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Sammanfattning  
I dagens hårt konkurrerande marknad är produktion mot kundens krav och önskemål 
en viktig strategi för att behålla en ledande position som företag inom sin bransch. 
Verksamheter behöver lägga vikt på att effektivisera sina processer mot det faktiska 
kundbehovet, vara flexibla och kunna hantera varierad efterfrågan.  

Fallstudien fokuserar på företaget Emballator Lagan Plast AB (ELP) som producerar 
plastförpackningslösningar inom burkar och hinkar till bland annat 
livsmedelsindustrin. Syftet för studien är att etablera en effektiv process mot en ny 
kundgrupp vars önskemål är att kunna beställa en mindre volym av burkar utan att 
produktionsresurser ökar.  

Inom tillverkningsfilosofin Lean Production strävar hela organisationen mot att följa 
ett högkvalitativt arbetssätt för att kunna tillämpa rätt värde för kund. 
Företagskulturen ska styrkas av långsiktiga mål och varje individ ska finna 
motivation till att ständigt förbättra processer. För att nå ett förbättrat tillstånd kan en 
arbetsmetod kallad Förbättringskatan användas. Den syftar till att skapa ett 
upprepande mönster mot det nya arbetssättet och den företagskultur som 
organisationen ska tillämpa.  

ELPs produktion styrs i nuläget av ett säkerhetslager. Tillverkning av burk och 
kompatibelt lock sker vid separata tillfällen och de packas ned i varsin kartong. 
Kartongen packas upp till full nivå vilket gör att antalet burkar i en kartong inte är 
detsamma som antalet lock i en kartong. Produkterna försluts i hygienpåsar och 
därefter ner i kartong. Färdig kartong ställs på lager och skickas till kund då företaget 
får en order.  

För den nya processen är målet att produktion ska styras av kundorder och 
tillverkning ska ske i ett kontinuerligt flöde. Produkterna ska sampackas i en kartong 
för att antalet burkar och lock ska överensstämma och arbetsgenomförandet ska ske 
på ett standardiserat vis. De hinder som står mellan nuläget och måltillståndet är 
företagets produktionsplanering. Företaget planerar in flera produktioner mot 
säkerhetslager vilket gör att schemat är nästintill fullbelagt. Schemat försvårar 
visionen om att producera efter kundorder och planera in burk och kompatibelt lock i 
ett kontinuerligt flöde.  

Det förslag som tagits fram är ett planeringssystem där produktion av burk och 
kompatibelt lock integreras. Produktionen ska vara taktad efter dessa och 
synkroniserade med varandra. Separat produktion av burk eller lock ska inte ske. För 
att styrka förslaget har exempel utifrån nulägets produktionsschema tagits fram. En 
ledtidsberäkning har även utförts på ett kontinuerligt flöde som visar möjlighet att 
producera efter kundorder då snabb leverans kan ske. Förslaget innehåller en 
förpackningslösning anpassat till en mindre ordervolym och en standardiserad 
arbetsmetod som förenklar medarbetarens process.  



  

 
 

Summary 

In today's competitive market, production towards customer demands and specific 
requests is an important strategy towards maintaining a leading position within the 
company's line of business. Companies need to focus on streamlining their processes 
towards the actual customer needs, be flexible and also be able to handle varied 
customer demands. 

This case study focuses on the company Emballator Lagan Plast AB (ELP) which 
produces plastic packaging solutions for cans and buckets towards different 
industries whereas the food industry is one of them. The initial purpose of the case 
study is to establish an efficient process against a new customer group whose wish is 
to be able to order a smaller volume of cans and lids together without increasing 
production resources. 

Within the manufacturing philosophy Lean Production, the entire organization strives 
to follow a high-quality working method in order to apply the right value to the 
customer. The culture will be supported by long-term goals and each individual 
should find motivation to continuous improve the processes. In order to achieve an 
improved condition, a working method called the improvement path can be used. It 
aims to create a repetitive pattern against the new way of working and the corporate 
culture that the organization is going to apply. 

The current production at ELP is controlled by a security storage. Cans and 
compatible covers can be made on separate occasions and they are packed in a 
separate carton. The carton is packed to the full level, which means that the number 
of cans in a carton is not the same as the number of lids in a carton. The products is 
then sealed into hygiene bags and put inside the carton. Finished carton is put in 
stock and sent to customer when the company receives an order. 

