för den feedback och idéer för förbättringar ni gett som hjälp oss 

att utveckla arbetet. 
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1 Introduktion 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till studien. Här presenteras studiens 

problembeskrivning, mål och syfte samt vilka avgränsningar som har gjorts i 

studien 

1.1 Bakgrund 

Den snabba tekniska utvecklingen inom industrisektorn har gjort det möjligt 

att skapa förutsättningar för bättre livsförhållanden hos den ständigt växande 

världsbefolkningen. Enligt SCB (2013) uppgick världsbefolkningen till 

omkring 7,2 miljarder människor år 2013 och med en förväntad ökning till 

9,6 miljarder till år 2050. Trots den positiva utveckling som varit återstår 

många problem och utmaningar att lösa för att skapa infrastrukturella, 

samhällsnyttiga, ekonomiska och miljömässiga hållbara förutsättningar i en 

alltmer globaliserad värld (Wendell, 2011).  

 

I samband med denna utvecklingsresa har även förutsättningarna gällande 

marknaden för industriföretagen förändrats. Stranne (2004) belyser hur 

konkurrensen inom industrin har blivit kraftigare, där krav på högt 

resursutnyttjande och produktionseffektivisering har fått ett allt större fokus. 

Företag måste därför ständigt hitta nya lösningar och metoder för att utveckla 

snabbare och bättre processer för att uppnå en alltmer effektivare produktion.  

 

En fundamental grundsten för att uppnå en produktion med högkvalitativa 

produkter, och korta ledtider är god planering av produktionen och 

välfungerande tillverkningsprocesser. Vidare krävs det att företagets 

verksamhetsstrategi stödjer och har fokus på ständiga förbättringar för att på 

så sätt nå nya måltillstånd vad gäller utveckling av processer, som leder till 

högre effektivitet. En annan förutsättning för uppnå hög kapacitet och kortare 

ledtider genom hela värdekedjan är att rätt verktyg och metoder finns att tillgå 

(Bellgran, Säfsten, 2005).  

   

Lean produktion är ett välkänt koncept och verktyg inom den tillverkande 

industrin för att hantera utmaningar som omfattar den interna utvecklingen av 

verksamheten. Metodologin omfattar ett ramverk för effektivisering av 

processer och arbetssätt samt framtagning av standarder. Genom användning 

av de anställdas engagemang och kompetens säkerställs att resurser utnyttjas 

på bästa sätt. Lean bygger på långsiktigt tänkande och eliminering av slöserier 

inom produktionen och skapar möjligheter för att utveckla resurseffektiva 

tillverkningssystem (Bokrantz et al. 2014).  
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En vanlig förekommande problematik producerande företag handskas med är 

trånga sektioner, även kallat flaskhalsar. Flaskhalsar uppkommer på grund av 

att processerna inte håller samma cykeltid. Differensen i cykeltid innebär att 

tiden det tar för utförande av processmoment i de individuella processerna 

skiljer sig åt. På grund av detta fenomen uppstår det köer inom produktionen. 

Detta resulterar i att hela flödets kapacitet begränsas. Cykeltiden hos en 

specifik process kan påverkas exempelvis av att onödiga moment utförs som 

ger upphov till slöserier eller att fördelning av tillgänglig tid och 

arbetsbelastningen på en station inte är proportionell till de övriga processerna 

(Olhager, 2013).  

 

För att uppnå ett balanserat flöde krävs det att de olika ingående processernas 

takt är synkade med varandra där cykeltiderna ligger nära varandra, så ett 

jämnt och stabilt flöde kan upprätthållas och köer undvikas. 

Värdeflödesanalys är ett verktyg inom Lean för att identifiera flaskhalsar i 

flödet (Rother, Shook, 2004).  

 

Då flaskhalsar begränsar kapaciteten för hela flödet och styr 

produktionstakten är det viktigt att dessa effektiviseras i den utsträckning det 

är möjligt och att de alltid är fullbelagda (Olhager, 2013). 

1.2 Problemformulering:  

Enligt Olhager (2013) är det primära målet för ett industriföretag att erbjuda 

marknaden de produkter eller tjänster som efterfrågas. Kundernas 

förväntningar på kvalitet, hög tillförlitlighet och snabba leveranser blir allt 

högre.  

 

Det finns i dagsläget stora utmaningar hos industriföretag vad gäller 

utformning av effektiva och balanserade flöden samt hantering av flaskhalsar. 

En produktion med flaskhalsar som begränsar företagets förmåga att 

producera, ger upphov till långa ledtider och påverkar företagets lönsamhet. 

Genom effektivisering av flaskhalsar kan företag öka kapaciteten på hela 

flödet, vilket även leder till att produktionen blir mer resurseffektiv och 

slöserier minskar (Olhager, 2013).  

 

Utifrån denna ståndpunkt ser man ett tydligt behov av ett fokusskifte mot den 

interna verksamheten, samt ökad förståelse för interna processer och en 

strävan efter ständiga förbättringar för att på ett bättre sätt uppfylla kundens 

ökade förväntningar och fortsätta vara konkurrenskraftig på den globala 

marknaden (Stranne, 2004). “Erfarenheter visar att en insiktsfull satsning på 

produktionsutveckling i hela företaget kan ge mycket gott resultat på kort sikt, 

men är ännu viktigare långsiktigt sett” (Produktionslyftet, 2015).  
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En utgångspunkt för intern verksamhetsutveckling är att arbeta med högt 

kapacitetsutnyttjande, hög driftsäkerhet och produktkvalitet för att reducera 

ledtider och få högre flexibilitet. De senaste decennierna har verktyg som 

värdeflödesanalys, takttid, cykeltid, ledtid och balansering av 

produktionsflöden fått en större betydelse för att uppdaga begränsningar i 

form av flaskhalsar, samt förbättringspotential i produktionsflödet (Sörqvist, 

2013).  

 

Samtidigt som dagens industriföretag kämpar med att förbättra sina processer 

står trähusbranschen inför en ännu större utmaning eftersom utvecklingen av 

processer i denna bransch inte utvecklats i samma takt som övriga företag 

(Eliasson 2011; Andersson et al. 2007). 

 

Det råder perfekt konkurrens på marknaden för enfamiljshus vilket leder till 

pressade priser och företagen tvingas fokusera på kostnadseffektivitet för att 

överleva (Schauerte et al. 2014). Företagen måste bli mer produktiva och 

effektivisera sina processer för att kunna erbjuda kunderna ett lägre pris än 

konkurrenterna(Schauerte et al. 2014). Produktionen av trähus består 

framförallt av manuellt arbete på spikbord medan ett fåtal företag övergått till 

en något mer automatiserad produktion (Eliasson 2011; Andersson et al. 

2007).  

 

Eliasson (2011) belyser problem med de företag som övergått till en mer 

automatiserad produktion, nämligen maskinernas begränsning och kundernas 

höga krav på komplexare design av dagens nytillverkade hus. De 

automatiserade och moderna produktionssystemen blir därför oflexibla 

(Schauerte et al. 2013). Schauerte och Lindblad (2015) diskuterar möjligheten 

att använda sig av verktyg inom Lean production för att förbättra flödet.  

Utifrån ovanstående har studiens frågeställningar formulerats: 

 

 Hur kan produktionen hos företag verksamma inom trähusbranschen 

effektiviseras? 

1.3 Syfte 

Syftet med genomförandet av studien är att få förståelse hur 

produktionsflöden kan effektiviseras hos tillverkningsföretag utifrån 

flaskhalsteori och Lean produktion.  

Målet med studien är att identifiera flaskhalsar och ta fram förslag på hur man 

kan förbättra och effektivisera dessa. 
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1.4 Avgränsningar 

Studiens omfattning är begränsad till att undersöka 

effektiviseringspotentialen i en produktionsanläggning på ett Tyskt företag. 

Tillsammans med företaget har ytterligare avgränsning gjorts mot att 

effektivisera en specifik flaskhals i fallföretagets värdeskapande flöde.  

Studien är en fallstudie med fokus på att undersöka det enskilda fallet och 

kommer därmed inte omfatta jämförelse mellan flera olika företag inom 

industribranschen.  

Detta arbete innefattar inte implementation av någon lösning i 

produktionsanläggningen utan resultaten från studien kommer endast att vara 

förslag på hur fallföretaget skulle kunna effektivisera produktionen och 

flaskhalsen. 
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2 Metodologi 

I detta kapitel beskrivs olika typer av metoder som används vid vetenskaplig 

forskning, samt det tillvägagångssätt som kommer att användas i studien.  

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det vetenskapliga synsättet utgör ett kritiskt tänkande och bedömning av de 

konsekvenser och förhållanden som uppstå av olika beslutstaganden. Utefter 

detta ramverk är resultatet som tas fram anses vara till fördel för såväl 

samhället som för medmänniskan (Ejvegård, 2009). Det vetenskapliga 

synsättet delas vanligen upp i två olika huvudinriktning, vilka är positivismen 

och hermeneutiken.  

 

Utifrån ett positivistiskt synsätt innebär att man har naturvetenskap som 

grund. Positivism bygger på experiment, kvantitativa mätningar och logiska 

resonemang. Det positivistiska synsättet ska byggas på observerbar data och 

baseras på existerande teori (Thurèn, 2007). Icke mätbara antagande eller 

problem anses inte vetenskapligt kunna undersökas enligt positivism 

(Hartman, 2011).  

 

Hermeneutiken som forskningsmetod grundar sig i olika teser och antaganden 

som handlar om det mänskliga beteendet där själva tolkningen har en central 

roll. Man söker inom hermeneutiken efter att skapa förståelse kring 

människors insikter, handlingar och uppfattning om verkligheten. Enligt 

hermeneutiken ur ett vetenskapsteoretiskt synsätt existerar det ingen absolut 

sanning då tolkningen av olika observationer och resultat är relativ (Hartman, 

2011). Den hermeneutistiska forskningsmetoden kan illustreras med den 

hermeneutistiska spiralen i fig 1.  

 
Fig 1: Hermeneutisk spiral (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, s. 231, egen 

bearbetning) 
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Fallstudien kommer att inledas med intervjuer över Skype med berörda parter 

hos fallföretaget för att diskutera hur produktionen ser ut idag.  

Problemområden och förbättringsområden som identifierats kommer att 

diskuteras kring. Vidare kommer ramarna för studien att fastställas, vilka 

avser omfattningen av studien samt avgränsningar för undersökningsområdet. 

Slutligen kommer diskussion att hållas kring vad som vill uppnås med 

samarbetet mellan fallföretaget och forskarna.  

 

I nästkommande fas av studien kommer direkta observationer att göras på 

plats för att få en övergripande bild av hur produktionen ser ut. Insamling av 

data speglar det hermeneutistiska synsättet då intervjuer och egna 

observationer kommer att baseras utifrån forskarnas egna tolkningar. I 

fallstudiens senare del kommer en värdeflödesanalys genomföras för att i mer 

detalj kartlägga de ingående processerna i värdeflödet. Faktabaserade 

mätningar som omfattar cykeltid, genomloppstid och arbetsmoment kommer 

att genomföras, vilka baseras på saklig och konkret kunskap, vilket speglar 

det positivistiska synsättet. 

 

I slutskedet av studien kommer forskarna utifrån insamlad empirisk och 

teoretiskt data genomföra en analys för att ta fram förbättringsförslag. Dessa 

kommer att baseras på teoretiska modeller och egna tolkningar, vilket kan ses 

som en blandning av det positivistiska och hermeneutistiska synsättet. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Relationer och samband mellan forskning och teori delas idag vanligen upp 

och förklaras utifrån tre filosofiska angreppssätt och modeller, vilka är 

induktion, deduktion och abduktion. (Patel, Davidsson, 2011). Utifrån det 

filosofiska angreppssättet induktion dras slutsatser utifrån information som 

samlas in genom enskilda observationer som generaliseras.   

 

Ett induktivt angreppssätt innebär att individen skapar en förväntan om att 

resultatet som fås förblir konstant då upprepade liknande händelser inträffar 

som genererar samma resultat. Detta tankesätt har ingen bakomliggande teori 

att jämföra mot. Filosofin grundar sig i att individen skapar ett paradigm 

utifrån egna tankar, antaganden och teorier kring den insamlade data. Det 

filosofiska resonemanget om att flera liknande observationer skulle kunna 

representera något generellt bör dock ifrågasättas (Patel, Davidsson, 2008).  

 

Deduktivt angreppssätt är motsatsen till induktivt angreppssätt, där 

resonemang och slutsatser baseras på tolkningar av kända teorier, antaganden 

och principer. Insamlad information jämförs och analyseras mot teorin utifrån 

ett logiskt perspektiv. Modellen ger hög saklighet men den filosofiska 

problematiken kvarstår. Att tolkningar utan referenser anses vara utan 
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intresse, vilket ger risk för att nya upptäckter helt uteblir (Patel, Davidsson, 

2008). Det abduktiva angreppssättet är en hybrid induktion och deduktion, där 

forskaren successivt kommer fram till slutsatser genom att röra sig mellan 

dessa två. Forskaren gör en ansats att utveckla teorier och hypoteser genom 

att jämföra de forskningsresultat som erhållits med befintliga existerande 

kända teorier inom det aktuella forskningsområdet. Grunden för 

likhetsgranskning ska analyseras och bedömning av det erhållna resultatet 

skall göras, om det föreligger behov eller nödvändighet för vidare utveckling 

eller om det helt ska uteslutas eller förkastas från forskningen (Patel, 

Davidsson, 2008) 

Som vetenskapligt synsätt innebär abduktion förståelse på högre nivå och 

anses vara mer praktiskt passande i verkliga sammanhang i kontrast till 

induktion och deduktion (Alvesson, Sköldberg, 2008). Ett abduktivt 

angreppssätt medför risken att tidigare erhållna erfarenheter gör avtryck på 

resultatet och därmed får vissa tolkningar utgå (Patel, Davidsson, 2008). 

 

För denna studie kommer en abduktiv ansats att tillämpats. Detta eftersom 

forskaren kommer att utgå ifrån teoretiska underlag som samlas in i studiens 

första fas. Därefter kommer insamling av empirisk data att genomföras. 

Slutligen kommer det teoretiska insamlade underlaget att jämföras med det 

empiriska materialet i en analys. 

2.3 Forskningsmetod & Strategi 

Vid genomförande av studie eller forskning är det väsentligt att ha 

medvetenhet om att det existerar två olika perspektiv som man kan betrakta 

ett problem, vilka är det kvalitativa och kvantitativa perspektivet. Avvägning 

vid val mellan dessa bör utgå från forskaren (Olsson, Sörensen, 2008). 

 

Den kvalitativa forskningsmetoden innebär att forskaren själv befinner sig i 

den situation som analyseras. Insamling av data och analys sker parallellt, där 

forskaren eftersträvar att skapa en helhetssyn av den undersökta situationen 

eller problemet. De kvalitativa metoderna till skillnad mot de kvantitativa har 

sin utgångspunkt i förståelse och tolkning (Backman, 2008) 

 

Den kvantitativa metoden innebär att forskaren utifrån ett systematiskt 

arbetssätt samlar in empirisk och kvantitativa data som sedan presenteras i 

statistiskt form. Vidare analyseras denna data där utgångspunkten ligger i 

hypoteser som kan testas. Insamlad data i en kvantitativa studie kan vara känd 

sen tidigare från redan genomförda forskningsstudier eller experiment. Vidare 

för den kvantitativa metoden med sig en fördel vad gäller forskarens 

objektivitet då metoden inte utgår ifrån att forskaren själv medverkar i det 

område, ämne eller problem hen studerar (Backman, 2008). Holme (1996) 

Andra aspekter med kvantitativa metoder är att forskaren från start har en i 
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högre grad kontrollerad forskningsmiljö. Forskaren kan från start och utifrån 

befintlig existerande data göra grundläggande analyser om forskningens utfall 

(Holme, 1996).  

 

Vid val av forskningsstrategi bör forskaren i första hand ha klart för sig vilken 

typ av data denne avser att samla in, samt vilken metod för insamlande som 

kommer att användas för att kunna besvara forskningsfrågan. Utifrån detta är 

det viktigt att forskningsstrategi väljs för att passa forskarens behov. En vanlig 

forskningsstrategi är fallstudie. En fallstudie är en studie där forskaren avser 

att undersöka ett specifikt fall och samla information kring detta. Fallstudier 

ger forskaren möjlighet att dyka djupare inom det avsedda 

undersökningsområdet på detaljnivå. Vidare ger denna typ av strategi det 

möjligt att ta fram underlag för att göra jämförelser. Forskaren kan testa 

teorier och verifiera eller förkasta hypoteser utifrån egna iakttagelser gjorda i 

det verkliga fallet. En fallstudie kan vara av både kvalitativ eller kvantitativ 

art eller en kombination av båda. Vidare är det väsentligt att området för 

fallstudien avgränsas och definieras på ett tydligt sätt (Denscombe, 2014). 