The target state of the new packaging process shall be controlled by customer orders 
and the manufacturing process of a can and compatible cover shall be done in a 
continuous flow. The products should be packaged in a specific carton to ensure that 
the number of cans and lids is consistent and the packaging process must be done in a 
standardized manner. The current obstacle that stands between the present and the 
target state are the company's production planning. The company plans several 
productions against security stocks, which means that the schedule is almost fully 
packaged which complicates the vision of producing customer orders and scheduling 
cans and compatible lids in a continuous flow. 

The presented proposition is a planning system where the production of can and 
compatible lids is always monitored. Production should be aligned with these and 
synchronized with each other. Separate production of can or lid should not occur. In 
order to strengthen the proposition, examples based on current production plans have 
been developed. A lead-time calculation has been made on a continuous flow that 
shows the ability to produce according to customer order which enables fast delivery 
to take place. The proposal also includes a packaging solution adapted to a smaller 
order volume and a standardized working method that simplifies the employee’s 
overall working process. 



  

 
 

Abstract 
Möjligheten att uppnå ett lönsamt och konkurrenskraftigt företag genom att tillämpa 
en strategi som förespråkar flexibilitet mot kund och ständig processförbättring mot 
kundens behov har blivit en allt mer väsentlig del på vägen mot framgång. 
Processerna ska generera högkvalitativa produkter och styras av motiverade och 
engagerade medarbetare.  

I följande studie har en process tillämpat mot mindre orderkvantiteter konstruerats 
för att öka Emballator Lagan Plasts flexibilitet mot kund och ge företaget tillfälle att 
öka sin årliga omsättning. Studien har formats utifrån problemformuleringen “Hur 
kan högre flexibilitet i produktion nås utan att öka produktionsresurserna?”. Målet 
med arbetet är att tillämpa en process som svarar på den potenitella kundgruppens 
behov, reducerar slöserier i form av lager och förflyttningar samt minskar ledtid.  

Utifrån genomförandet där arbetsmodellen “Förbättringskatan” användes alstrades 
följande resultat. En förbättrad process kan skapas genom att tillämpa en kundstyrd 
produktion där orden produceras i ett kontinuerligt flöde. Burk och kompatibelt lock 
ska sampackas i en kartong och packas med lika många burkar som lock. Det 
förbättrade tillståndet reducerar behovet av lager samt minskar ledtiden.  

De planeringspunkter som Förbättringskatan innehåller kan slutligen tillämpas av 
företaget vid framtida processförbättringar. Modellen möjliggör för kontinuerlig 
utveckling av organisationen där medarbetare får chans att förändra sitt arbete och 
involvera sig i förändringen mot kundens krav. 

Nyckelord: Processförbättring, förpackningslösning, standardisering, kontinuerligt 
flöde, flexibilitet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Förord 

Detta examensarbete är det avslutande momentet på vår högskoleingenjörsutbildning 
inom Industriell Ekonomi på Linnéuniversitetet i Växjö. Projektet genomfördes på 
Emballator Lagan Plast AB som är stationerat i Ljungby.  

Arbetet är utfört gemensamt av oss författare. Vi togs emot väl på företaget och vill 
därför tacka alla medarbetare som med ett positivt bemötande ställt upp för att besvara 
våra frågor och funderingar.  

Ett extra stort tack till vår företagshandledare, Frida Nilsson, som har med ett stort 
engagemang assisterat oss genom vårt arbete. Ytterligare vill vi tacka logistikchef Niklas 
Petersson som även han har assisterat med kritisk information samt vägledning. Vår 
examinator, Mirka Kans, vill vi också ge ett tack till som har gett oss stöd och förslag till 
vår rapport. Slutligen vill vi även tacka vår handledare, Joakim Bjurström, för 
handledning genom arbetet.  

Tack!  

 

 

 

Carl Isholt         &         Melissa Sundell 

Växjö, Maj 2018 
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 1. Introduktion 

I följande kapitel förklaras den bakomliggande avsikten till varför fallstudien ska 
genomföras. I kapitlet kommer även mål och syfte med studien att beskrivas, samt 
vilka avgränsningar som ramat in arbetet.  

 
      1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

I dagens konkurrensutsatta marknad och samhällets snabba teknologiutveckling har 
kunders förväntningar och krav ökat. Det läggs en stor vikt på att företag levererar 
produkter tillämpade till kundens behov och att de tillfredsställer kundens 
förväntningar på kvalitet, leveransförmåga och servicenivå för att hålla sig kvar och 
kunna bli ledande på marknaden (Tieto, KTH 2016).  

En produkts eller tjänsts kvalitet kan definieras som dess förmåga att tillfredsställa, 
och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar (Bergman, Klefsjö 2007). 
Att arbeta med kvalitet involverar hela organisationen och ska tillämpas i alla 
processer. Kundens önskemål och samhällets kontinuerliga utveckling ska ligga som 
grund till företagets arbete eftersom det är viktigt att produkterna ständigt förbättras 
och att de tillämpar den nya tekniken. Företaget behöver vara en del av den 
föränderliga rörelsen framåt för att hålla sig kvar på marknaden och förbli lönsamt. I 
rörelsen framåt ska företaget tillämpa medarbetarnas kreativa tänkande och se nya 
innovativa idéer i riktning mot kundens behov (Bjurström 2016). Det som 
organisationen utför kommer att påverka den slutliga produkten och kvaliteten. Det 
är därför viktigt att alla processer är byggda mot företagets syfte och kundens 
upplevelse. Enligt Woodruff (1997) är nyckeln till konkurrensfördelar att skapa ett 
betydande kundvärde. 

I samband med samhällets teknologiutveckling har kravet på företags flexibilitet 
ökat. Företags förmåga att vara anpassningsbara mot kund har blivit en avgörande 
faktor för framgång. Kunden vill ha möjlighet att beställa olika orderkvantiteter vid 
olika tillfällen. Företag måste därför kunna hantera den stora efterfrågevariationen 
(Mattson 2015). Företag måste skapa lösningar för dessa förändringar, som förändrad 
orderkvantitet, för att tillfredsställa kunden. Order i stora volymer går i regel mycket 
bra men problem kan uppstå vid mindre volymer då de kan bli för små i förhållande 
till transportkostnader oavsett om det är företaget eller kunder som betalar det 
(Promosoft 2018). Mindre volymer måste planeras utifrån perspektiv på förpackning 
om företaget inte är van att leverera liten kvantitet. En pall ska fortfarande utnyttjas 
maximalt eftersom transportkostnader betalas efter antal pallplats i lastbilen.  

Företagets förmåga att vara flexibla mot kund nås genom ett kontinuerligt flöde som 
styrs efter kundorder. Kund har då chans att skräddarsy sin produkt och företaget kan 
hantera varierad efterfrågan omedelbart (Petersson m.fl. 2015). Bilagi och 
Vasanthakumara (2017) belyser de fördelar som går att uppnå genom ett 
kontinuerligt flöde med ett dragande system. Författaren visar hur ett kontinuerligt 
flöde reducerar behovet av att lagra produkter innan de skickas till kund och hur 
produktionen styrs av kund i stället för lager. Den analyserade processen i studien 
visades effektiviteten även öka med 49,4% enbart genom att producera i ett dragande 
system reducerat från slöserier. 
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Kundlojalitet är en annan viktig faktor för verksamhetens framgång som kommer av 
att kundens krav besvaras. Kunden är nöjd och kommer tillbaka till företaget om den 
köpta produkten svarar på de faktiska behoven samt levererar den utlovade 
kvaliteten. Sambandet kan jämföras med den kallade “service- och 
lönsamhetskedjan” som lanserades av Harvard Business School år 1994. Modellen 
visar relationen mellan lönsamhet, kundlojalitet, medarbetarnas tillfredsställelse, 
lojalitet och produktivitet. Kedjans syfte är att förklara vikten av medarbetarnas 
välmående för ett lönsamt företag (Heskett, Jones, Loveman, Sasser, Schlesinger, 
2008).  

Företagets ekonomiska utveckling beror bland annat på medarbetarna eftersom de 
styr processerna. De behöver därför säkerställa att processerna skapar ett värde som 
kunden efterfrågar. Rätt kvalitet ska skapas direkt i medarbetarnas arbete och det ska 
vara enkelt för dem att utföra det. Är systemet applicerat till slutproduktens kvalitet 
har företaget goda chanser till högre lönsamhet och konkurrenskraft (Bjurström 
2016). För att få resultat och tillväxt krävs det att hela organisationen är involverad. 
De anställda ska veta sitt syfte, förstå sin arbetsuppgift och känna sig trygga på sin 
arbetsplats. Det finns ett tydligt samband mellan medarbetarnas tillfredsställelse och 
nöjda kunder, vilket Castro, Armario och Ruiz påvisar i sin studie. Där framgår 
vikten av att involvera personal och träna dem i ett arbetssätt som främjar kundens 
önskemål. Ledningen ska ge medarbetarna rätt resurser för dess arbetsuppgifter och 
stötta dem i en nära relation mot ett engagemang som strävar till en högre nivå av 
kundservice (Castro m.fl. 2004). Arbetsmomenten är baserade på kundens 
specifikationer vilka de anställda behöver vara införstådda med. Processerna ska 
skapa värde för kundens slutprodukt samt kunna utföras på ett standardiserat sätt av 
personalen.  