Några andra vanliga forskningsstrategier att nämna är bland annat 

aktionsforsknings, experiment, tvärsnittsstudier och grounded theory 

(Denscombe, 2014)  

 

Forskarna har valt att genomföra en fallstudie med ett kvalitativt perspektiv 

då studien tar fokus på det enskilda fallet inom forskningsområdet. Vidare kan 

forskarna genom en fallstudie få bättre möjligheter att få ett bredare och mer 

djupgående perspektiv, vilket även ger en djupare förståelse. 

 

För denna studie kommer både kvalitativa och kvantitativa 

datainsamlingsmetoder att tillgås i form av direkta observationer, intervjuer 

och anteckningar, vilket faller inom ramen för en fallstudie. Efter 

datainsamling har forskarna för avsikt att jämföra empirisk insamlad data med 

det teoretiska underlag som kommer att tas fram för att genomföra analyser 

så att teorier och hypoteser kan bekräftas eller förkastas.  

2.4 Datainsamlingsmetod  

Vid val av datainsamlingsmetod är det viktigt att fastställa studiens 

omfattning, möjlighet att samla in data, vilket syftet är bakom genomförande 

av studien samt vilket resultat forskaren önskar uppnå. Då forskaren ofta inte 

lyckas samla in nödvändiga data som krävs för att besvara frågeställningen 

och skapa en helhetssyn på det område som denne ser att undersöka utifrån 

endast en forskningsmetodik, kombineras ofta den kvalitativa metoden med 

den kvantitativa. Eftersom studien kommer att fokusera på ett specificerat 

forskningsområde så har forskarna valt att tillgå både en kvalitativ och 

kvantitativ forskningsmetod. 



 

- 9 - 

Henrik Ekström & Erik Fohlin 

Exempel på kvalitativa datainsamlingsmetoder är observationer och 

intervjuer. Observationer ger möjlighet att studera händelser som inträffar i 

verkligheten och i nutid. Observationer hjälper till att samla data kring dessa 

händelser i den naturliga miljön. För att reducera risken att forskarna ska 

förhålla sig till observationer utifrån ett subjektivt perspektiv kan 

systematiska observationer, i form av enkäter eller mallar användas vid 

datainsamlingen. Systematiska observationer genomförs efter en strukturerad 

plan, där man definierar vad som ska observeras, hur ofta, samt hur dessa ska 

dokumenteras. Genom systematiska observationer säkerställer man att 

forskarnas fokus på exempelvis det som avses att mätas är samma 

(Denscombe, 2016).  

 

Intervjuer tillhör kategorin för kvalitativa metoder och innebär att data och 

information anskaffas genom en konversation mellan forskaren och annan 

part. Vid intervjuer bör metodiken utgå ifrån en öppen frågeställning för att 

skapa förutsättningar för att få ut så mycket data och information som möjligt 

med en hög tillförlitlighet (Bogdan, 2009). Det finns tre olika sorters 

intervjuer, strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. 

Strukturerade intervjuer utförs med stor kontroll över utformning av frågor 

och svar. Strukturerade intervjuer kan likna en enkätundersökning eller kan 

det ses som en standardiserad intervju. Semistrukturerade intervjuer är också 

baserade på strukturerade frågor men svaren är mer öppna och följdfrågor 

utifrån vad kandidaten svarar. Ostrukturerade intervjuer innebär att 

intervjuaren ställer en fråga för att sedan ingripa så lite som möjligt när 

kandidaten svarar (Denscombe, 2016).  

 

För att skapa möjlighet för granskning av forskningsområdet på djupet 

kommer direkta observationer och intervjuer att göras på plats. På så sätt kan 

forskarna skapa sig en konkret och objektiv bild av hur verkligheten ser ut hos 

fallföretaget. Utgångspunkten för studiens datainsamlingsmetod anses därför 

vara kvalitativ.  

 

Vid val av källor för datainsamling oavsett om forskaren väljer att tillgå en 

kvalitativ eller kvantitativ metod bör man beakta relevansen och 

användbarheten för det ämnade forskningsområdet som studeras. Vidare bör 

forskaren även beakta vilken typ av data som samlats in (Björklund, Paulsson, 

2012).  

 

Det finns två olika typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata är 

data och information där forskaren själv samlar in data som används i studien 

direkt från ursprungskällan. Primärdata är således förstahands data och 

information som inte fanns att tillgå innan studien genomfördes, där de 

vanligaste metoderna som använts är, intervjuer, egna observationer, enkäter 

och frågeformulär (Jacobsen, 2011). Sekundärdata är befintlig data som 

existerade innan studien genomfördes. Det är således redan färdigställd 



 

- 10 - 

Henrik Ekström & Erik Fohlin 

andrahandsdata och information som är insamlad av någon annan part än 

forskaren. Forskaren har här själv inte genomfört insamlingen av data från en 

ursprungskälla. Sekundärdata delas vanligen upp i två kategorier, kvalitativ 

och kvantitativ data. Kvalitativ sekundärdata är insamling genom exempelvis 

strukturerade intervjuer, register, eller genom andra forskningsrelaterade 

anteckningar och dokument. Kvantitativ sekundärdata är insamling av data 

från exempelvis databaser som SCB (statistiska centralbyrån) där statistisk 

data lagras. Andra former är olika typer av dokument med kvantifierade data 

som exempelvis resultat från tidigare forskningsstudier eller ekonomiska 

dokument som årsredovisningar (Jacobsen, 2011). 

 

Vid genomförande av studien kommer både primär- och sekundärdata att 

användas. Den primärdata forskarna kommer att använda i studien kommer 

att samlas genom direkta observationer ute i produktionen och genom 

diskussioner och intervjuer med både produktionsansvarig och operatörer. 

Vid insamling av empirisk data kommer forskarna i stor utsträckning att utgå 

ifrån primära källor. Detta då det endast finns begränsad sekundärdata från 

tidigare genomförda studier hos fallföretaget. Vid insamling av data för det 

teoretiska underlaget kommer främst sekundärdata att användas, som samlas 

in från olika typer av litteraturstudier.  

2.5 Etik 

Vid forskningsstudier och datainsamling är viktigt att hänsyn tas till de etiska 

aspekter som berör de människor och grupper som ingår i forskningen. Enligt 

Denscombe (2016) är syftet med den etiska granskningen att skydda de 

deltagande parternas välmående och säkerställa att de inte skadas fysiskt eller 

psykiskt av forskningen som bedrivs. Vidare handlar den etiska granskningen 

om säkerställande av åtgärder för att eliminera dessa risker. Denscombe 

(2016) belyser tre breda etiska principer att ta hänsyn till vid 

forskningsprojekt, vilka är relevanta för detta arbete.  

 

1. Deltagarna i studien bör skyddas 
Det är viktigt att inte deltagarna utsättas för några risker som kan orsaka fysisk 

skada. För att skydda deltagarna är det också viktigt att deltagarnas privatliv 

respekteras och att anonymitet garanteras för både enskilda individer och för 

organisationen. De deltagande parterna bör även likställas, behandlas rättvist 

och efter samma förutsättningar (Denscombe, 2016).  

 

2. Deltagande baserat på informerat medgivande 
Vid forskningsstudier måste samtliga berörda parter informeras om vad 

forskningen går ut på så deltagarna själva kan fatta ett beslut om de vill delta 

eller inte. Medgivandeformulär är ett formellt sätt man kan använda sig av för 

att bekräfta att deltagandet sker baserat på informerat medgivande. Det finns 
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forskningsprojekt där det inte alltid är möjligt eller nödvändigt att få 

deltagarnas medgivande. Ett exempel där ett medgivandeformulär kanske inte 

behövs är vid en undersökning eller vid kontakt med personer på gatan för att 

ställa frågor. Då kan valet att besvara frågan indikera på att deltagandet är 

frivilligt (Denscombe, 2016).  

 

3. Forskare bör arbeta med öppenhet och vara ärliga i sitt sätt och ha 

respekt för forskningen  
Forskaren ska vara öppen och ärlig gällande syftet med undersökningen och 

datainsamlingen så att denne inte på något sätt missleder eller bedrar de 

deltagande parterna. Det omfattar även att forskaren ska informera parterna 

om att denne är forskare och inget annat. Vidare omfattar det även att upplysa 

de deltagande parterna om deras roll i undersökningen (Denscombe, 2016).  

 

Ytterligare en aspekt forskaren måste ta hänsyn till är att den vetenskapliga 

integriteten upprätthålls. Det innebär att forskaren ska agera professionellt i 

sin roll och inta en objektiv och ärlig inställning vid behandling av data. Vid 

genomförande av en undersökning bör forskaren ha rätt kompetens samt 

erfarenhet inom området. Detta för att eliminera risken att deltagande parter 

kommer till skada.  Slutligen ska forskaren på ett konkret sätt framhäva de 

bidrag som deltagande parter gjort för forskningen och inte stjäla eller 

plagiera material (Denscombe, 2016).  

 

Vid insamling av data kommer hänsyn tas till de etiska aspekterna i den mån 

det är möjligt. Vid observationer och mätningar kommer de deltagande 

parterna på ett öppet och ärligt sätt informeras om forskarnas befattning och 

studiens syfte kommer även att förmedlas. Medgivande om deltagande 

kommer även att sökas hos de berörda parterna. På så sätt kan psykisk skada 

som stress och oro samt fysisk skada undvikas i stor utsträckning. 

Datainsamling kommer utföras med försiktighet för att inte förstöra 

arbetsmiljön. Stor hänsyn kommer tas till företagets anställda för att inte störa 

i deras arbete och för att inte störa produktionen på företaget. Behandling av 

data kommer att ske på ett sådant sätt som säkerställer de deltagande parternas 

anonymitet. Detta genom att de deltagande parterna kommer att klippas bort 

från bilder och annat grafiskt material som kan röja deltagarnas identitet. 

Anonymiteten av organisationen kommer att kunna säkerställas då forskarna 

kommer att benämna företaget med ett falsifierat namn (Denscombe, 2016).  

2.6 Studiens tillförlitlighet 

För att säkerställa att material som ingår i en studie är valid, användbar och 

trovärdig, görs med fördel en litteraturstudie som är en kritisk granskning av 

litteratur utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Detta avser vetenskaplig 

litteratur, exempelvis vetenskapliga artiklar i form av avhandlingar eller 
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publikationer i vetenskapliga tidskrifter Bell (2016). Granskning av materialet 

görs utifrån tre olika sanningskriterier, validitet, reliabilitet och objektivitet, 

vilka presenteras i detta avsnitt (Brynman, Bell, 2005).  

 

Reliabilitet avser tillförlitligheten, det vill säga pålitligheten hos en 

genomförd mätning. Vid kontroll av reliabiliteten undersöker man om den 

kunskap och data som samlats in är framtagen på tillförlitligt sätt (Bryman, 

Bell, 2005). Malterud (2014) belyser de två olika mätmetoder man vanligen 

utgår ifrån. Reliabiliteten kan testas genom ett så kallat ”inter-rater 

reliabilitet” där man låter flera olika personer utföra mätningar och sedan göra 

en jämförelse på hur väl dessa stämmer överens eller avviker från varandra. 

Visar det sig att resultaten är lika från de olika mätningarna kan slutsatsen 

dras att materialet har hög reliabilitet. Vidare kan reliabiliteten mätas genom 

ett så kallat ”test-retest”, där forskaren utför flertalet mätningar över tid på 

samma område för att se om utfallet skiljer sig. Blir resultatet detsamma vid 

alla mätningar kan slutsatsen dras att reliabiliteten är hög.  

 

Reliabiliteten gällande empiriska data i studien kan stärkas då materialet 

hämtas främst från primära källor. Forskarna kommer att utföra många 

observationer och mätningar vid flera olika tillfällen. De planerade 

mätningarna att omfatta ett tidsperspektiv på 8-10 timmar per dag, med en 

total omfattning på ca 90 timmar. Tidsomfattningen och antalet mätningar för 

insamling av data stärker reliabiliteten ytterligare. Mätinstrument som använts 

har varit i form av tidtagarur där tillförlitligheten i mätinstrumentet är högt, 

det som kan påverka reliabiliteten i mätningarna kan vara den mänskliga 

faktorn.  

 

Forskarnas handledare kommer vara med på företaget vid observationer, 

mätningar och intervjuer. Detta stärker reliabiliteten eftersom han har god 

kunskap inom undersökningsområdet och kommer vara med och diskutera 

idéer och problem som dyker upp. 

 

Intervjuer och diskussioner med berörda personer på fallföretaget kommer att 

genomföras på engelska och tyska eftersom företaget är beläget i Tyskland. 

Detta gör att hänsyn måste tas till de kommunikationsbarriärer som kan 

uppkomma, vilket kan påverka reliabilitet. Handledaren som kommer vara 

med på företaget har tyska som modersmål och kommer agera tolk mellan 

forskarna och företagets parter. Detta minskar kommunikationssvårigheter 

och vi kan vara säkra på att det tolkats på rätt sätt. Vidare vill forskarna 

poängtera att processmomenten i produktionen hos fallföretaget består av ett 

otaktat flöde där process momenten överlappar varandra vilket kan komma att 

tvinga forskarna att göra uppskattade mätningar som kan påverka resultatets 

reliabilitet.  
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För framtagning av det teoretiska underlaget kommer främst sekundära källor 

att användas vilket kan påverka reliabiliteten. För att stärka reliabiliteten 

kommer därför flertalet olika källor att användas inom det ämnesområde 

forskarna har valt att undersöka. På så sätt kan data jämföras mellan de olika 

källorna och säkerställas att dessa är korrekta.  

 

Validitet avser relevansen på materialet som samlats in av forskaren och som 

ingår i forskningsstudien. Vidare avser validitet giltigheten för det insamlade 

materialet med utgångspunkt i forskningsområdet som forskaren valt att 

fokusera på (Malterud, 2014). Brynman och Bell (2005) beskriver validitet 

som ett redskap för att kontrollera och bekräfta att data som samlats in mäter 

det som avses att mätas, samt har hög relevans för såväl ämnesområdet som 

för sammanhanget. Bryman och Bell (2005) skiljer på validitet utifrån tre 

olika synsätt, extern validitet, intern validitet och teoretisk validitet. Den 

externa validiteten granskar resultatet och i vilken utsträckning det kan 

generaliseras och appliceras på andra områden utanför det specifika 

forskningsområdet. Intern validitet utvärderar om utfallet förblir oförändrat, 

där orsakssamband existerar mellan flera olika variabler. Den teoretiska 

validiteten handlar om hur det teoretiska måttet för ett specifikt utfall 

återspeglar det verkliga utfallet.  

 

Studiens validitet kommer att säkras genom att forskarna tillsammans med 

fallföretaget fastställt ramarna för studien. Vidare kommer personer hos 

fallföretaget med kompetens och stor kännedom inom ämnesområdet att 

konsulteras stärker validiteten ytterligare. Utifrån detta kan även validiteten 

på den teoretiska referensramen kontrolleras och stärkas då forskarna 

säkerställer att denna är i linje med det valda undersökningsområdet.   

 

Objektivitet innebär ett neutralt och öppet förhållningssätt, där man förhåller 

sig till något utan värderingar (Ejvegård, 2009). Vidare definierar Björklund 

och Paulsson (2012) objektivitet som ett mätetal för hur stor inverkan 

forskarens och inblandade parters värderingar har på resultatet. För att uppnå 

objektivitet bör studien utformas på ett sådant sätt att enskilda utomstående 

läsare kan dra egna slutsatser kring det presenterade materialet (Björklund, 

Paulsson, 2012). 

 

För att säkerställa att studien genomsyras att ett objektivt perspektiv kommer 

forskarna att ha ett neutralt och objektivt förhållningssätt till insamlad data. 

Vidare kommer forskarna att utforma studien så att läsare som läser 

rapportens olika ingående delar kan dra egna slutsatser utifrån det 

presenterade materialet och inte styrs av forskarna.  
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2.7 Forskningsurval 

Vid forskningsstudier är det viktigt att forskaren gör ett urval gällande data 

som ska ingå i studien och vilka urvalskriterier som forskaren utgår ifrån vid 

insamling av denna. Att göra ett urval är väsentligt för att forskaren ska få en 

representativ bild av det valda undersökningsområdet. Urvalet bör vara linje 

med studiens syfte för att säkerställa att urvalet faller inom ramen för 

forskningsområdet som ska undersökas och att data som genereras utifrån 

urvalet möjliggör besvarande av forskningsfrågan (Denscombe, 2016). Enligt 

Denscombe (2016) finns det två olika grupper av urvalsmetoder, vilka är 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval.  

 

Sannolikhetsurval baseras på forskarnas övertygelse att de människor eller 

enheter som valts ger en representativ bild över det som skall undersökas 

(Denscombe, 2016). Ett grundläggande villkor för sannolikhetsurval är att 

sannolikheten för de enheter eller människor att komma med i urvalet ska vara 

känd för forskaren, oberoende hur dessa sannolikheter varierar (Denscombe, 

2016). 

Icke-sannolikhetsurval är lättare att tillämpa vid studier där forskaren anser 

att det är problematiskt att genomföra ett sannolikhetsurval. Vid icke-

sannolikhetsurval kan forskare påverka urvalet i större utsträckning då ingen 

hänsyn tas till sannolikhetsmässiga faktorer för de enheter eller människor 

som kan ingå i urvalet (Denscombe, 2016).  