Standardiserat arbete innebär att tillvägagångssättet i en process utförs på det vis som 
anses enligt personal vara bäst för tillfället. Det valda utförandet för processen är en 
överenskommelse mellan de berörda personerna och ska användas av samtliga. Då 
alla som är involverade i processen alltid följer den förutbestämda standarden kan 
verksamheten uppnå fördelar när det gäller kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö 
(Petersson m.fl. 2015). Fin m.fl. (2017) visar i sin studie en implementering av ett 
standardiserat arbetsgenomförande på en monteringslina hos ett företag i södra 
Brasilien. Standarden resulterade i fördelar som effektivitet där monteringstiden 
minskade med 36 minuter. Detta eftersom operatörens rörelse optimerades samt 5 
stopp för att leta efter delar och verktyg reducerades. Det standardiserade arbetssättet 
synliggjorde avvikelser och verksamheten kunde då hantera problemen omedelbart. 
Sammanfattningsvis reducerades monteringslinans cykeltid med 15%, operatörers 
rörelse minskade med 34,5% och driftstoppen reducerades med 9,6%.   

På ett företag kan en process redan vara standardiserad och resultera i god kvalitet för 
en viss kund, men för att verksamheten ska hålla sig konkurrenskraftigt och ständigt 
röra sig framåt i samma takt som samhällets utveckling behöver de förbättras och 
anpassas till fler kunders krav.  

Processförbättring handlar om att identifiera och analysera utförandet på alla 
aktiviteter inom en process. Detta innefattar att man förbättrar kvalitet, eliminerar 
slöseri och behåller dem förbättringar som uppnåtts. Ständiga processförbättringar 
leder till en operativ spetskompetens eftersom företaget utvecklar sina arbetsmetoder 
i takt med kundens behov. Företagsledare runt om i världen tycker att kontinuerligt 
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arbete mot processförbättringar skapar en konkurrenskraftig fördel inom väsentliga 
områden som kundnöjdhet, tillväxt samt antal marknadsandelar (Lin, Hariharan 
2016) 

Att skapa ett nytt koncept och planera en process som svarar på kundens behov och 
levererar rätt kvalitet kan vara svårt. I många fall vet ledningen vilket mål processen 
ska svara på och hur rätt kvalitet ska tillhandahållas. Om inte involverad personal 
arbetar efter samma filosofi kommer däremot inte företaget nå framgång. Att lyckas 
uppnå önskade resultat handlar i grund om att forma ett medarbetarskap och ett 
ledarskap som har samma grundvärderingar. Värderingarna ska baseras på kundens 
faktiska behov för att vägleda hela organisationen mot ett kontrollerat arbetssätt där 
man tillsammans kan förbättra överenskomna metoder. Det är ledarens roll att stödja 
och träna medarbetarnas arbete och dess utveckling av arbetssätt (Petersson m.fl. 
2015). Rätt kvalitet ska formas direkt under processens gång vilket kräver att 
involverad personal har kännedom om vilka behov processen ska svara på samt har 
ledarens stöttning under tiden. För att uppnå önskat resultat och minimera risken för 
variation i processen behöver organisationen en välplanerad plan över processens 
utformning. Planen ska svara på vart organisationen står nu gentemot deras mål, 
vilken vision de har som motiverar dem, hur de ska nå det målet och vilka hinder 
som kan komma emellan nuläget och det önskade framtida läget. Genom en plan 
samordnar man personal, aktiviteter och processer mot en gemensam vision samt får 
möjlighet att förbättra individer och gå mot en lärande organisation (Shook 2015).   

 
1.1.1 Problemformulering 

I följande studie ska ett nytt förpackningskoncept utvecklas och anpassas för mindre 
orderkvantiteter. Emballator Lagan Plast har sett en möjlighet att nå en ny kundgrupp 
genom att sälja en mindre volym. Vilket de också kan erbjuda till nuvarande kunder. 
Konceptet ska i framtiden kunna tillämpas mot företagets webbshop för ökad 
flexibilitet mot nya potentiella kunder utan att företagets resurser ökar. Den nya 
lösningen kräver en väl planerad och standardiserad process för att undvika variation 
vid implementering i tillverkningen som kan leda till onödiga kostnader och ökad 
ledtid. Processen ska även utmana organisationen mot ett effektivare flöde som 
appliceras efter kundens faktiska behov.  

Problemformuleringen till följande arbete lyder “Hur kan högre flexibilitet i 
produktion nås utan att öka produktionsresurserna?”  

För att svara på projektets fråga kommer studien att utgå ifrån ett 
förpackningskoncept som redan finns till en specifik kund.   

 
1.2 Mål och syfte 

Syftet med studien är att etablera en ny förpackningsprocess som tillämpas mot 
kundens behov och företagets krav på de totala produktionsresurserna. Den nya 
processen ska visa en arbetsmetod som effektiviserar flödet och som ger 
förutsättningar för ökad lönsamhet på kort och lång sikt. 
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Målet med studien är att ta fram ett tillstånd för en ny förpackningsprocess som är 
anpassat till en mindre volym och som tillämpar en arbetsmetod som reducerar 
slöserier i form av lager, förflyttningar och ledtid. Förpackningskonceptet ska svara 
på företagets krav och värderingar samt standardiseras för involverad personal.   

 
1.3 Avgränsningar 

Studien kommer att utföras på företaget Emballator Lagan Plast AB där ett befintligt 
förpackningssätt för en nuvarande kund används som utgångspunkt för arbetet. 
Fallföretaget har specifika önskemål om att i framtiden kunna leverera 
livsmedelsburkar till mindre grossister och därför kommer arbetet avgränsas till 
enbart dessa produkter. Fokus kommer ligga på enbart en typ av burk och dess 
kompatibla lock. Tanken är att Emballator Lagan Plast på lång sikt ska kunna 
leverera produkter även till kunder som beställer livsmedelsburkar i betydligt mindre 
volym än vad större kunder vanligtvis gör, vilket kräver ett nytt förpackningskoncept.  

I studien kommer en process till det nya förpackningskonceptet planeras och 
effektiviseras utifrån den totala kostnaden, ledtid och medarbetarens arbete. Studien 
kommer att avgränsas till företagets interna process. Yttre faktorer som kan påverka 
den totala kostnaden kommer därför inte att behandlas.  
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras arbetets metodologi. Här beskrivs det tillvägagångssätt som 
används för insamling och bearbetning av data. 
 
2.1 Val av metod 
 
Enligt Patel och Davidsson (2011) kan en studie grunda sig i två olika metoder för hur 
behandling av datainsamling går till, kvalitativa eller kvantitativa metoder. Kvantitativ 
forskning illustrerar insamling av numerisk data och reflekterar relationen mellan teori 
och forskning genom ett deduktivt synsätt (Olsson och Sörensen 2001). Ett deduktivt 
paradigm innebär att författaren utgår från en eller flera premisser som kan konstateras 
vara sanna och utifrån dessa dra en logisk slutsats kring vad som bör gälla i det allmänna 
fallet (Psykologiskt vetande 2016). En kvalitativ metod lägger däremot betoning på ord 
och att bilda en förståelse istället för siffror och mätbara material som en kvantitativ 
metod fokuserar på. Inom den kvalitativa forskningsmetoden bör studien även utgå från 
ett induktivt tänkande. Det kan klassas som holistiskt, vilket innebär att den utgår från 
mänskliga erfarenheter och kan därför inducera en sannolik slutsats (Olsson och Sörensen 
2001).  
 
Denna studie kommer att utgå ifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt. Valet av en kvalitativ 
metod har gjorts då studien är en fallstudie och målet med arbetet är att identifiera samt 
besvara fler kundspecifikationer och önskemål. Insamling av relevant data kommer att 
genomföras för att kunna kartlägga de faktorer som påverkar materialflödet till 
fallföretagets kund. Eftersom datainsamlingen ska ge en holistisk bild av den specifika 
situationen motiveras valet av en kvalitativ metod återigen. En av nackdelarna med valet 
av en kvalitativ metod är att studiens validitet är beroende av forskarens kompetens, 
färdigheter och systematik i fältarbetet (Patton 1990). Detta innebär i sin tur att forskarnas 
egna uppfattningar påverkar studiens resultat samt att det blir svårt att dra generaliserbara 
slutsatser kring ett arbete med endast ett fallföretag. En metod för att öka 
generaliserbarheten i ett kvalitativt arbete enligt Patel och Davidsson (2011) är att lägga 
stor fokus på genomförande och på så vis skapa en jämförelsegrund av insamlad data 
vilket möjliggör för läsaren att få en djupare förståelse för fallföretagets specifika 
förutsättningar och omständigheter. 
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2.2 Val av ansats   
 
Enligt Jacobsen (2002) finns tre frekvent använda forskningsansatser: induktiv, deduktiv 
samt abduktiv. Dessa tre beskriver hur teori och empiri skall behandlas i relation till 
varandra samt hur pass tillgängliga och öppna de är för ny information. 
 