 

Fallstudien baseras på ett icke-sannolikhetsurval då forskarnas kommer att 

göra egna subjektiva val för människor och enheter som ska ingå i urvalet för 

undersökningen. Valen kommer att baseras på hur värdefulla dessa är för 

studien. Intervjuer kommer endast att ske med personer på fallföretaget som 

är insatta i undersökningsområdet.  

 

Vid val av processer inom produktionen kommer hänsyn tas till relevansen 

för studien, där alla processer i huvudflödet valts att tas med för att kunna 

skapa sig övergripande kännedom om forskningsområdet. I ett senare skede 

kommer ytterligare ett medvetet subjektivt urval att göras där en flaskhals 

kommer att väljas ut och undersökas i mer detalj. Ytterligare urval av 

produkter inom produktionen kommer att göras med avgränsning mot 

standardprodukter. Specialprodukter kommer därför att exkluderas från 

urvalet.  
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2.8 Sammanfattning metodologi 

 

Fig 2: Sammanfattning metodologi  
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3 Teoretisk referensram 

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

studien behandla, samt hur dessa implementeras. Teorin används sedan för 

att kunna göra en jämförelse med det empiriska materialet.  

3.1 Lean production  

Lean-filosofin utvecklades från Toyotas produktions- och kvalitetskoncept 

TPS (Toyota Production System). Lean Production översätts förenklat till 

resurseffektiv produktion (Johannesson, Persson, Pettersson, 2013). Lean 

production tar fokus på de interna och externa kundbehoven genom ständiga 

förbättringar, kvalitetsutveckling och eliminering av icke-värdeskapande 

aktiviteter och slöserier som inte medför något värde för kunden (Pascal, 

2007). Lärande och utveckling av kunskaper är två hörnstenar inom filosofin 

och leder till ständiga förbättringar och utveckling (Johannesson, Persson, 

Pettersson, 2013). 

 

3.1.1 5S 
Inom Lean konceptet är 5S ett kraftfullt verktyg för att eliminera slöserier och 

synliggöra problem på ett effektivt och beständigt sätt. De 5S:en står för fem 

ledord, sortera, strukturera, städa, standardisera samt skapa vana (Liker, 

2009). Att skapa vana är en väsentlig förutsättning och en utgångspunkt för 

att forma en kultur som stödjer de övriga S:en (Pascal, 2007). Ett vanligt 

problem på många arbetsplatser är oreda och oorganiserade ytor. Medarbetare 

måste lägga tid på att leta efter material och verktyg, vilket är icke 

värdeskapande och leder till frustration hos medarbetarna. Arbetet kan utföras 

mer effektivt om man sorterar bort vid och kring arbetsplatsen allt det som 

inte är nödvändigt för utförande av arbetsmoment. När detta gjorts är nästa 

steg att systematisera arbetsplatsen, där allt får en egen specifik plats med 

tillgänglighet i åtanke. Genom att strukturera upp arbetsstationer kan slöseri 

som omfattar onödig rörelse minimeras. Vidare blir det lättare att identifiera 

avvikelser som saknade verktyg. Det är även viktigt att skapa system för 

renlighet kring arbetsplatsen, där en standard kan tas fram genom att besvara 

frågorna:  

 

 Vad ska städas?  

 Vem ska städa?  

 När ska det städas? 

 Hur ska det städas?  

 Hur rent är rent?  

 

Att definiera ett normaltillstånd genom standarder möjliggör upprätthållande 

av en organiserad arbetsplats. Standarder skapar även förutsättningar för att 
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avvikelser och orsaker till dessa snabbt kan identifieras och åtgärdas. 

Standarder för hur arbetet ska utföras är viktiga då de anger det bästa sättet 

man känner till just nu (Pascal, 2007).  

 

Implementering av 5S i studien 
5S har en betydande roll och är direkt kopplat till effektiviteten i 

arbetsstationerna. Med hjälp av 5S kan även variation och problem tas upp till 

ytan. Vid utformning av ett framtida läge kommer det att vara av intresse att 

undersöka om fallföretaget arbetar med 5S konceptet då det användas som ett 

verktyg för att effektivisera arbetsstationerna.  

 

3.1.2 Muda  
Begreppet Muda härstammar från Japan och betyder slöseri. Muda avser inom 

Lean produktion icke-värdeskapande aktiviteter, det vill säga aktiviteter som 

kunden inte är villig att betala för (Bergman, Klefsjö, 2014).  Det finns 7+1 

olika typer av muda som man bör fokusera på att reducera eller eliminera 

(Pascal, 2007; Liker, Meier, 2006):  

 

 Onödig rörelse - Rörelse omfattar både människor och maskiner och bör 

elimineras i den utsträckning det går då det inte tillför något mervärde. För 

människan är slöseriet relaterat till dålig ergonomisk utformningen av 

arbetsplatsen som ger upphov till onödig rörelse i form av gående, 

sträckande eller vridande. Detta påverkar produktiviteten och 

kvalitetsnivåer negativt samt leder till skador och kostnader för 

sjukskrivningar. För maskinutrustning handlar det om felplacering i 

relation till materialet den ska bearbeta, vilket gör att den tar onödigt lång 

tid.  

 

 Onödig väntan - Väntan ger upphov till längre ledtider och icke-

värdeskapande utnyttjande av tiden. Slöseri uppstår exempelvis när en 

maskin står still på grund av fel eller när en operatör väntar på föregående 

process.  

 

 Onödiga transporter - Transporter är ett nödvändigt slöseri men bör 

minimeras då det omfattar icke-värdeskapande aktiviteter som leder till 

längre ledtider. Slöseri uppkommer på grund av ineffektiv layout av 

arbetsplatsen, där stora volymer behöver flyttas mellan processer.  

 

 Onödiga lager - Då produktion inte är korrekt kopplad till efterfrågan 

uppkommer onödiga produktlager som gör att man binder kapital och får 

onödiga kostnader på grund av aktiviteter för lagerhållning och 

värdeminskning hos produkterna då dessa inte förädlas.  

 

 Överarbete - Slöseri relaterat till överarbete innebär att man gör mer än 

kunden begär och är villig att betala för.  
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 Korrigering - Slöseri uppkommer på grund av kvalitetsbrister som gör att 

ytterligare tid och resurser måste läggas på omarbete, reparation eller 

kassation.   

 

 Överproduktion - När överflödig produktion av artiklar eller produkter som 

inte säljer sker, ger det upphov till onödiga kostnader i form av lager. 

Överproduktion är det enskilt största slöseriet då det lägger grunden till 

uppkomsten av de övriga slöserierna.  

 

 Outnyttjad kreativitet - Genom att inte beakta medarbetarnas idéer och 

åsikter, uppkommer risken att man går miste om värdefulla insikter, 

kunskaper och förslag till förbättringar.  

 

Implementering av Muda i studien 
Muda och de 7+1 slöserierna kommer att ha en betydande roll då studien tar 

fokus på att ta fram teoretiska förslag för effektivisering, vilket även omfattar 

reducering och- eller eliminering av slöserier som finns i verksamheten. 

Kartläggning av olika typer av slöserier kommer därför att vara väsentligt att 

utföra då dessa är direkt kopplade till ledtiden, effektiviteten och 

resursutnyttjandet hos värdeflödet.  

 

3.1.3 Kaizen  
Kaizen innebär en kontinuerligt strävan att arbeta med dagliga förbättringar. 

Man vill ständigt hitta nya bättre metoder och effektivare arbetssätt att utföra 

arbetet på (Sörqvist, 2013). Det är viktigt att förstå att Kaizen inte bara 

omfattar företaget, dess värdeflöde och processer, utan även personalens hälsa 

och välmående. Målet med konceptet är att reducera slöseri inom 

verksamheten genom att eliminera moment och aktiviteter som är icke-

värdeskapande (Pascal, 2007). 

 

Det finns två olika typer av Kaizen inom produktion, vilka är flödes-Kaizen 

och process-Kaizen. Flödes-Kaizen tar fokus på förbättring av hela 

värdeflöden och omfattar material- och informationsflöden. Process-Kaizen 

tar istället fokus på eliminering av slöserier, medarbetarna och förbättring av 

flöden i de enskilda processerna (Rother, Shook, 2004).  

 

Implementering av Kaizen i studien  
Då Kaizen är ett koncept för att förbättra flödet och processerna, vilket är 

direkt kopplat till slöserier och förbättringar inom produktion kommer det 

vara av intresse att studera hur ständiga förbättringar och utvecklingen av 

verksamheten ser ut. Vidare kommer teorin att användas för att lyfta fram 

rekommendationer gällande arbete med ständiga förbättringar och konceptet 

Kaizen.  
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3.2 Värdeflödesanalys  

Värdeflödesanalys är ett verktyg som används för att visualisera alla 

aktiviteter i ett värdeflöde från anskaffning av råmaterial till leverans ut till 

slutkund. En värdeflödesanalys bör innefatta information om materialflödet, 

informationsflödet och tillverkningsprocesserna. Värdeflödesanalyser 

används som utgångspunkt vid förbättringsarbete och effektivisering av 

värdeflödet (Rother, Shook, 2004). Genom en kartläggning av värdeflödet 

hjälper det företaget att förstå de ingående tillverkningsprocesserna i flödet. 

Med hjälp av verktyget kan även hela flödet visualiseras och allt som omfattas 

av det. På så sätt kan man få en tydligare och mer konkret bild över hur det 

nuvarande tillståndet ser ut (Bellgran, Säfsen, 2005). Dolda slöserier, 

orsakerna bakom uppkomsten av dessa och eventuella flaskhalsar kan även 

lättare identifieras. Därefter kan man genom kartläggning av dessa se vart i 

flödet resurser bör sättas in och vilka och förbättringsåtgärder som bör 

implementeras för att nå ett bättre, mer effektivt framtida tillstånd (Rother, 

Shook, 2004).  

 

En kartläggning över hela värdeflödet från råmaterial till slutkund kan vara 

ett mycket omfattande arbete och kan innebära analys av flera fabriker och 

leverantörer. 

Därför kan det vara bra att i början starta med kartläggning av värdeflödet från 

start till slut inom en fabrik och leveransen från företagets underleverantörer 

samt leveransen till företagets kunder (Rother, Shook, 2004). Fig 3 nedan 

visualiserar ett exempel på hur en värdeflödesanalys kan se ut.  

 

 
Fig 3: Exempel värdeflödesanalys (Rother, Shook, 2001) 
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Implementering av värdeflödesanalys i studien 
Implementering av värdeflödesanalys och den metodik som följer kommer att 

användas i studien för att utföra en nulägesanalys av hur produktionen ser ut 

idag. Vidare kommer detta koncept att användas för kartläggning av flödet 

utifrån dess helhet. Värdeflödesanalys kommer att ha en övergripande roll då 

det kommer användas som ett verktyg för att identifiera orsaker till 

förekommande slöserier inom produktionen, samt förbättringsmöjligheter och 

framtagning av ett nytt bättre framtida värdeflöde. 

3.3 Process 

En process kan ses som ett återkommande nätverk av aktiviteter som är 

sammanlänkade med varandra. Processen ska tillfredsställa kundens behov 

med så lite resurser som möjligt genom att omvandla instorheter som 

exempelvis utrustning, arbetskraft och material till resultat eller utstorheter 

som varor och tjänster (Bergman, Klefsjö, 2014). Vanligtvis brukar 

processerna delas upp beroende på om det är en huvudprocess, stödprocess 

eller ledningsprocess. Huvudprocesserna är direkt kopplat till företagets 

kärnverksamhet som utgör grunden i företaget. Huvudprocessens uppgift är 

att tillgodose de externa kundernas behov med de varor och tjänster som 

efterfrågas. Stödprocessens syfte är att tillgodose huvudprocessen med 

nödvändiga resurser som gynnar den interna kunden (Ljungberg, Larsson, 

2001). Ledningsprocessens uppgift är att styra och utveckla huvud- och 

stödprocesserna, ledningsprocessens uppgift är även beslutsfattande gällande 

företagets mål och strategier (Sörqvist, 2013).  

 

Förbättring och förståelse av processer 
Många processer har stora förbättringsmöjligheter. En väsentlig del av 

förbättringsarbetet inom kvalitet och produktivitet handlar om förenkling av 

processerna, många företag använder sig av komplexa processer där gamla 

rutiner finns kvar (Sörqvist, 2013). Processförbättringar kan ske antingen 

genom justeringar av befintliga processer eller genom omfattande 

förändringar som innebär nyskapande av processen (Bergman, Klefsjö, 2014). 

Innan förbättringar av processer kan genomföras är det viktigt att förstå sig på 

processerna. Genom observationer kan man på ett systematiskt sätt förstå och 

beskriva processens nuläge på företaget. Även historik över hur processens 

tidigare resultat som exempelvis antal defekta produkter, resursförbrukning 

och kundtillfredsställelse kan användas för att se förbättringspotentialen, 

beskrivningen av nuläget blir en utgångspunkt för framtida förbättringsarbete 

(Bergman, Klefsjö, 2014).  
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Implementering av processer i studien 
En förutsättning för att ta fram nuläget är att förstå och kunna beskriva de 

ingående processerna i en produktion och hur de samverkar. Det kommer 

därför att vara väsentligt för forskarna att genom observationer definiera och 

beskriva de olika processerna och dess aktiviteter inom produktionen. Vidare 

kommer förståelse kring dessa att vara en nödvändighet och ha en betydande 

roll vid identifiering av potentiella förbättringsmöjligheter för en effektivare 

produktion.  

3.4 Ledtid  

Ledtiden definieras som den tid det tar för en produkt att genomgå alla 

aktiviteter från startpunkt till slutpunkt av förädlingen i värdekedjan 

(Segerstedt, 2008). Det är viktigt att veta om att ledtiden omfattar både den 

värdeskapande och den icke-värdeskapande tiden. Genom att mäta ledtider 

kan man få information om hur en process eller ett flöde presterar och vilket 

utrymme det finns för potentiella kapacitetsförbättringar. Förbättringar kan 

leda till kortare ledtider, vilket även innebär att den värdeskapande tiden ökar 

(Rother & Shook).   

 

Olhager (2013) menar på att varje process har sin egen ledtid, där 

produktionsledtiden blir då summan av alla ledtider för de ingående processer 

som finns i värdekedjan. Vidare är totala ledtiden är inte alltid summan av de 

ledtiderna för de enskilda processtegen då vissa moment i produktionen kan 

utföras samtidigt, vilket innebär att en ledtid kan omfatta två eller fler 

aktiviteter.  

 

Enligt Olhager (2013) utgörs ledtiden av fem olika komponenter, vilka är:  

 

 Kötid - Tiden en produkt ligger i kö för transport eller bearbetning 
 i värdeflödet 

 Ställtid -  Tiden det tar att ställa om exempelvis en maskin i process 
 Bearbetningstid - Tiden det tar att bearbeta en produkt i en process 
 Väntetid - Tiden produkten ligger och väntar innan nästa process  

kan påbörjas 
 Transporttid - Tiden det tar att flytta produkten till nästa led  

i värdekedjan 
 

Implementering av ledtid i studien 
I studien blir det väsentligt att mäta ledtiden för flödet och de ingående 

processerna då ledtiden är ett viktigt mätetal som ger mycket information om 

hur effektiv produktionen och processerna är. Vidare kommer det att vara en 

förutsättning att mäta de ingående ledtiderna vid fastställande av nuläget och 

för framtagning av det nya framtida läget.  
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3.5 Cykeltid  

Cykeltiden anger hur lång tid det tar för en viss process att bearbeta en 

produkt, där tiden för utförande av alla aktiviteter mäts upp genom 

observationer (Rother, Shook, 2004).  

 

Implementering av cykeltid i studien 
Eftersom förslag ska tas fram för ett nytt framtida läge som omfattar en 

effektivare produktion, kommer det blir nödvändigt att mäta cykeltider för att 

i ett senare skede beräkna ledtiden. Genom att mäta cykeltiden kan även den 

värdehöjande åskådliggöras.   

3.6 Spagettidiagram 

Spagettidiagram är ett enkelt men ändå kraftfullt verktyg för att visualisera 

rörelse och transporter. Genom att kartlägga hur de anställda rör sig eller hur 

materialet förflyttas i fabriken eller arbetsstationen blir det mycket enklare att 

identifiera onödiga rörelser och transporter. Utifrån spagetti diagrammet kan 

sedan en effektivare layout skapas över anläggningen som reducerar dessa 

onödiga rörelser (Tance et al., 2013).  

 

Implementering av spagettidiagram i studien 
Spaggettidiagram kommer att användas i studien som verktyg för att 

identifiera och kartlägga dolda slöserier i form av rörelser. Resultatet från 

kartläggningen kommer därefter att användas vid utformning av ett nytt 

framtida läge som där slöseri reducerats eller eller helt kunnat elimineras.  