Bryman och Bell (2005) beskriver skillnaden mellan induktiv och deduktiv ansats som 
motsatser till varandra. Vanligtvis använder experimentella forskare ett deduktivt 
tänkande, där de utgår från accepterade, allmänna principer och tolkningar för att sedan 
applicera dessa för att förklara en specifik händelse eller ett fenomen (DePoy och Gitlin 
1999).  
 
Bryman och Bell (2005) menar att vid en deduktiv ansats utgår forskaren från teorin och 
utifrån denna framställs hypoteser och idéer, vilket anser vara den vanligaste 
uppfattningen mellan teori och empiri. 
 
Vanligtvis så brukar det påstås att forskare som arbetar med en kvalitativ referensram 
först och främst använder sig av ett induktivt tänkande, där processen för detta tänkande 
innebär att generella regler växer fram, etableras ur enskilda fall eller genom 
observationer av fenomen (DePoy och Gitlin 1999). Vid ett induktivt val utgår forskaren 
ifrån sina egna observationer och stödjer dessa med hjälp av teori. Nackdelarna med en 
induktiv ansats menar Jacobsen (2002) på att det är naivt att tro att någon kan ha ett helt 
öppet sinne vid användning av en induktiv ansats. 
 
Patel och Davidsson (2011) beskriver abduktiv ansats som en tredje forskningsansats. 
Den uppges som att vara interaktion mellan en induktiv och en deduktiv ansats. Vid 
denna form av forskningsansats utgår forskaren från ett specifikt fall där det formuleras 
ett hypotetiskt mönster som kan förklara själva fallet. 
 
Var och en av dessa tre forskningsansatser kan enligt DePoy och Gitlin (1999) leda till 
kunskap av olika karaktärer. En induktiv ansats valdes för detta arbetet då den ansågs 
mest lämplig att applicera inom vårt forskningsområde då vi i skrivande stund inte vet 
arbetets slutsats. Under arbetet har vi utgått från egna observationer samt använt oss av 
intervjuer för att sedan söka stöd i teorin.  
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2.3 Urval 
 
Urval inom forskningsmetodiken kan karakteriseras som ”den del av populationen som 
väljs ut för ett specifikt stadium” (Bryman och Bell 2005). Precis som att det finns olika 
forskningsmetoder så finns det även flera olika urval som bistår olika syften beroende på 
vad det är som ska studeras. Exempelvis målstyrt urval, snöbollsurval och 
bekvämlighetsurval. 
 
Ett målstyrt urval är en form av urvalsmetod som Bryman och Bell (2005) beskriver som 
ett strategiskt urval. Principen för ett målstyrt urval är en strävan att med utgångspunkt i 
studiens syfte göra ett urval av personer som i någon mån har kunskaper om eller är 
berörda av det studien syftar till att undersöka. En underkategori till målstyrt urval är 
snöbollsurval. Denna typ av målstyrt urval innebär att forskare lägger ut en förfrågan till 
relevanta personer för just studien samt även andra personer som uppfyller kriterier för att 
intervjuas i studien. 
 
Fortsättningsvis beskriver författarna att bekvämlighetsurval innebär att respondenterna 
består av de personer som finns tillgängliga för forskarna. Resultatet av en studie med 
bekvämlighetsurval kan inte generaliseras men kan vara tillämpligt exempelvis vid 
pilotstudier. 
 
Utifrån uppsatsens frågeställning ska författaren enligt Jacobsen (2002) använda sig av 
vissa urvalskriterier för att kunna framställa den eftersträvade informationen. Patel och 
Davidsson (2011) menar på att själva syftet med en intervju är att den ska ge intervjuaren 
den information som denne är ute efter samtidigt som svaret måste ha giltighet, vilket 
innebär att den intervjuade svarar på det som intervjuaren frågar om. Fortsättningsvis 
menar författarna att en intervju vanligtvis är personlig i den mån att den sker i 
verkligheten där involverade träffas och diskuterar under en intervju, men det ska även 
upplysas att en intervju också kan genomföras via telefonsamtal. På samma sätt 
förknippas oftast enkäter med formulär som skickas per post, men det finns också 
exempelvis, ”enkäter under ledning” där författare tar med sig sitt formulär och besöker 
den person som ska besvara den så att det samtidigt går att hjälpa till och förtydliga i 
vissa avseenden. 