3.7 Flaskhalsar i produktionsflödet  

En vanlig problematik som existerar hos producerande industriföretag vid 

planering av produktionsflöden är att fokus och stor vikt läggs på att uppnå 

hög resurseffektivitet. Det vill säga en strävan efter att alla processer ska ha 

maximalt kapacitetsutnyttjande. Detta leder till suboptimering av enskilda 

processer vilket innebär att man missar helheten och flödets funktionalitet 

(Bergman, Klefsjö, 2014). Resultatet av att sträva efter maximalt 

kapacitetsutnyttjande hos de enskilda processerna i flödet blir att man förbiser 

hur processerna i flödet samverkar och hur detta påverkar flödets totala 

kapacitet. Suboptimering av individuella processer leder ofta till problem som 

omfattar bland annat köbildning och kapitalbindning då fler produkter 

befinner sig i flödet samtidigt. För att uppnå ett stabilt och balanserat flöde 

bör företagen istället sträva efter att uppnå flödeseffektivitet, vilket innebär 

att man fokuserar på att få helheten att fungera optimalt istället för de enskilda 

delarna. Anpassar man produktionen utifrån den svagaste länken (flaskhalsen) 

så kan ett jämnt flöde med totalt sett högre kapacitet uppnås (Goldratt, 1993). 
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Mattsson och Jonsson (2013) menar att effektivisering av flaskhals först ska 

ske genom att utnyttja kapaciteten på flaskhalsen så mycket som möjligt, 

exempelvis genom att omstrukturera material så onödiga slöserier i form av 

rörelse kan minskas. Några andra alternativ för att effektivisera flaskhalsen 

kan vara att öka antal operatörer, öka antal skift i flaskhalsen eller investera i 

bättre maskiner. Enligt Olhager (2013) beskrivs en flaskhals som en 

begränsning av flödet i värdekedjan. Olhager (2013) definierar flaskhalsen 

som den process som styr de övriga processerna i produktionsflödet, vilket 

innebär att de övriga resurserna har överkapacitet. Detta illustreras i fig 4. 

Vidare konstaterar Olhager (2013) att flaskhalsar kan vara av olika art men 

ofta syftar till en specifik maskin eller process som begränsar kapaciteten för 

hela flödet.  Flaskhalsar kan även uppstå genom att tillgången på råmaterial 

är begränsad eller genom att marknadens efterfrågan av produkter är mindre 

än produktionskapaciteten, vilket kan leda till att företaget står med 

överkapacitet och därmed en flaskhals (Olhager, 2013). 

 
Fig 4: Flaskhalsen styr produktionssystemets totala volym (Olhager 2013. s 

160) 

 

Eftersom flaskhalsen begränsar produktionsflödet menar Olhager (2013) att 

denna bör utnyttjas till full kapacitet. Det innebär i att flaskhalsen aldrig ska 

stå stilla och att materialflödet måste fungera så att det hela tiden finns 

tillgängligt material för kontinuerlig produktion. Det är väsentligt att 

materialet som bearbetas i flaskhalsen kvalitetssäkras och inte är defekt, då 

det annars innebär stora slöserier av resurser (Olhager, 2013). Alla 

produktionsflöden innehåller någon flaskhals som inte klarar av samma takt 

som övriga systemet och kommer därför påverka systemets totala 

genomloppstid. Förbättringsarbete bör riktas mot flaskhalsen i systemet. 

Genom flaskhalseffektivisering minskas genomloppstiden för hela systemet 

(Bergman, Klefsjö, 2014).  

 

3.7.1 Flaskhalsplanering OPT/TOC 
OPT (Optimized production technology) är ett verktyg för att på en detaljerat 

nivå möjliggöra effektiv styrning av flaskhalsar inom produktionen 

(Levinson, 2007). Verktyget OPT togs fram under 80-talet men har sen dess 

vidareutvecklats och benämns idag för TOC (Theory of constraints) (Olhager, 

2013). OPT/TOC omfattar två komponenter vilka är:  
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1. Principer för hantering av flaskhalsar i produktionsflöden - De 9 OPT reglerna 

som listas i fig 5. 

2. Programvara för operativ detaljplanering och sekvensering av aktiviteter. 

 
Fig 5: Sammanställning av de 9 OPT-regler med kommentarer (Olhager 

2013. s 338) 

 

Enligt Olhager (2013) är det till stor fördel att placera flaskhalsen i början av 

flödet. Man vill applicera principen med ett dragande system, vilket innebär 

att resurserna efter flaskhalsen får successivt ökande överkapacitet, vilket 

även innebär ökad förmåga att ta hand om leveranser från föregående 

produktionsled. Effekten av detta blir att processaktiviteter i kommande led 

kan ha stadigvarande ledtider utan köer.  

 

Olhager (2013) antyder att om flaskhalsen placeras längre fram i flödet så blir 

sträckan som inte har överkapacitet och högre hanteringsförmåga längre, 

vilket därmed bidrar till en mindre förutsägbar ledtid. Undvikande av detta 

scenario kan göras om en beständig tidsbuffert kan hållas framför flaskhalsen. 

En tidsbuffert kan uppnås genom att material inkommer till processen tidigare 

än det uttryckta faktiska behovet uppstår. En förutsättning för att lyckas hålla 

ett jämnt flöde och hantera produktionsstörningar är just användning av olika 

typer av buffertar (Olhager, 2013).  
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För användning av OPT krävs det att en noggrann beskrivning och 

kartläggning av produktionssystemet görs. I beskrivningen anges för varje 

process ställtid, stycktid, kapacitet och resurser som utnyttjas i dessa. Utifrån 

dessa aspekter kan de produktionsmässiga sambanden mellan kapacitet och 

material uppdagas (Jones, Roberts, 1990).  Steg ett i OTP är att identifiera 

flaskhalsar i flödet genom att se hur beläggningsgraden ser ut i de olika 

processerna. Definitioner för flaskhalsar har tidigare berörts i rapporten. När 

flaskhalsen identifierats delas nätverket för flödet upp i två delar, vilka är det 

kritiska och det icke-kritiska nätverket (Goldratt 1990). Det kritiska nätverket 

omfattar aktiviteter som utförs i flaskhalsen och efterkommande. Enligt 

(Olhager, 2013) bör dessa processer efter flaskhalsen ha lägre 

beläggningsgrad än flaskhalsen så att dessa kan utföras omedelbart. Vidare 

bör planering av dessa processer ske med hänsyn den befintliga kapaciteten. 

Det icke-kritiska nätverket omfattar aktiviteter i processer som utförs i steg 

innan flaskhalsen. Planering av dessa processer bör ske bakåt i flödet utan 

hänsyn till befintlig kapacitet. De processer som utförs innan flaskhalsen bör 

således planeras så att en tidsbuffert kan skapas innan flaskhalsen. En metod 

för implementering av OPT som planeringssätt är DBR, drum-buffer-rope där 

flaskhalsen hamnar i fokus (Olhager, 2013) 

 

3.7.2 DBR (Drum-Buffer-Rope) flaskhalseffektivisering 
DBR konceptet är ett koncept för styrning och planering av produktionsflödet. 

Det tar fokus på optimering av flaskhalsar som är konstanta i en process. Idén 

med metoden är att flaskhalsen ska fungera som en “trumma” vars rytm ska 

styra över hur de övriga resurserna ska tillverka. Flaskhalsprocessen ska 

fungera som en “pacemaker” som styr produktionstakten och bestämmer 

materialflödet efter det faktiska behovet som finns (Goldratt, 1993). Buffertar 

framför flaskhalsprocessen gör att flaskhalsen alltid är fullbelagd och 

utnyttjas till fullo. Repet sammankopplar aktiviteterna i flaskhalsen med de 

övriga processerna så att behovet kan dras igenom flödet med anpassning efter 

flaskhalsens förmåga (Olhager, 2013). Drum, buffer, rope definieras nedan:  

 

Drum = Trumslag från flaskhalsen (pacemaker) bestämmer takten i systemet  

Buffer = Lager som säkerställer att flaskhalsen aldrig saknar material eller 

tidsbuffert, vilket innebär mer tid för flaskhalsen att utföra processen och 

säkerställer ett jämnt flöde.  

Rope = Behovet dras genom systemet och material frigörs bara i den takt som 

kan förbrukas i flaskhalsen.  

 

Implementering av flaskhalsteori i studien  
Det är vanligt att det finns någon form av flaskhalsar inom produktionen hos 

verksamheter. För att studiens frågeställning ska kunna besvaras gällande hur 

produktionen kan effektiviseras genom effektivisering av flaskhalsar kommer 

det vara högst relevant att undersöka detta område. Det kommer även vara av 

relevans att identifiera och kartlägga dessa i ett tidigt skede i studien. Detta 
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eftersom planering av produktionen och förbättringsåtgärder ska kunna göras 

utifrån flaskhalsen. Genom att effektivisera flaskhalsen kan de leda till ett 

bättre, mer effektivt framtida läge med kortare ledtider. Drum-buffer-rope är 

ett koncept för att arbeta med styrning av flaskhalsar och för att balansera 

flöden. Konceptet kommer att hållas i åtanke för att se hur det kan användas 

som hjälpmedel för att nå effektivisera flaskhalsar hos fallföretaget. 

3.8 Pull & push-system  

I ett dragande system (pull-system) sker produktionen efter den faktiska 

förbrukningen nedströms(Mattsson, Jonsson, 2013). Det innebär att en 

process inte påbörjar produktion förrän behov finns och signal ges från 

efterkommande process. På så sätt “dras” produkterna genom flödet. Med ett 

dragande system kan man minimera slöserier som exempelvis överproduktion 

eftersom inget tillverkas om det inte finns ett uttryckt behov (Rother, Shook, 

2004). I ett tryckande system (push-system) sker produktion trots att det inte 

finns något uttryckt behov. Det tryckande systemet tar ingen hänsyn till 

efterföljande process, vilket resulterar i köer och lager mellan processerna 

(Rother, Shook, 2004). 

 

3.8.1 Kanban  
Kanban är ett visuellt hjälpmedel för att skapa ett dragande system (Pascal, 

2007). Med Kanban- system styrs produktionen utifrån kundens behov och 

inget tillverkas förrän det finns ett behov från processen nedströms i 

produktionsflödet (Mattsson, Jonsson, 2013). Vanligtvis skickas signalkort 

med information på vad som ska tillverkas. Andra former av Kanban kan 

exempelvis vara en blinkande lampa eller en tom hyllplats som indikerar på 

att det är dags att producera eller fylla på material vid en bestämd station 

(Pascal, 2007). 

 

Implementering av pull & push system i studien  

Då ett dragande system medför stora fördelar i produktionen som exempelvis 

reducerade slöserier och ett jämnare flöde kommer det att vara av intresse att 

undersöka om företaget arbetar utifrån ett dragande eller tryckande system.  

 

3.9 Produktionslayouter  
Vid val av produktionslayout utgår man ifrån hur produktionen ser ut, vilken 

typ av produkt som ska produceras, till vilken volym och antal varianter som 

finns. Tompkins (2010) belyser fyra vanliga produktionslayouter:  

 

Production line product layout 
I en linjebaserad produktion flödar produkterna direkt från en station till en 

annan. En linjebaserad produktion är välplanerad för att flödet mellan 

stationerna ska bli så effektivt som möjligt. Vanligt för en linjebaserad 



 

- 27 - 

Henrik Ekström & Erik Fohlin 

produktion är tillverkning av stora volymer med låg variation (Tompkins, 

2010). Fig 6 nedan illustrerar en linjebaserad produktionslayout.    

 

 
Fig 6. Layout type: Classic production line-layout. (Tompkins, 2010)  

 

Fixed Product layout 
Denna typ av layout bygger på att processer flyttas till platsen för produkten 

eller materialet. Produkten har alltså en fixerad position vid genomförande av 

alla processmoment. Layouten är aktuell när man bygger massiva produkter i 

små volymer, exempelvis båtar, flygplan och hus (Tompkins, 2010). I fig 7 

illustreras en fixed product layout.   

 
Fig 7. Layout type: Fixed product layout (Tompkins, 2010) 

 

Product family layout 
I denna typ av layout är processerna placerade och anpassade utifrån liknande 

produktgrupper eller produktfamiljer, se fig 8 nedan. I en sådan layout 

samkörs produkter som kräver liknande bearbetning och som bearbetas i 

samma ordning (Tompkins, 2010).  

Syftet med denna typ av layout är att förkorta genomloppstiden och förenkla 

planeringen. En layout baserad utifrån produktfamilj är att föredra om det är 

få produkter med hög efterfrågan (Olhager, 2013). 
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Fig 8. Layout type: Product family layout (Tompkins, 2010) 

 

Process layout 
En processorienterad layout byggs upp genom gruppering av liknande 

processer. De individuella avdelningarna för olika processmoment bör 

placeras efter samhörighet och efter hur flödet ser ut mellan dessa, så att 

produkten rör sig systematiskt igenom alla nödvändiga avdelningar 

(Tompkins, 2010). Fig 9 illustrerar en process layout. 

 
Fig 9. Layout type: Process layout (Tompkins, 2010) 

 

Implementering av produktionslayouter i studien  
Teorin kring produktionslayouter kommer att används för att identifiera 

fallföretagets nuvarande produktionslayout. Vidare kommer teorin att 

användas som utgångspunkt för jämförelse, där fokus är mot att utvärdera om 

fallföretagets nuvarande produktionslayout är bästa alternativet för deras 

processer och produkter. Eller om det finns potential för en förbättrad och mer 

effektiv produktion genom att implementera en annan layout.  

3.9 Kvalitetsbristkostnader  

Kvalitetsbrister ger upphov till kvalitetsbristkostnader och felkostnader, vilka 

orsakas av bristfälliga processer som producerar defekta enheter. Studier har 

visat på att dessa kostnader är omfattande och ofta utgör 10-30% av 

omsättning hos industriföretag (Sörqvist, 2013). Fel-och 
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kvalitetsbristkostnader kan delas upp i två kategorier, interna och externa fel- 

och kvalitetsbristkostnader. De interna kostnaderna uppstår då man upptäcker 

interna brister som kräver åtgärder innan leverans skett till kund. Kassation, 

omarbetning eller produktionsstilleståndstånd är exempel på sådana 

kostnader. Externa kostnader omfattar istället kostnader för åtgärder när 

leverans av en bristfällig vara ut till kund redan har skett. Exempel på sådana 

åtgärder är reklamationer, garantier och goodwill (Lantz, 2003). Det är kritiskt 

att företag får insikt om hur omfattande dessa kostnader faktiskt är och hur 

dessa påverkar lönsamheten (Klefsjö, 2007)  

 

Implementering av kvalitetsbristkostnader i studien 
Eftersom brister i kvaliteten ger upphov till stora kostnader i form av kassation 

och omarbete kommer det vara av intresse att undersöka och belysa hur 

omfattande dessa är på fallföretaget samt hur dessa yttrar sig i produktionen.  

3.10 Visuell styrning  

Liker (2009) definierar visuell styrning enligt nedan:  

 

”Visuell styrning är någon form av kommunikationsanordning som används 

i arbetsmiljön och som gör det möjligt att med ett ögonkast se hur arbetet ska 

utföras och huruvida det avviker från det standardiserade sättet.” 

 

En av grunderna inom Lean är styrning genom visuell kontroll. Ett system 

med visuell kontroll ska visa vad som behöver produceras och direkt 

visualisera fel för att snabbt kunna åtgärda felet (Pascal, 2007). Pascal (2007) 

beskriver fyra olika sorters visuell styrning:  

 

 Indikatorer i form av skyltar 

 Signaler som fångar uppmärksamhet, exempelvis blinkande lampa 

 Visuell kontroll som illustrerar exempelvis en markerad ruta där material 

ska stå 

 Visuell garanti som inte gör det möjligt att göra fel eller att produktionen 

stannar 

 

Visuell styrning med produktionstavlor 
Genom att visualisera aktiviteter som ska genomföras på en fysisk tavla kan 

man underlätta kommunikationen mellan produktionsledare och medarbetare. 

Syftet med visuella tavlor är att effektivisera informationsutbyte som avser 

produktionen och verksamheten. Avvikelser ska snabbt kunna urskiljas, samt 

orsaken till dessa. Personalen ska även snabbt kunna få insikt i vilka åtgärder 

som har genomfört eller behöver genomföras för att korrigera dessa (Liker, 

2009). Lindlöf och Söderberg (2011) belyser att effekten av att hålla korta 

men frekventa och regelbundna avstämningsmöten vid visuella tavlor blir att 
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man sparar tid för planering, får högre medvetenhet om nuläget, samt att 

säkerställande av kvalitet går snabbare då avvikelser upptäcks snabbt.  