För denna studie används en blandning mellan ett målstyrt och bekvämlighets - urval. 
Detta eftersom att författarna både har intervjuat personer som de visste hade någon form 
av kunskap eller var berörd av studien, samtidigt som de även i vissa stunder har varit 
tvungna att intervjua de personer som bara fanns tillgängliga. Ett bra exempel på denna 
blandning av urvalsmetoder är att när det förts intervjuer inne på kontoret så har 
studenterna alltid gjort ett strategiskt val av respondenter, när dem sedan började att 
intervjua operatörer så skedde detta slumpmässigt då man nästan alltid pratade med nya 
operatörer på grund av skiftarbete. Detta betyder sammanfattningsvis att författarna har 
pendlat mellan både ett strategiskt och ett slumpmässigt urval beroende på situationen. 
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2.4 Validitet & Reliabilitet 

Validitet innebär ett mått på om den insamlade data beskriver det som forskaren 
undersökt (Olsson och Sörensen 2001). Höga validitetskrav på källor är viktigt i den mån 
att de har en stark koppling till arbetets resultat och skapar en akademisk trovärdighet i 
arbetet. Validitet delas in två typer, inre- och yttre validitet. Inre validitet syftar i vilken 
dimension en slutsats innehåller ett orsakssamband mellan flertalet variabler. Yttre 
validitet handlar om i vilken grad resultatet i studien kan användas och jämföras med 
verkligheten (Merriam, 1994). 

Reliabiliteten för en studie innebär däremot omfattningen av en överensstämmelse i 
mätningen med hjälp av samma mätinstrument. En hög reliabilitet betyder att 
mätningarna överensstämmer i en hög grad. Dock finns ett problem med detta då 
individerna rent teoretiskt sett kan ha ändrat sin åsikt mellan mätningarna (Olsson och 
Sörensen 2001).  

Den teori som samlats in till arbetet har blivit kritiskt analyserad efter huruvida den är 
giltig rent vetenskapligt, det vill säga att den är granskad av oberoende forskare inom 
samma kompetensområde (peer-reviewed) och publicerad eller utgiven av ett universitet 
samt vilken relevans den har till arbetet. För att säkerställa validiteten i studien har vi valt 
att kontinuerligt under arbetets gång vara i kontakt med handledare på både företaget och 
universitetet för att säkra att innehållet har en balans av inre och yttre validitet. Studiens 
reliabilitet har åstadkommits genom att respondenterna från de olika intervjuer som hållits 
har fått möjligheten att läsa igenom studien innan publicering för att komma med 
synpunkter som säkerställer att vi som skriver arbetet har uppfattat respondenterna rätt. 
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2.5 Datainsamling 
 
Enligt Patel och Davidsson (2011) består en datainsamling av två olika typer av data: 
primärdata och sekundärdata. De vanligaste valen är en blandning av dessa två datatyper. 
För att stärka pålitligheten hos källorna är det viktigt att ha en tillräcklig mängd material 
där flera källor genererar samma eller liknande resultat. 
 
2.5.1 Primärdata 
 
Primärdata är den typ av data där information direkt har samlats in från individer eller 
grupper enligt Jacobsen (2002). Det betyder att forskaren samlat in information för allra 
första gången direkt från informationskällan. Denna typ av data samlas främst in genom 
intervjuer, observationer eller via frågeformulär beroende på vilken typ av information 
samt hur stor kvantitet som skall samlas in. Författaren utgår från att intervjuer lämpar sig 
allra bäst om ett antal kriterier är uppfyllda, det vanligaste kriteriet är att det är relativt få 
intervjuer som ska behöva göras. Avsikten är att hålla en intervju där ämnet behandlas 
genom att vissa frågor blir besvarade men med flexibilitet och chansen att ställa 
följdfrågor. För att undvika att den intervjuade samt intervjuaren förlorar fokus under 
diskussionen på grund av att denne för anteckningar så rekommenderas det att forskaren 
spelar in intervjun på något sätt (Patel och Davidsson 2011) 
 
Samtliga intervjuer för denna studie kommer att ske på fallföretaget. Nackdelen med 
platsintervjuer är att det kan medföra höga kostnader i samband med resor och 
intervjueffekter kan förekomma i form av att intervjuare och respondent kan påverka 
varandra. Trots det bedöms platsintervjuer som viktigt för studiens syfte. Fördelar med 
detta tillvägagångssätt är att intervjusituationen blir kontrollerad och det ges möjlighet till 
djupare diskussion för mer komplexa frågor, samt även möjlighet till rundvandring och 
observation på plats. 
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2.5.2 Sekundärdata 
 