 

Produktionstavlor kan se olika ut men konceptet är ofta det samma. Vanligen 

är dessa strukturerade i matrisform där rader och kolumner representerar 

ansvariga personer och tidsperioder. Planeringen visualiseras sedan med hjälp 

av exempelvis magnetknappar eller post it -lappar i olika färger, där varje färg 

representerar en specifik aktivitet eller kategori. Utifrån detta blir kan 

medarbetarna enkelt se vem som har ansvar för olika områden och 

genomförande av aktiviteter (Lindlöf, Söderberg, 2011) 

 

Implementering av Visuell styrning i studien 
Eftersom visuell styrning är ett kraftfullt verktyg inom produktionen för att få 

upp orsaker till variation till ytan genom effektiv kommunikation och 

samplanering mellan arbetsledare och operatörer, är det av intresse att se hur 

fallföretaget implementerat det i verksamheten. Beroende på i vilken 

utsträckning fallföretaget arbetar med visuell styrning idag, kommer 

rekommendationer gällande implementering av konceptet för det framtida 

tillståndet utifrån det teoretiska underlaget att göras.  

3.11 Ergonomi & arbetsförhållanden 

Ergonomi på arbetsplatsen omfattar planering och organisering av arbete för 

de anställda så att risker för ohälsa, olycksfall eller sjukdom förebyggs. 

Arbetsskador på arbetsplatsen kan yttra sig i olika former, både fysiska, 

organisatoriska och mentala, vilka uppkommer på grund av dålig 

arbetsmiljön. Vanliga faktorer som leder till arbetsskador är stressrelaterade 

eller uppkommer på grund av tunga lyft och ansträngande arbetsställning som 

omfattar vridande eller sträckta rörelser. Även dåliga siktförhållanden samt 

buller och oljud på arbetsplatsen är faktorer som påverkar välmående negativt 

och kan ge upphov för arbetsskador.  Det är viktigt att verksamheten planeras 

från start med fokus på god ergonomi och den anställdes unika behov och 

välmående i centrum. Det är även viktigt att arbetet, vad gäller utformning av 

arbetsstationer, arbetstider och arbetsvolym sker på ett sådant sätt att utrymme 

för full återhämtning ges och arbetsskador undvikas. (Arbetsmiljöverket, 

2012). 

 

Implementering av ergonomi och arbetsförhållanden i studien 
Ergonomi och arbetsförhållanden samt automatisering är nära kopplat till 

kvalitet i arbetet och påverkar i hög grad dels de anställdas förmåga att 

presterar, dels verksamhetens totala prestationsförmåga. Arbetet i en 

verksamhet som tillverkar stora väggmoduler omfattar ofta tunga 

arbetsuppgifter och användning av tunga verktyg under en längre period. 
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Därför kommer de ergonomiska förhållandena att på en övergripande nivå 

utvärderas med effektivitet, kvalitet och automatisering åtanke.  

3.12 Standardisering & Standardiserad produktion  

Standardisering innebär enligt Petterson et al (2007) att ha samstämmighet 

vad gäller olika karakteristiska. Dessa kan omfatta exempelvis materialval, 

mått, kvalitet och kvantitet et cetera. Det finns tre olika nivåer av 

standardisering, vilka är branschstandard, standardiserade slutprodukter och 

standardiserade artiklar.  

 

Standardisering av slutprodukter innebär företaget begränsas sitt 

produktsortiment och endast väljer att kunna erbjuda ett fåtal olika 

produkttyper. Det är väsentligt att företaget begränsar sitt produktsortiment 

efter produktionssystemets förmåga så att en välfungerande och effektiv 

produktion kan hållas (Olhager, 2013).  

3.13 Standardiserat arbetssätt  

Standardiserat arbete är det säkraste och mest effektiva sättet att utföra arbetet 

på som vi vet idag. Däremot finns det ingen perfekt standard för alla olika 

arbetsmoment eller som passar alla individer, standardiserat arbete ska istället 

ses som en kontinuerlig utvecklingsprocess (Pascal, 2007). 

 

Implementering av standardisering och standardiserad produktion i 

studien  
Då standardisering och sortimentsbegränsning kan leda till en förbättrad och 

en mer välfungerande produktion kommer det vara av intresse att undersöka 

hur och i vilken utsträckning produktsortimentet påverkar produktionen hos 

fallföretaget.   

3.14 Produktivitet  

Produktivitet är ett jämförelsemått för att se hur kostnadseffektivt en 

verksamhet är. Den beskriver hur förhållandet ser ut mellan den faktiska 

uppnådda produktionen i form av produkter och insatser som är kopplade till 

produktionen (Lantz, 2003). Den klassiska definitionen för produktivitet kan 

enligt (Olhager, 2013) förenklat beskrivas enligt nedan:  

 

 
För att uppnå en så hög kostnadseffektivitet och produktivitet som möjligt 

skall insatserna kopplade till produktionen för en given output vara så små 
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som möjligt. För att vara kostnadseffektiva innebär det att företag måste ha 

lågt behov av kapital som omfattar maskiner och byggnader samt material. 

Vidare är en förutsättning att tillverkningskostnader är små (Olhager, 2013). 

 

Implementering av produktivitet i studien  

Då produktivitet är ett bra nyckeltal för att mäta hur effektiv en verksamhet är 

kommer det under studiens gång att bli aktuellt att undersöka hur potentiella 

förbättringsförslag påverkar produktiviteten i verksamheten. 
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4 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel ges en kort företagsbeskrivning, beskrivning av flödet och de 

ingående processerna. Senare i kapitlet presenteras beräkningar för 

processerna i flödet. I samtycke med företaget har ytterligare avgränsning för 

studien gjort mot fönsterstation. Detta eftersom de anser att denna i nuläget 

begränsar flödet. Process Montering väggram kommer endast beröras på ett 

övergripande plan då företaget redan arbetar med utvecklingsarbete kring 

denna process.  

4.1 Företagsbeskrivning  

Fallföretaget är ett Tyskt företag som tillverkar modulbaserade hus med en 

produktion som är kundorderstyrd. Sortimentet är brett och valmöjligheterna 

vad gäller hus-layout är stort då kunden själv kan specificera hur huset ska se 

ut invändigt. Fallföretaget tillverkar prefabricerade takstolar och 

väggmoduler i fabriken som sedan snabbt monteras ihop på byggplatsen. 

Eftersom företaget önskar vara anonyma nämns inte företagets namn eller 

annan information som skulle kunna avslöja vilket företag det handlar om.  

4.2 Generella antaganden för insamlad data 

Kapaciteten på originalflödet i produktionen anses vid en nulägesanalys vara 

100 % utifrån de förutsättningar som finns idag. Detta kommer att vara 

utgångspunkten för jämförelse med teoretiska förbättringsförslag. Vid 

samtliga beräkningar kommer följande antaganden kring data och de 

mätningar som genomförts på processerna i flödet för ytterväggar:  

 

1. En styck produktionsenhet för ytterväggar omfattar i genomsnitt 1 styck 

yttervägg.  

 

2. En styck yttervägg omfattar i genomsnitt 2 styck fönster/dörr  

 

3. Produktion består av 50 % ytterväggar och 50 % innerväggar 

 

Antaganden baseras utifrån observationer och ett genomsnitt beräknades 

sedan på antal fönster per yttervägg och antal ytterväggar i förhållande till 

innerväggar. Variation och avvikelser från dessa antaganden kan förekomma 

inom produktionen.  
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4.3 Produktion 

Produktionen av ett hus startar med en inkommen kundorder med kundens 

specifikationer som omfattar bland annat val av hustyp, layout insida, 

fönstertyp och val av isoleringsmaterial. Tillverkningen påbörjas sedan i den 

första produktionsprocessen, montering väggram där operatören hämtar data 

om aktuell kundorder från affärssystemet, samt ritning över de väggmoduler 

som ska tillverkas. När alla de ingående delarna för ett komplett hus har 

producerats lastas dessa på en lastbil om en order i taget för att sedan fraktas 

till kund där montering sker på plats. Eftersom produktionen är kundspecifik 

medför det att företaget måste ge möjlighet att leverera olika typer av 

väggmoduler, där variationen vad gäller utformningen och komplexiteten är 

stor. För att kunna erbjuda det breda utbudet till kunderna har utformningen 

av produktionen anpassats med fokus på hög flexibilitet.  

 

Fallföretagets produktionsanläggning är uppdelad i två delar, där tillverkning 

av prefabricerade väggmoduler görs på ena halvan och tillverkning av 

prefabricerade takstolar görs på andra halvan. Vid genomförande av studien 

kommer avgränsning att göras mot tillverkningen av väggmoduler.  

 

Illustrationen i fig 10 visar på hur väggmodulerna rör sig genom flödet som 

består av 11 olika processer, där bearbetning sker på rörliga arbetsbord. Dessa 

arbetsbord har transportband där modulerna kan flyttas mellan processerna. 

Då bearbetning måste göras på båda sidor av väggmodulen, kan modulen 

roteras i flödet mellan olika processer för att kunna utföra specifika moment 

på rätt sida. Se fig 24 i bilaga 1 för illustration av rotation. Inner- och 

ytterväggsmoduler tillverkas i samma produktionsflöde, där bearbetning av 

innervägg sker i process ett till 5, därefter skickas dessa moduler ut ur flödet 

och vidare till slutlager. Ytterväggsmoduler går igenom samtliga processteg.  

 

 
Fig 10: Illustration av produktion-och materialflödet i dagsläget från process 

1-11.  
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4.4 Flödets olika delar 

I dagsläget använder sig fallföretaget av en form av line-baserad produktion 

som är kundorderstyrd där produktionssystemets förmåga idag vad gäller 

tillverkning är produktion av cirka tjugo meter vägg per timme. Företaget 

arbetar inte med konceptet Lean Production i någon större utsträckning och 

de ingående processerna i flödet är inte taktade på något sätt för att synka 

produktionen. Nedan beskrivs processerna i flödet på en mer detaljerad nivå 

för att öka läsarens förståelse för hur tillverkning av väggmoduler går till.  

Inmatning av råmaterial  
Företaget får in råmaterial från externa leverantörer, vilka transporterar det till 

ett lager på produktionsplatsen. Råmaterialet transporteras sedan vidare 

manuellt med truck det externa lager som ligger med placering precis intill 

produktionsanläggningen. Materialet tas fördelaktigt in genom den bakre 

lastningsöppningen till ett automatiserat hisslagringssystem som ligger i 

början av värdeflödet, där råmaterialet sorteras efter dimensioner. Därefter 

matas materialet in till den första bearbetningsprocessen, ett multiverktyg som 

utför, svarvning, borrning och kapning. Fig 11 illustrerar ett automatiskt 

lagringssystem. 

 

 
Fig 11: Automatiskt lagringssystem samt visualisering av lagersaldo.  

 

Bearbetning av råmaterial i Multiverktyg 
Material kommer in från huvud lager för råmaterial via manuell transport med 

truck och ställs på mellanlager intill multiverktyget. Materialet på mellanlager 

sorteras efter olika dimensioner i lager kanaler av en automatiserad kran. 

 

Multiverktyget matas därefter med specifikt råmaterial från kranen utifrån 

programmerad data som operatören tilldelar multiverktyget. Processen startas 

alltså av operatören, som skickar data om aktuell produktionsorder utifrån 

affärssystemet. När själva inmatningen av data är genomförd är 

bearbetningsprocessen därefter helt automatiserad. Multiverktyget består av 3 

verktygshuvuden med såg, borr och fräs. Processen bearbetar råmaterialet 

utefter specifikationsdata och tillverkar först reglar vilka är syll och 

hammarband till väggram. Därefter skickas dessa vidare mot tillfällig 

mellanlagring mellan multiverktyget och kommande process. När de långa 
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reglarna är färdiga, bearbetas övriga trädetaljer som ska utgöra väggram. 

Dessa delar skickas vidare till ett separat mellanlager som är automatiserat, 

där en lagerhiss sorterar och placerar detaljerna på hyllor efter detaljtyp.  

 

När det finns ett uttryckt behov och produktionsdata om en ny order i 

affärssystemet, skickar operatören ut orderdata i produktionsflödet där denna 

tas upp av den automatiserade lagerhissen. När data mottagits matas de 

färdiga detaljer in i flödet till den första produktionsprocess, sammansättning 

väggram. Då långa balkarna inkommer från mellanlagret och de övriga 

detaljer från mellanlager i hissen. Se fig 12 som illustrerar detta.  

 
Fig 12: Multiverktyg, mellanlager, materialhiss. 

 

Materialförsörjning av huvudflödet  
Den generella Materialförsörjning till huvudflödet fungerar väldigt bra i 

dagsläget och inga stopp i produktionen har observerats på grund av 

materialbrist i processerna. De har i dagsläget personal från logistik som gör 

dagliga ronder för att kolla vart material behöver fyllas på i produktionen. I 

några av processerna kan operatörerna även själva ringa på logistik när behov 

av material finns. 

 

Process 0: Montering väggram 
I denna process sker är montering av de individuella delarna som 

multiverktyget har framställt för att bygga en väggmodul. Material matas in i 

processen från mellanlager med de långa träbalkar och kortare detaljer från 

materialhiss. Detaljerna placeras sedan ut på ett arbetsbord med rätt inbördes 

avstånd, därefter monteras dessa ihop med skruv och spik för att bilda en 

väggmodul.  
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Process 1: Plast & manuell korrigering av ram 
Efter montering av de olika delarna skickas ramen vidare till nästa 

processmoment som omfattar kontroll och manuell bearbetning och 

korrigering av väggramen. Vidare görs även i denna station en övergripande 

kvalitetssäkring, där operatörerna ser till att spikar och skruvar sitter fast 

ordentligt samt att ramen ligger inom intervallet för godkända avvikelser 

gällande dimensioner. Observerar operatörerna någon form av instabilitet så 

kvalitetssäkrar de ytterligare genom manuell montering av skruvar och spik. 

När kontroll och bearbetning är gjort täcks hela ramen med en form av tjock 

plastfolie beroende på om det är en yttervägg eller innervägg. Det är endast 

ytterväggarna som täcks med plast då plasten är ämnad för att täta väggen och 

hålla fukt ute. Operatörerna har en stor plast rulle fäst precis ovanför det 

löpande bandet väggen transporteras på, se fig 13. Detta underlättar för snabb 

och smidig montering av platsen. Till slut fästs ett bredd buntband som löper 

rak över väggen på specifika ställen som är ämnade att underlätta 

kabeldragning för el längre fram i produktionsflödet. Därefter skickas 

väggram vidare till gipsstation 1. 

 
Fig 13: Vägg efter utförd korrigering av väggram och montering av 

tätningsplast.  

 

Process 2: Gips 1 
I denna process fästes gipsplattor på ena sidan väggen som täcker alla ytor 

förutom de som är ämnade för fönster. En till två operatörer arbetar 

gemensamt med att hämta gipsplattor med en kran som har sugpropp från ett 

intilliggande mellanlager och fixerar gipsplattorna manuell med spikpistol. 

Därefter fästs plattorna permanent i ett automatiserat processmoment med 

hjälp av en förprogrammerad maskin med flera verktyg. Vidare görs även 

detaljarbete, som utsågning av hål eller konturer i väggen med hjälp av 

maskinen. Se fig 14 för bearbetning i process gips 1. Det manuella arbetet har 

genom observationer uppskattats till cirka 50 % av av den totala cykeltiden. 

När det manuella arbetet fortlöper står maskinen helt still och utnyttjas 

därmed inte alls. 
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Fig 14: Process gips 1, permanent montering av gipsplattor av maskin.  

 

Process 3: Isolering av vägg 
I denna process utförs isolering av både yttervägg och innervägg. Det är två 

till tre operatörer inom denna process, vilka arbetar parallellt på båda sidor 

om väggen med beskärning och positionering av isoleringsmaterialet. För att 

underlätta för operatörerna används rullbalar av isoleringsmaterial som 

operatörerna enkelt kan rulla på väggen från ena sidan till den andra, därefter 

kan operatörerna enkelt skära bort överflödigt material för korrekt längd och 

bredd. Se figur 15 för bilder på process och material. Inget material slängs, 

utan överbliven isolering från en rulle sparas och används i kommande vägg. 

Beroende på vilken kvalitet på vägg kund har valt kan isoleringsmaterialet 

variera. Slutligen häftas kanterna på isoleringen fast i väggram för att hålla 

sig på plats när väggen vänd från horisontellt läge till vertikalt läge längre 

fram i flödet. När all isolering är på plats transporteras väggen vidare till nästa 

process, gips 2 i flödet för vidare bearbetning. Process isolering tar lång tid då 

det är mycket små-pill och detaljarbete. 

 
Fig 15: Isoleringsprocess till vänster och färdiga rullar med 

isoleringsmaterial till höger 

 

Process 4: Gips 2  
Aktiviteterna som utförs i denna process är samma som utförs i process gips 

1. Operatörerna fäster gipsplattor över isoleringen, utför manuell fixering av 

dessa och därefter fäster identisk maskin med multiverktyg som finns i gips 1 
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plattorna permanent innan väggen skickas vidare i flödet. Det är endast 

ytterväggar som fortsätter fram för ytterligare bearbetning i process 6-12. 

Bearbetning för innerväggar är färdig vid process 5 och skickar därefter direkt 

vidare för lagerhållning.  

 

Process 5: Förberedelse frigolit  
Aktiviteterna i denna process omfattar förberedelse av material som används 

i efterföljande processteg, montering frigolitplattor. Här utförs mätning och 

beskärning av frigolitplattor för att få rätt dimensioner på dessa. Vid 

beskärning utgår operatörerna ifrån plattor med standardmått som visas i 

bilden till höger nedan. Därefter läggs materialet löst på väggen och följer 

med framåt i flödet. Se fig 16 för bilder över process förberedelse frigolit.  

 
Fig 16: Såg och mellanlager frigolitplattor som sågas till inför montering.  

 

Process 6: Montering frigolitplattor  
Bearbetning i denna process påbörjas med att ett tjockt lager lim sprutas på 

väggens ytor som har gipsskivor med hjälp av en stor manuell spruta som 

hänger från taket. Därefter läggs frigolitskivor på som förberetts i föregående 

process. Placering av dessa korrigeras av operatörerna för att sedan manuellt 

fixeras fast permanent med hjälp av en stiftpistol och extra långa stift. När 

montering av plattor är färdigt borras hål i väggram och tjocka stålrör sätts in. 

Stålrören agerar som stöd vid vidare transport. Stålrören går i en ränna uppe 

vid taket som förhindrar att väggen att väggen tippar när den transporteras 

stående vidare till fönsterstation som består av 4 delprocesser, vilka förklaras 

kortfattat senare i rapporten. Se fig 17 för bild över process montering 

frigolitplattor.  
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Fig 17: Vägg med färdigmonterade frigolitplattor redo att skickas vidare i 

flödet.  

 

Process 7: Förberedelse fönster  
I delprocessen förberedelse fönster hämtar operatörerna först korrekt fönster 

eller dörr med hjälp av en travers. Information gällande vilket fönster de ska 

bearbeta fås från orderinformation de tagit del av som är tillhörande den vägg 

som är på väg in i processen. Därefter utförs olika bearbetningsmoment på 

fönstret som omfattar bland annat tejpning med tätningstejp runt om 

fönsterram, montering av persienn kanaler, montering av olika lister och 

montering av fönsterbleck. Därefter ligger det färdiga fönstret kvar på 

arbetsbänken tills process förberedelse väggram är färdig och process 

montering fönster kan påbörjas. Se fig 18 för bild över förberedelse av fönster.  

 

 
Fig 18: Process förberedelse fönster.  

 

Process 8: Förberedelse väggram  
Innan montering av fönster kan ske måste korrigeringsarbete utföras på 

väggramen för att få en bra passning av fönster vid monteringen längre fram 

i flödet. Operatörerna mäter manuellt passning för väggen och sågar därefter 

nödvändiga regel som sedan monteras på insida ram vid botten och sidorna. 
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Vid montering av fönsterbleck i sten, vilka inte är vinklade som de vanliga 

man använder i plåt, måste korrigering på insida ram göras. Operatören 

korrigerar hörnen på ramen med hjälp av stämjärn så att det uppstår vinkel på 

cirka 5 grader, se bilden till höger nedan. Vidare fästs så kallade stoppklossar 

på baksidan som förhindrar fönstret att ramla rakt igenom vid montering. 

Klossarna gör även att fönstret hamnar på rätt djup vid montering. Därefter 

fäster operatörerna tätningslister, tätningstejp och tätningsplast på insida ram. 

Se fig 19 för bild över förberedelse av ram.  

 
Fig 19: Process förberedelse ram inför montering av fönster.  

 

Process 9: Montering fönster  
Operatörerna börjar med att lyfta in fönster i ramen med hjälp av en travers. 

Därefter monteras fönstret fast med tillfälliga stoppklossar på framsidan, 

liknande de som illustrerades i tidigare process, som ska förhindra fönstret 

från att ramla framåt. När detta är gjort finjusteras fönstrets position med hjälp 

av små smala plywood plattor som förs in mellan väggram och fönster. När 

fönstret har fått korrekt positionering monteras detta permanent med skruvar. 

Därefter monteras 90 gradiga gipsvinklar på väggramens kanter. Många av 

processmomenten för fram och baksida fönster utförs parallellt, vilket är 

smidigt och effektivt. Slutligen görs ytterligare tejpning för att täta mellan 

väggram och fönster, där även de tillfälliga stoppklossarna tas bort innan det 

skickas vidare till montering persienner. Arbetsmomenten som måste utföras 

i denna process varierar beroende på vilken fönstertyp det är som ska 

bearbetas. Se fig 20 för bild på monterat fönster.  

 

Process 10: Montering persienner  
Operatörerna börjar med att montera bort den gipsskiva som sitter ovanför 

fönsteröppning på väggramen. Därefter borras ett hål genom en regel på 

väggramen. Dessa moment görs för att operatörerna ska kunna dra elkablar 

för de fjärrstyrda persiennerna. Se bild till höger i fig 20 på persienn moduler 

för fönster.  
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Fig 20: Färdigmonterat fönster till vänster, persiennenheter till höger.  

 

Process 11: Puts 
I sista processen appliceras puts på yttersidan av väggen. Innan putsen 

appliceras skär operatören bort utstickande fogskum och jämnar till väggens 

yta. Sedan täcker operatören över fönstret och fönsterblecket med plast och 

tejpar. För att avlägsna löst fogskum och frigolit blåser operatören av väggen 

med tryckluft. Efter det sprayas puts på väggen som sedan jämnas ut innan 

armeringsnät appliceras på putsen. Innan väggen är färdig för torkning och 

slutlagring tas skyddstejp och plast bort från fönster.  

4.5 Värdeflödesanalys  

När flödet studerades var det tydligt att processerna tog olika lång tid och det 

bildades köer mer frekvent mellan en del. Detta fenomen blev extra uppenbart 

när det bildades stora luckor i flödet framåt och bakåt, där flera arbetsbord 

stod helt tomma vid vissa tillfällen. Det var även tydligt att beläggningsgraden 

i en del processer var betydligt högre än i de övriga. Exempelvis hade process 

“isolering” nästan alltid material att bearbeta medan övriga arbetsbord 

väntade på väggar att bearbeta, se fig 21 för illustration. 

 
Fig 21: Översikt över flödet med tomma arbetsbord och processer utan 

beläggning.  

 

Vid utförande av mätningar och datainsamling av fönsterstationen 

observerades en möjlighet till att implementera ytterligare en line parallellt 
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med den som finns i dag. Det fanns bland annat travers för hantering av 

fönster, räls för väggarna att transporteras på. 

 

Utifrån de observationer och mätningar som gjorts har flödets ingående 

processers genomsnittliga cykeltider för innervägg och yttervägg, samt den 

totala cykeltid för yttervägg och innervägg tagits fram, vilka presenteras i 

tabell 1.  

 
Tabell 1: De genomsnittliga cykeltiderna för processer i produktionsflödet för 

yttervägg och innervägg.  

 

Då det bildades köer i flödet var det av värde att kartlägga kötider mellan 

processerna, vilka presenteras i tabell 2 nedan. Dessa tider behövs även för att 

kunna beräkna den totala ledtiden enligt formlerna i bilaga 4. Ledtiden i 

nuvarande tillstånd beräknades till 5 timmar, 50 minuter och 30 sekunder.  

 

 
Tabell 2: Kötider nuvarande tillstånd.  

4.6 Fönsterstationen 

Beräkningar av de genomsnittliga cykeltider för fönsterstation har även gjorts, 

vilka presenteras i tabell 3. Den totala cykeltiden för fönsterstationen 

presenteras i tabell 3 där beräkningar har gjorts utifrån antagandet att en styck 

vägg omfattar två styck fönster eller dörr. Vidare presenteras i tabell 5-9 i 
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bilagan detaljerade mätningar av operationstider för aktiviteter utförda inom 

de olika delprocesserna hos fönsterstation. Vid uppskattning av cykeltider för 

2 styck fönster har ytterligare antagande gjorts som omfattar tiden det tar att 

utföra aktiviteter för 2 styck fönster tar exakt den dubbla tiden som för 1 styck 

fönster.  

 
Tabell 3: Genomsnittliga cykeltiden för delprocesser inom fönsterstation och 

den genomsnittliga totala cykeltiden för en vägg med ett och två fönster i 

fönsterstation.  

 

4.5.1 Spagettidiagram  
 

I samband med genomförande av mätningar i fönsterstation kartlades 

operatörernas rörelser. Operatörernas rörelser med tider illustreras i 

spagettidiagrammet i fig 22.  
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Fig 22: Spagettidiagam fönsterstationen  
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4.7 Visuell styrning 

Utifrån observationer som gjorts arbetar företaget med visuell styrning där de 

bland annat har implementerat konceptet 5S vid arbetsstationerna. Bilder över 

verktyg och material finns vid många av stationerna för att illustrera 

positionering av dessa. Under produktionens gång städar operatörerna ytorna 

med jämna mellanrum. Innan varje skiftbyte städas även stationerna för att 

upprätthålla en ren och trevligt arbetsmiljö. Se fig 25, bilaga 1 för exempel på 

5S i verksamheten.  

 

Inom produktionen implementeras även visuell styrning och ständiga 

förbättringar i form av produktion-och förbättringsstavlor med statistik och 

diagram för att illustrera hur prestationsnivån har sett ut bakåt i tiden. De 

används även för att få upp variation till ytan och följa upp kvalitet i 

produktionen. I studien observerades även att produktionsledare tillsammans 

med operatörerna hade dagliga avstämningsmöten i syfte att arbeta med 

ständiga förbättringar. Se fig 26, bilaga 1 för exempel på förbättringsstavlor 

inom verksamheten.  

4.8 Ergonomi  

De automatiserade maskiner som finns idag, utför en del av de stora 

arbetsmomenten och underlättar för operatörerna. Spikportalerna i 

gipsstationerna avlastar operatörerna från det mest omfattande repetitiva och 

tunga arbetet. Transport av väggar görs med hjälp av vändbord och 

transportband, på så sätt kan väggen flyttas enkelt utan fysisk ansträngning 

från operatörerna. I processer utan automatiserade maskiner, sker arbetet mer 

eller mindre helt manuellt. Det finns anordningar med olika typer av kranar 

för att underlätta materialförflyttning som annars hade inneburit väldigt tunga 

lyft för operatörerna. I exempelvis gipsstationen underlättas operatörernas 

arbete genom att materialet som är stora gipsplattor förflyttas med hjälp av en 

kran med sugproppar som operatören enkelt kan manövrera förhand. I 

fönsterstation finns det traverser att tillgå vid förflyttning av fönster. Ett av de 

moment som utfördes mest frekvent och som genomsyrar större delen av 

produktionen är manuell spikning eller stiftning av något slag med spikpistol. 

Då väggarna är stora volymmoduler krävdes det mycket spikning på både nära 

och kort avstånd från operatören, där denne ofta sträckte sig över för att kunna 

nå.  

4.9 Personal  

Verksamhetens produktion består idag av två-skift, operatörerna roterade 

mellan att arbeta morgonskift och kvällsskift varannan vecka. När det är 
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normal produktion ska det vara två operatörer inom varje process där. Vid 

utförda observationer under studiens gång varierade antalet operatörer vid 

varje process på grund av att operatörerna förflyttade sig mellan processerna 

för att hjälpa till på annat håll. Operatörerna är utbildade och har kunskap om 

alla processer och de flesta arbetsmoment för att kunna uppnå en mer flexibel 

bemanning och produktion. Fönsterstationen som består av totalt fyra 

delprocesser har en personalstyrka per skift på åtta operatörer vilka rör sig 

mellan dessa. Aktiviteterna i delprocesserna sker parallellt och överlappar 

varandra. 
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5 Nulägesanalys 

Efter att ha studerat produktionen på fallföretaget har analyser av de 

undersökta områdena kunnat genomföras, vilka presenteras i detta kapitel. 

5.1 Produktion 

Fallföretaget arbetar idag med en form av line baserad produktion utifrån de 

likheter som kan kopplas till teorin, vilket kan anses vara det bästa tillgängliga 

alternativet utifrån de förutsättningar som existerar idag. Detta då deras 

produktion de bedriver är komplex och består av stora modulbaserad 

produkter som inte är standardiserade. Det finns väldigt begränsad möjlighet 

att omstrukturera produktionslayouten till en exempelvis Product family 

layout, vilket eventuellt skulle vara en mer optimal lösning med tanke på den 

stora variation av produkter som går genom flödet. Det skulle helt enkelt inte 

få plats att ha separata flöden bredvid varandra med inner- och ytterväggar 

samt ytterligare ett flöde för special väggar. Implementering av en helt ny 

produktionslayout hade även krävt total omstrukturering av både 

huvudprocessen och material processerna då dessa är byggda kring 

huvudprocessen. För att huvudprocessen ska kunna fungera krävs det att 

stödprocesserna kan tillgodose denna med nödvändiga resurser som omfattar 

bland annat försörjning av material. Genom att fallföretaget har välfungerande 

stödprocesser som på ett effektivt sätt hanterar materialförsörjningen till de 

ingående processerna i värdeflödet kan risken för produktionsstopp på grund 

av materialbrist undvikas.  

 

Idag erbjuder fallföretaget sina kunder ett mycket brett produktsortiment, där 

kunden till och med kan beställa egna unika och skräddarsydda 

specifikationer. Ett brett utbud är viktigt för att attrahera kunder och nå ut till 

en bred marknad. Det är däremot också väldigt viktigt att man har ett 

sortiment som är anpassat efter produktionens förmåga att tillverka. 

Produktionen som den ser ut idag hade förmodligen gynnats av ett mer 

standardiserat utbud av slutprodukter. Då hade fokus kunnat läggas på att 

utveckla arbetsmetoder och processer för tillverkning av några specifika 

produkter istället.  

 

Kvalitet  
Enligt teorin ger bristande kvalitet upphov till kvalitetsbristkostnader och 

därför är kvalitetskontroller och ett starkt fokus på just kvalitet väsentligt. 

Kvalitetsaspekter är extra viktiga inom fallföretagets produktion eftersom 

kvalitetsbrister i form av en defekt slutprodukt skulle medföra väldigt höga 

kostnader för kassation eller omarbete. Det är inte bara de nämnda 

kvalitetsbristkostnader som kan uppkomma på grund av en defekt produkt, 

företagets rykte kan även ta stor skada då kunden förväntat sig ett hus med 
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högsta kvalitet att flytta in i men som tvingas vänta på grund av brister. För 

att undvika att leverans av bristfälliga produkter ska ske kvalitetskontrolleras 

väggmoduler på olika sätt i flödet genom fysisk inspektion. I delprocesserna 

hos fönsterstation säkrar man exempelvis mot fuktskador ytterligare genom 

att tejpa extra mycket.  

 

Visuell styrning 
Företaget arbetar idag inte i någon större utsträckning med Lean production 

eller takttider. De har däremot implementerat några av de tillgängliga Lean 

verktygen, som 5S, visuell styrning och ständiga förbättringar. Då företaget 

idag använder sig av 5S bidrar det precis som teorin belyser till en mer 

strukturerad och organiserad arbetsplats. Genom att hålla rent och snyggt på 

arbetsstationerna leder det till trevligare arbetsmiljö samt lättare att identifiera 

verktyg eller material som saknas. Det märktes på företaget att man 

standardiserat och skapat vana då operatörerna upprätthöll standarden och såg 

till att verktyg och material fanns på sin plats och att det var rent och snyggt. 

Enligt Pascal (2007) är Kaizen en strävan att arbeta med ständiga 

förbättringar. Eftersom företaget implementerat daglig styrning och använder 

sig av förbättringsstavlor där de tar fokus på eliminering av slöserier, variation 

och effektivisering av processerna kan man anse att de har ett 

förbättringsarbete utifrån Kaizen.  

5.2 Värdeflödet  

Produktionsflödet har studerats med hjälp av en värdeflödesanalys som är ett 

verktyg för att få en överblick över hur produktionen ser ut idag och för att 

identifiera förbättringsområden genom kartläggning av processerna. Det gav 

starka indikationer på att de har ett tryckande system, eftersom de enskilda 

processerna i flödet arbetar till den högsta möjliga kapacitet för att skicka 

vidare produkterna så fort som möjligt till efterkommande process. Cykeltider 

för de olika processerna skiljer sig även åt, vilket visade på att de ingående 

processerna i flödet inte var synkade med varandra. Några av processerna tog 

betydligt längre eller kortare tid än de övriga och på grund av detta uppstod 

det köer. De varierande cykeltiderna gör att material inkommer till 

processerna antingen för tidigt eller för sent och därför kan det anses som att 

företaget inte arbetar med konceptet Just In Time.  

 

5.2.1 Flaskhals  
När produktionen inte arbetar i ett jämnt tempo och variationen mellan 

processer är stor med avseende på kapacitet och cykeltid uppstår det så kallade 

trånga sektioner (flaskhalsar) som begränsar produktionen och köer bildas där 

produkter får vänta mellan processteg. Detta fenomen har även observeras på 

fallföretaget, där köbildningen uppstod mest frekvent vid delprocesserna 

inom “fönsterstation”, vilket gav indikationer för en potentiell flaskhals 
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utifrån de teoretiska kriterier som omfattar flaskhalsar. Utifrån de mätningar 

som genomfördes, vilka återfinns i tabell 1, kunde två tydliga flaskhalsar 

identifieras och bekräftas. Dessa processer hade en cykeltid som var betydligt 

längre än de övriga processerna i flödet. Det blir tydligt att den ena flaskhalsen 

är fönsterstation som består av processerna sju till och med tio och den andra 

flaskhalsen är process tolv, Plaster. Flaskhalsen fönsterstation stoppar upp 

produktionen av väggmoduler och gör att ledtiden blir betydligt längre. 

Genom att implementera och börja arbeta med de 9-OPT reglerna, vilka är ett 

bra verktyg för planering och hantering av flaskhalsar hade det förmodligen 

varit möjligt att successivt effektivisera eller helt eliminera flaskhalsar som 

finns i produktionen. Att även försöka introducera ett tankesätt likt det som 

finns i konceptet Drum-Buffer-Rope kan ge stora fördelar då man får fokus 

på just flaskhalsar. Att sträva efter en produktionsplanering utifrån 

flaskhalsprocessen, där denna ska vara den styrande resursen i flödet. Och på 

så sätt även skapa ett mer dragande system där produkterna dras uppströms 

genom flödet.  

 

Den stora variationen vad gäller cykeltider mellan processerna påverkar hela 

flödet negativt. Det gör att det uppstår längre väntan mellan processtegen där 

produkter ligger i flödet utan att förädlas, vilket kan anses som slöseri. Genom 

att balansera och jämna ut flödet hade man förmodligen kunnat reducera 

denna variation och minska väntetiden mellan processerna. Vidare finns det 

alltid utrymme för förbättring genom förenkling av processerna och 

utformning av nya bättre arbetsrutiner som skulle kunna påverka cykeltiderna 

positivt och även så den totala ledtiden. De mer omfattande problemen som 

finns i produktionen idag och som begränsar flödet är alltså de varierande 

cykeltiderna mellan stationerna, den långa totala ledtiden och ett ojämnt flöde. 

Problem som är mindre omfattande men som ändå är av stor betydelse och 

påverkar ledtiden är muda i form av omarbetning och onödig rörelse.  

 

5.2.2 Muda flaskhals 
Ledtider påverkas bland annat av Muda (slöserier) i form av onödig rörelse 

på grund av att material befinner långt ifrån delprocessen, vilket gör att 

operatörerna i fönsterstationen måste gå längre sträckor. Detta blir tydligt i 

det framtagna spagettidiagrammet där kartläggning av operatörernas rörelser 

har gjorts. Bland annat får operatörer vid delprocess “montering fönster” gå 

en sträcka bortom montering persienn för att hämta gipsvinklar och frigolit 

hörn. Dessa slöserier borde kunna reduceras genom att ompositionera 

materialet som behövs i de ingående delprocesserna så att detta finns närmare 

till hands. Med hänsyn till att ytan är begränsad i fönsterstationen kan det ses 

som att operatörernas fikabås tar upp för stor del av den totala ytan och bör 

placeras någon annanstans utanför området för fönsterstation. Yta skulle då 

istället kunna utnyttjas för en mer strategisk placering av material. En annan 

av de slöserier eller Muda som noterats på fallföretaget är korrigering av 

väggramen i arbetsstationen förberedelse fönster. Arbetsmomentet kan tas 
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bort om processen som förbereder väggramen utför dessa korrigeringar, vilket 

borde vara möjligt. Detta arbetsmoment påverkar ledtiden för flaskhalsen och 

tar upp stor yta av fönsterstationen eftersom det behövs ett stort lager med 

träreglar samt en såg för att kapa dessa i rätt längd. Idag utförs även i 

fönsterstationen omarbete på grund av fel och brister på väggmoduler som 

uppkommit i flödets tidigare processteg. Då fönsterstationen är en flaskhals i 

flödet bör dessa extra arbetsmoment inte utföras här då de adderar till 

cykeltiderna för delprocesserna och gör flaskhalsen till ett ännu större 

problem. Kvalitetskontroll bör därför läggas i en tidigare process.  

 

5.2.3 Alternativ metod för hantering av flaskhals  
Enligt Mattsson och Jonsson bör man vid hantering av flaskhalsar först och 

främst undersöka möjligheterna att effektivisera denna med befintliga 

resurser. Om detta inte är möjligt, kan man öka kapaciteten i trånga sektioner 

(flaskhalsar) genom att tillsätta ytterligare ett arbetsskift eller investera i en 

ny utrustning inom den trånga sektionen. Eftersom flaskhalsen som undersöks 

är fönsterstation där förutsättningar finns för en ytterligare line skulle de 

teoretiskt sett kunna öka kapaciteten för denna. Ett problem som kan 

uppkomma är att det eventuellt inte finns tillräcklig yta för ytterligare 

material. Detta blir även problematiskt vid hantering av de största fönster då 

det inte är möjligt att montera dessa på grund av begränsad yta. Det innebär i 

sin tur att väggar som ska ha denna typ av fönster inte kan bearbetas i den 

stationen. Vid implementering av denna lösning hade behovet vad gäller 

personal i fönsterstation även ökat till det dubbla.  

 

5.2.4 Ergonomi & automatisering  
De automatiserade maskinerna som används i produktionen har inneburit 

stora investeringskostnader men är ur effektivitetssynpunkt ett bra tillskott då 

det går betydligt fortare vid utförande av arbetsmoment. Dessvärre utnyttjas 

maskinerna inte i speciellt hög utsträckning och stilleståndstiden är hög på 

grund av att de inte används alls när manuellt arbete utförs. Detta ses som 

väldigt negativt från ett ekonomiskt perspektiv eftersom en stillastående 

maskin med låg utnyttjandegrad tillför lite värde och kostar pengar. Från ett 

ergonomiskt synsätt medför de automatiserade maskinerna många fördelar då 

de kan utföra moment som har hög repetitivitet med hänvisning till 

spikportalen.  

 

De hjälpmedlen som finns i de övriga processerna vad gäller automatisering 

kan anses högst begränsad. De lyftanordningar som implementerats anses 

ändå ge stora ergonomiska fördelar då operatörerna inte själva behöver utföra 

tunga lyft och på så sätt kan arbetsskador undvikas. Spikningsmoment 

förekom väldigt frekvent inom nästan alla processer men utfördes manuellt. 

Det medförde en större belastning på operatören då denne tvingades sträcka 

sig över väggen för att nå gång på gång, vilket inte är optimalt ur ett 

ergonomiskt perspektiv. För att undvika risker för arbetsskador arbetar de 



 

- 52 - 

Henrik Ekström & Erik Fohlin 

med jobbrotation, vilket är väldigt positivt då variation i arbetet är en av 

förutsättningar för god ergonomi. Det medför även ökad stimulans hos den 

anställde.  

5.3 Personal  

Ett kännetecken för en flexibel produktion är att processerna ska kunna ställas 

om snabbt för att bearbeta olika typer av produkter utan långa 

omställningstider. Vidare är ett kännetecken för flexibel produktion att ha 

kompetent personal vilka har kunskapen och erfarenheten att kunna utföra 

flera olika arbetsmoment istället för endast ett. Idag arbetar operatörerna om 

två personer på varje process med möjligheten att röra sig fritt mellan alla 

processer vid behov. Operatörerna har även kunskap för att kunna utföra olika 

arbetsmoment inom flera stationer, vilket innebär en stor fördel då 

arbetskraften är flexibel och kan nyttjas fullt ut. En annan positiv aspekt med 

att operatörerna är utbildade för att kunna hantera flera av de processer som 

finns i produktionen är att ingen av processerna är beroende av specifika 

nyckelpersoner för att fungera. 

Eftersom flödet inte är balanserat och cykeltiderna varierar i den utsträckning 

de gör medför det att operatörerna springer mycket mellan processerna för att 

hjälpa till. När operatören lämnar sin process för att hjälpa till på andra ställen 

uppstår det problem i form av att operatörens process istället blir 

underbemannad. Det leder till en cykel där operatörerna springer mellan 

processerna för att konstant avlasta varandra. Detta tillvägagångssätt med att 

konstant släcka bränder gör att slöserier uppkommer i form av överdriven 

rörelse, vilket kan anses som negativt. 
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6 Förslag på framtida läge 

I detta kapitel presenteras förbättringsförslag på framtida läge. Översiktliga 

beräkningar för de nya ledtiderna presenteras även i tabellform.  

6.1 Förbättringsförslag 1 

Under studiens gång har reflektioner gjorts över hur flödet kan förbättras med 

målet att få ner ledtiden genom att effektivisera flaskhalsen fönsterstation. 

Funderingar har även funnits kring hur flödet ska kunna balanseras för att få 

rätsida på de varierande cykeltiderna som existerar i nuläget och få produkter 

att flöda. Utifrån analysen av nuläget har ett förbättringsförslag tagits fram. 

Som förslag till förbättring av ledtiden i flödet har en ny processlayout tagits 

fram där det gamla flödet har omstrukturerats. Vidare har även ett nytt sätt för 

montering av fönster introducerats i produktionen som utgår ifrån den 

monteringsprocess som används på andra trähusföretag.  

 

Metodik som används hos andra trähusföretag:  
Montering av fönster görs i ett eget flöde i produktionen där fönstret 

förmonteras i en träram. Fönsterförberedelse sker på arbetsbord där fönstret 

placeras plant på bordet där fyra operatörer arbetar parallellt med att hämta 

fönster, kapa reglar för ram, tejpa och täta samt montera fönster i ram. 

Förmontering av fönstret i en träram görs för att underlätta arbetet i 

produktionslinan eftersom det förberedda fönstret redan är klart och enkelt 

kan direkt lyftas in med travers i väggramen för att sedan skruvas fast utan 

någon ytterligare bearbetning. Nedanstående data i tabell 4 består av 

arbetsmoment samt tider för montering och förberedelse fönster hos andra 

trähusföretag. Data är insamlad av Tobias Schauerte som en del av en 

forskningsstudie som ännu inte är publicerad.  

 

 
Tabell 4: Tider för montering och förberedelse fönster hos andra 

trähusföretag  
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Den största problematiken inom produktionen idag är flaskhalsen som 

begränsar flödet på grund av att cykeltiden är betydligt längre i fönsterstation 

än för de övriga processerna, vilket är ett resultat av att fönsterstation har 

högre belastningsgrad i relation till övriga processer. De arbetsmoment som 

utförs i fönsterstation är mer omfattande och kräver därför längre tid än de 

övriga processerna. De övriga processerna i flödet inte är anpassade efter 

flaskhalsens takt och förmåga, vilket innebär det att de har överkapacitet och 

köer uppstår. Ytterligare en problematik som finns är att flödet inte är 

balanserat. Den variation som finns i flödet vad gäller cykeltiderna mellan 

processerna gör att det uppkommer onödiga väntetider som påverkar ledtiden 

negativt. Se tabell 1 för cykeltider och ledtider för nuläget. Dessa aspekter har 

beaktats vid utformning av den nya layouten som illustreras i fig 23 för 

förbättringsförslag 1. 

 
Fig 23: Illustration av ny produktionslayout.  

 

De största förändringar som har gjorts är följande. Förberedelse fönster har 

gjorts om till en fristående process men med samma placering som tidigare i 

flödet. Då denna process är oberoende kan produktionen av kompletta fönster 

hållas kontinuerlig och på så sätt finns det möjlighet att skapa en tidsbuffert 

gentemot de andra processerna. Arbetsmomenten som utförs i denna process 

skiljer sig från tidigare upplägg. I denna process förbereds nu fönster som 

byggs in direkt i en ram, där alla moment som omfattar tejpning och tätning 

med plast även utförs. Kompletta fönster monterade i en ram skickas sedan på 

pall till ett mellanlager i början av flödet till processen montering fönster som 

nu är placerad vid transportbord 1 mellan gips 1 och isolering, se fig 10. Där 

sker montering av komplett fönster horisontellt direkt i väggram i stället för 

vertikal montering som monteringen utfördes tidigare. Fönstret hämtas från 

mellanlager med travers och lyfts in i väggram och monteras fast liggandes. 

Sedan skickas väggram med monterat fönster vidare fram i flödet för 

ytterligare bearbetning. På så sätt kan väntetiden på 11 minuter och 46 
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sekunder mellan gips 1 och isolering istället utnyttjas. Där den gamla 

fönsterstation förut var belägen har en ny delprocess introducerats som 

omfattar blandade arbetsmoment som exempelvis montering av dörrhandtag 

och räls för persienn. Utifrån den nya layouten och det nya tillvägagångssättet 

har vissa arbetsmoment inte längre ansetts vara nödvändiga och har därför 

tagits bort. Vidare har arbetsmoment fördelats ut på övriga processer för att 

balansera cykeltiderna och jämna ut flödet så att produkterna kan gå igenom 

flödet utan att köer uppstår lika frekvent. Se tabell 13, bilaga 2 för komplett 

lista med ändringar över arbetsmoment för ny layout. En sammanställning av 

de genomsnittliga cykeltider och den totala genomsnittliga ledtiden för den 

nya framtagna layouten återfinns i tabell 5 nedan.  

 
Tabell 5: Genomsnittliga cykeltider för förbättringsförslag 1.  

 

Utifrån de mätningar som återfinns i tabell 5 för den nya layouten kan det 

tydligt påvisas att ett jämnare flöde för ytterväggar har uppnåtts vid direkt 

jämförelse med de mätningar som återfinns i tabell 1 för originalflödet. 

Variationen vad gäller cykeltiderna mellan processerna har reducerats 

betydligt med det framtagna förbättringsförslaget. Det gör att produkterna inte 

ligger och väntar lika länge som innan. Väntetiden mellan process gips 1 och 

isolering utnyttjas nu också till fördel för montering av fönster.  

 

För att kunna utföra beräkningar av ledtidsförbättring och möjlig ökad 

produktionsvolym enligt formlerna som återfinns i bilaga 4 har en ny 

sammanställning i tabellform över kötiderna gjorts, se nedan tabell 6. Utifrån 

data som erhållits i tabell 6 för kötider, finns det möjlighet att reducera den 

totala kötiden med 00:22:24 minuter i den nya layouten.   
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Tabell 6: Kötider för den nya layouten. 

 

Utifrån definitionen av ledtid i bilaga 4 blir den nya ledtiden 04:58:38 timmar. 

Beräkningarna för den möjliga teoretiska ledtidsreducering som kunnat 

påvisas har gjorts med hjälp av formlerna i bilaga 4. Beräkningar är 

uppskattade utifrån de observationer och de antaganden som har gjorts i 

studien. 

 
 

Detta skulle alltså utifrån ett teoretiskt perspektiv innebära en ökning i 

produktionen med 1,482 meter vägg yttervägg per timme, vilket motsvarar en 

total procentuell ökning av produktionen på 6,9 % enligt beräkning nedan: 

 

 

Produktiviteten kan även anses kunna ökas då man med förbättringsförslaget 

i teorin kan erhålla en högre output av antal meter vägg med samma input av 

resurser som tidigare.   
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6.2 Förbättringsförslag 2 flaskhals  

Ett ytterligare förbättringsförslag som tagits fram är inom flaskhals 

fönsterstation där nuläget med det befintliga produktionsflödet är oförändrat. 

Istället för omstrukturering av flödet har fokus lagts på att reducera slöserier 

i flaskhalsen med utgångspunkt i material placering och operatörernas rörelser 

som påvisades i spagettidiagrammet, fig 22 i nulägesbeskrivningen.  

 

Vid kartläggning av operatörernas rörelser inom fönsterstation kunde det med 

hjälp av spagettidiagrammet tydligt påvisas att relativt mycket tid går åt för 

att hämta material som behövdes vid utförande av arbetsmoment i de olika 

delprocesserna. En reducering av onödiga rörelser skulle kunna uppnås 

genom att se över hur placeringen av material så att det finns närmare 

tillgängligt. Ytterligare ett lösningsförslag för att reducera onödiga rörelser 

skulle kunna vara att tillsätta en operatör som hanterar materialförsörjningen 

till de olika delprocesserna i fönsterstation. På så sätt kan operatörerna 

fokusera på utförande av sitt arbete istället.  

 

Idag rör sig operatörerna även relativt mycket mellan delprocesserna för att 

hjälpa till, vilket ger upphov till onödiga rörelser. Det vore förmodligen 

fördelaktigt att ha mer fasta arbetsområden, där exempelvis operatörer i 

delprocesserna förberedelse fönster och förberedelse ram endast hjälper 

varandra vid behov, då avståndet är kortaste mellan dessa. På så sätt kan man 

undvika att operatörerna går de längsta sträckorna mellan första och sista 

processen i fönsterstation.  

6.3 Förbättringsförslag 3 flaskhals  

Det observerades under studiens gång att det fanns förutsättningar för att 

implementera ytterligare en lina i flaskhalsen fönsterstation, vilket presenteras 

i förbättringsförslag tre. Eftersom det inte har gjorts några omfattande 

mätningar vad gäller förbättringsförslag tre kommer det endast att belysas 

utifrån ett hypotetiskt perspektiv, där för-och nackdelar, samt problematik 

kring implementation presenteras i diskussionsavsnittet. En dubbel-line skulle 

innebära att väggar som kommer från produktionsflödet delas upp på två 

separata flöden. Transport av väggar till de separata line kan till fördel ske 

med det existerande transportband för väggar som redan används för line 1 

idag, se bilaga 3 över layout fönsterstation. Med två lines sker bearbetning av 

två väggar samtidigt, vilket gör att man kan få igenom fler antal väggar under 

samma tid som med nuvarande produktion. Med två flöden höjs kapaciteten i 

flaskhalsen, vilket skulle påverka hela flödet positivt och ge en ökning vad 

gäller den totala produktionskapaciteten. En kapacitetshöjning i produktionen 

skulle även skapa förutsättningar för att bättre bemöta ökad efterfrågan i 

framtiden.  
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7 Diskussion & Resultat 

I detta kapitel diskuteras de förbättringsförslag som tagits fram utifrån den 

analys som har gjorts. Diskussion kommer även att hållas kring andra 

aspekter som berör produktionen. Slutligen presenteras de resultat som 

erhållits från studien. 

 

Fallföretaget är ett växande företag med en ständigt ökande efterfrågan med 

allt högre kundkrav. För att lyckas bemöta den ökande efterfrågan måste de 

kontinuerligt hitta lösningar för att effektivisera sin produktion, processerna 

och sin arbetsmetodik.  

 

Studiens har fokuserat på att effektivisera en flaskhals och samtidigt 

undersöka hur hela produktionsflödet kan effektiviseras och balanseras för att 

kunna uppnå en högre och mer jämn produktionstakt. Effektivisering har även 

omfattat att eliminera slöserier i flaskhalsen och minimera onödigt arbete i 

produktionen. Även om studien främst har tagit fokus på flaskhalsen har det 

varit väsentligt att kartlägga hela flödet genom en värdeflödesanalys för att få 

en fullständig överblick och förståelse kring hur de ingående processerna 

samverkar och påverkar varandra. Utan förståelse för hur strukturen ser ut i 

flödet blir det lätt att man fokuserar på fel saker. Exempelvis att resurser och 

förbättringsarbete riktas mot att effektivisera den enskilda process, utan 

hänsyn till hur flödet som helhet påverkas. Risken blir att man lägger onödiga 

resurser på förbättring av en process som kanske inte ens är ett problem. En 

process kan ge illusion av att vara en flaskhals om man endast tar fokus på en 

specifik del av flödet, men som egentligen inte är det när helheten observeras. 

Det är många faktorer att ta hänsyn till för att täcka alla aspekter av 

produktionen. Därför har studien avgränsats mot att endast undersöka några 

av dessa. 

 

Koncept för visuell styrning implementeras i produktionen i form av bland 

annat 5S och förbättringsstavlor som är verktyg för att få fokus på problem 

och struktur på arbetsplatsen. Produktionen i dagsläget har dock inga visuella 

indikatorer som visar på hur de individuella processerna eller flödet som 

helhet presterar i realtid. Genom att sätta upp monitorer i produktionen som 

visar vilken takt varje process ska hålla skulle ett jämt flöde i produktionen 

kunna upprätthållas. Dessvärre är detta idag ingen möjlighet eftersom det 

förutsätter att omfattande mätningar av cykeltider och ledtider genomförts för 

olika väggtyper. Och att implementation av ett taktat flöde har skett.  

 

Fallföretaget har ett brett produktsortimentet med varierande komplexiteten 

hos produkterna, vilket gör att bearbetning av en del produkter är mer 

omfattande i processerna. Det gör att processerna för sådana tar längre tid och 

ibland hinner operatörerna stationerade i processen inte med. Resultatet blir 
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att operatörerna förflyttar ofta mellan stationerna för att hjälpa till när en 

process tar längre tid. Det ger upphov till slöseri i form av onödig rörelse. 

Operatörens egna process blir även lidande då arbetet ofta inte hinner utföras 

i tid i denna på grund av att operatören är och hjälper på annat håll.  För att 

kringgå detta skulle företaget kunna ha en operatör som agerar stödresurs och 

hjälper till där det behövs. På så sätt skulle en flexibel produktion fortfarande 

kunna upprätthållas samtidigt som flödet i övriga processer flyter på som 

vanligt och onödig rörelse minimeras. 

 

Genom studien har olika förbättringsförslag kunnat utformas, där 

implementering av förbättringsförslag 1 innebär att ledtiden genom formel 2 

bilaga 4 förbättras som cirka med 15 %. Den nya ledtiden beräknas med 

formel 1 i bilagan och blir då 4 timmar, 39 minuter och 4 sekunder. Det 

innebär även en ökning i produktivitet då output av antal meter vägg per 

timme har ökats med samma input av resurser som tidigare. För att kunna 

implementera förbättringsförslag 1 krävs det en omstrukturering av 

produktionslayouten, vilket hade krävt ekonomiska insatser från företaget 

sida. Bland annat skulle man behöva ett nytt arbetsbord där process 

förberedelse fönster är positionerad för att kunna arbeta effektivt. En annan 

förutsättning är att ledig yta måste tas fram för att kunna få plats med ett 

mellanlager av färdiga fönster vid monteringsprocessen. Det kommer även 

vara mycket väsentligt att logistiken som avser transport av färdiga fönster till 

mellanlager vid monteringsprocessen fungerar felfritt. Detta är kritiskt för att 

det inte ska bli stopp i produktionen.  

 

Förbättringsförslag 2 har tagit fokus på att få bort slöserier i flaskhalsen i form 

av onödig rörelse. Genom spagetti-diagrammet där operatörernas rörelser 

kartlades kunde det påvisas att det fanns onödig rörelse och positionering av 

material kunde förbättras för att reducera slöseriet. Genom att omplacera 

operatörernas fikabås kunde viktig yta frigöras som istället kunde användas 

till material, vilket är en av förutsättningarna för den nya layouten. Den nya 

layouten reducerar slöseriet med totalt cirka 130 m för alla sträckor per fönster 

vilket kanske inte kan anses som betydande. Det är här viktigt att se den stora 

bilden där dessa slöserier under ett års tid kan bli väldigt stora totalt sett. 

Eftersom implementering av förbättringsförslag 2 med ny layout påverkar 

operatörernas nuvarande struktur inom arbetsstationen, exempelvis flytt av 

fikabås, är det kritiskt att en nära och tydlig kommunikation hålls så att alla 

är medvetna om varför förändring är nödvändig. Vidare diskussion med 

operatörer bör även hållas i samband med omstrukturering då de ges möjlighet 

att själva komma med input och idéer kring en mer optimal placering. I 

dagsläget har operatörerna inga fasta positioner eller avgränsningar vad gäller 

arbetsområde. I det nya förslaget används mer specifika avgränsningar för 

vilka områdesgränser operatörerna bör gå över. Exempelvis utgör 

operatörerna i processen förberedelse fönster och förberedelse väggram 

numera ett team. Och operatörerna inom process montering fönster samt 
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montering persienn samverkar med varandra. På så sätt gångsträckor 

begränsas och onödig rörelse reduceras. Förbättringsförslag 1 och 2 är endast 

teoretiska och därför bör det belysas att värdena som tagits fram för dessa kan 

avvika i praktiken. Den layout som tagits fram i förbättringsförslag 2 ska 

endast ses som en riktlinje som fallföretaget kan bygga vidare på för att skapa 

en bättre layout.  

 

Förbättringsförslag 3 har tagit fokus på kapacitetshöjande genom införande 

av ytterligare en line i flaskhalsen. Utifrån ett helhetsperspektiv kan 

implementering av förbättringsförslag tre skapa möjligheter för att uppnå ett 

flöde med högre kapacitet och som kan producera snabbare då effektivisering 

och kapacitetsökning sker i den svagaste länken i kedjan.  

 

För att möjliggöra implementering av ytterligare en lina måste det frigöras yta 

vid line två för placering av material. I den nuvarande layouten har det 

observerats tre arbetsbord för specialväggar bredvid line två. Ett alternativ för 

att frigöra yta skulle vara att ompositionera de tre arbetsborden för 

specialväggar till något annat ställe i fabriken, se fig 28 för layout i bilagan 3. 

För att tillgodose materialbehovet för båda line ett och två utifrån layouten 

idag hade det krävts dubbel uppsättning av allt material. En lösning för att 

reducera behovet av yta för material är att väggarna som ska in i line två 

roteras 180 grader någonstans innan fönsterstation så att väggarnas yttersidor 

står vända mot varandra i båda linorna. På så sätt kan material för yttersida 

strategiskt placeras mellan line ett och line två och tillgodose behovet vid båda 

dessa utan att dubbel uppsättning är nödvändig.  

Ytterligare problematik som omfattar materialhantering vid den nya line 

uppstår vid montering av fönster. Hantering av större fönster blir en utmaning 

då ytan och svängradien är begränsad. Det innebär att endast vissa av vägg 

modulerna, vilka har mindre fönster kan bearbetas i den nya line. Andra 

aspekter som man behöver ta hänsyn till förutom materialplanering är bland 

annat att med ytterligare en line skulle behovet av antalet operatörer öka till 

det dubbla, vilket innebär ökade kostnader för arbetskraft. 

Slutligen går det att argumentera för att de generella antagningar som gjorts 

gällande att tiden det tar att utföra nödvändiga moment för 2 styck fönster är 

det dubbla som för 1 styck fönster. Avvikelser kan i verkligheten förekomma 

då operatören eventuellt inte utför arbetsmomenten i samma ordning varje 

gång för olika fönster. Vidare kan även tiden för utförandet av olika 

arbetsmoment variera från gång till gång beroende på omständigheterna som 

råder.  
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8 Slutsatser  

Utifrån det erhållna resultatet har generella och företagsspecifika slutsatser 

kunnat dras, vilka presenteras i detta kapitel. Dessa slutsatser kan anses vara 

svar på studiens frågeställning.  

8.1 Generella slutsatser: 

Företag bör lägga mer fokus på bättre planering och skapa välfungerande 

tillverkningsprocesser för att på så sätt korta ner ledtider och öka kapaciteten 

i produktionen. Genom att företag lägger mer resurser på att identifiera och 

eliminera flaskhalsar kan de skapa ett jämnare flöde. Vidare kan identifiering 

av slöserier och skapa ordning och reda i produktionen också bidra till en 

effektivare produktion. Genom att utveckla och förbättra produktionen kan de 

minska sina produktionskostnader vilket innebär att de blir 

konkurrenskraftiga mot den globala marknaden. 

För husindustrin innebär det att fler bostäder kan byggas snabbare och mer 

ekonomiskt. Den ständigt ökande bostadsbristen kan därmed bemötas på ett 

bättre sätt. En effektiv och resurssnål produktion bidrar positivt till att jordens 

resurser bevaras och minskar slöserier av dessa.  

8.2 Slutsatser kopplade till fallföretaget 

Idag har företaget ett väldigt brett produktsortiment att erbjuda sina kunder. 

Ur marknadsmässigt perspektiv är det fördelaktigt då de på så sätt kan locka 

fler kunder med sina produkter. Ur produktionsmässigt perspektiv är det 

däremot negativt då det innebär en komplex produktion på grund av den stora 

variationen av väggar som måste tillverkas. Ett mer standardiserat sortiment 

underlättar produktionsplaneringen och tillverkningen.  

 

Nuvarande produktion begränsas av flaskhalsen och därför måste de öka 

kapaciteten på denna för att skapa ett jämnare och mer effektivt flöde. På så 

sätt kan dagens efterfrågan och den potentiellt ökade efterfrågan i framtiden 

bemötas på ett bättre sätt. Förbättringsförslag 1 som tagits fram ger en 

ledtidsreducering och ett jämnare flöde. En stor fördel med denna lösning är 

att det inte krävs en stor omstrukturering av produktionslayouten för att 

implementera denna lösning. En annan fördel med detta alternativ är att det 

inte finns något behov av att öka arbetsstyrkan. I jämförelse med 

förbättringsförslag 1 kräver förbättringsalternativ 3 en större omstrukturering 

av produktionslayouten samt tillsättning av ytterligare personal. Detta innebär 

sammanfattningsvis att företaget skulle behöva lägga omfattande resurser för 

att kunna implementera alternativ 3.  
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Förbättringsförslag 2 innebär att placering av material i flaskhalsen ses över 

noggrant, vilket leder till att man kan eliminera slöserier i form av onödig 

rörelse. Närmare placering av material skulle även innebära att ledtiden kan 

förbättras ytterligare och därmed påverka hela flödet positivt.  

 

Det resultat och de slutsatser som tagits fram i studien är främst applicerbara 

på det undersökta fallföretaget. Därefter är det upp till läsaren att avgöra 

huruvida dessa slutsatser kan generaliseras och appliceras på andra områden 

eller företag.  

 

Syftet med studien har uppnåtts då större förståelse kring hur 

produktionsflöden kan effektiviseras hos tillverkningsföretag utifrån 

flaskhalsteori och Lean produktion. Detta har gjorts genom att produktionen 

och det praktiska hos ett fallföretag har studerats och sedan analyserats med 

hjälp av en framtagen teoretiskt referensram.  

 

Målet med studien var att identifiera flaskhalsar och ta fram förslag på hur 

man kan förbättra och effektivisera en av dessa. Målet har uppnåtts och tre 

förbättringsförslag har tagits fram för effektivisering av flaskhalsen. 

 

Trots underlaget studien genererat som omfattar förbättringar för ett framtida 

läge anses det nödvändigt att företaget genomför fler och mer omfattande 

studier för att skapa ett mer tillförlitligt underlag. Dessa studier bör omfatta 

ytterligare mätningar av cykeltider hos processerna för att kartlägga den 

existerande variationen mellan dessa för att möjliggöra ett taktat flöde i 

framtiden.  
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9 Rekommendationer  

Rekommendationer relaterade till de framtagna förbättringsförslagen kring 

ett framtida läge presenteras i detta kapitel. Även forskarnas egna 

reflektioner kommer att tas upp. 

Ett förslag för att samla in data till fortsatta studier på ett effektivt sätt är att 

låta operatörerna mäta hur lång tid utförande av olika arbetsmoment tar i 

processen. Denna data kan sedan användas för att ta fram potentiella framtida 

förbättringar. Fallföretaget rekommenderas att pröva detta tillvägagångssätt 

eftersom det möjliggör för operatörerna att observera och bli mer medvetna 

om exempelvis slöseriet i processen och den förbättringspotential som finns.  

 

Det har exempelvis observerats att operatörerna går frekvent mellan 

processerna för att avlasta och hjälpa varandra. Det leder till slöserier i form 

av onödig rörelse. En rekommendation till fallföretaget utifrån detta är att 

införa en person som agerar stödresurs när behov uppkommer i processerna.  

 

Om fallföretaget inte anser att de vill ändra sin metod för montering av fönster 

till förbättringsförslag 1 bör istället förbättringsförslag 3 övervägas. 

Förbättringsförslag 1 och 3 kräver stora insatser från företagets sida och 

omfattande planering, om det inte finns möjlighet att implementera dessa så 

rekommenderas fallföretaget att åtminstone se över möjligheterna med 

implementering av förbättringsförslag 2 till att börja med. 

 

De automatiserade maskinerna som finns i produktionen idag kan anses vara 

fördelaktiga från ett ergonomiskt perspektiv då de avlastar för operatörerna. 

Då maskinerna har lång stilleståndstid innebär det en låg utnyttjandegrad, 

därför rekommenderas fallföretaget att undersöka möjligheterna kring hur 

utnyttjandegraden kan ökas. Alternativt undersöka vilka andra lösningar det 

finns för att underlätta för operatörerna i produktionen. 
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Bilaga 1 - Bilder 

 

Fig 24: Rotationsmoment av väggmodul mellan arbetsbord.  

 

Fig 25: 5S konceptet inom produktionen vid två olika arbetsbänkar.  

 

 
Fig 26: Förbättringstavlor inom produktionen för uppföljning av kvalitet och 

variation.  
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Bilaga 2 - Tabeller 

 
Tabell 5-9 omfattar operationstider för ingående delprocesser i fönsterstationen.  

 

Tabell 7: Mätningar som avser operationstider för aktiviteter genomförda inom 

delprocess “Preparation windowsframe”.  

 

 
Tabell 8: Mätningar som avser operationstider för aktiviteter genomförda inom 

delprocess “Preparation windows”.  
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Tabell 9: Mätningar som avser operationstider för aktiviteter genomförda inom 

delprocess “Mounting  window”.  

 

 
Tabell 10: Mätningar som avser operationstider för aktiviteter genomförda inom 

delprocess “Processing outside wall”.  

 

 
Tabell 11: Mätningar som avser operationstider för aktiviteter genomförda inom 

delprocess “Blinds”.  
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Tabell 12: Cykeltider för hela flödet 
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Tabell 13: Cykeltider över framtida flödet 
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Tabell 14: Operatörernas rörelser i nuvarande layout och ny layout.  
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Bilaga 3 - Spagettidiagram 

 
Fig 27: Operatörernas rörelse framtida läge. 
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Fig 28: Förbättringsförslag 3, dubbla lines fönsterstationen 
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Bilaga 4 - Formler  

 

Egna formler:  

 
 
 

 

 

 

 