Enligt Bell och Waters (2016) innefattar sekundärdata en tolkning av saker och ting som 
har ägt rum, och som baseras på en primärkälla. Sekundärdata är ett samlingsnamn på den 
data som inte är insamlat från källan av forskaren själv Jacobsen (2002). Denna 
information är insamlad av andra och ofta för ett annat ändamål och för en annan 
problemställning än den som forskaren undersökt. Denna typ av data kan omfatta artiklar, 
tidigare forskning och elektroniska källor, detta är ofta fördelaktigt då den oftast är 
billigare och mindre kräver mindre tid för att samla in än primärdata. Vidare förklarar 
författaren vikten av att forskaren sätter sig in i vilket sammanhang som data är insamlad 
i, detta för att kringgå tolkningsfel då den eventuellt tillämpats på ett annat problem. Av 
denna anledning men också det faktum att inte veta vem som samlat in data, måste det 
finnas källkritik till sekundärdata. 
 
Vid insamling av sekundärdata har författarna främst använt sig av artiklar och tidigare 
forskning som är relevant för uppsatsens ämne och som finns publicerade i 
forskningsdatabaser. Detta har gjort att gruppen har varit relativt säkra på att den tidigare 
data har kontrollerats samt att innehållet är korrekt. Vid granskning av intervjuer eller 
artiklar har man varit noggrann med att de upplevs som tillförlitliga och relevanta för 
arbetets ändamål. Sökning efter sekundärdata har skett genom ett par olika fraser som 
rekommenderats av Linus Brorsson som är bibliotekarie på Linnéuniversitetets bibliotek, 
där ett möte arrangerades för att studenterna skulle få en grundläggande kunskap över hur 
sökning i databaser går till. Relevant sekundärdata har även hittats genom att studera det 
underlag som andra forskare och författare har refererat till.  
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3. Teori 
I följande kapitel beskrivs de teorier som studien baseras på. Kapitlet startar med en 
beskrivning av kvalitet för att visa vikten av högkvalitativa lösningar till kund. 
Därefter diskuteras filosofin om Lean Production för att gestalta ett arbetssätt mot 
högkvalitativa produkter och värdet av att bygga en organisationskultur efter 
konceptet. Organisationens påverkan på lönsamhet tas sedan upp för att förklara 
betydelsen av medarbetarnas engagemang och ställa det i relation till teorin om 
service-och lönsamhetskedjan. Till sist redogörs verksamhetens prestation för att 
belysa betydelsen av ett standardiserat arbete för att nå företagets mål samt hur 
produktionen påverkar kostnader och flexibilitet.  

 
3.1 Kvalitet  

En produkt eller tjänsts kvalitet definieras som dess förmåga att tillfredsställa och 
helst överträffa kundernas behov och förväntningar (Bergman och Klefsjö 2007). Att 
arbeta med kvalitet involverar hela organisationen och det ska tillämpas i alla 
processer på ett företag. Det arbete som företaget gör ska centreras av kundens 
faktiska behov samt följa samhällets kontinuerliga utveckling. Det är viktigt att 
produkterna ständigt förbättras och tillämpar den teknik som nuläget har för att 
bibehålla en god kvalitet och hålla sig kvar i rörelsen framåt för att förbli ett lönsamt 
företag. I rörelsen framåt ska företaget tillämpa medarbetarnas kreativa tänkande och 
se nya innovativa idéer i riktning mot kundens behov. Allt organisationen gör 
kommer att påverka den slutliga produkten och kvaliteten för slutkund. Det är därför 
viktigt att alla processer är byggda mot företagets syfte och kundens upplevelse 
(Bjurström 2016).  

För en ekonomisk utveckling behöver företaget ta reda på vad kunden efterfrågar och 
vad som fyller värde för dem. Säkerställa att processerna skapar ett värde som 
kunden efterfrågar och att processen är enkel för medarbetaren att styra. Kvalitet ska 
tvingas in i medarbetarens arbete och det ska vara enkelt att göra rätt. Är systemet 
applicerat till slutproduktens kvalitet har företaget goda chanser till lönsamhet och 
konkurrenskraft (Bjurström 2016). 

 
3.2 Lean Production  

Filosofin och arbetsmetoderna inom koncepten Lean Production fick sitt genombrott 
efter Japans industriella framgång, främst inom biltillverkning. Det japanska 
företaget Toyota producerade bilar med mycket hög kvalitet och deras produktion 
präglades av effektivitet. Trots det kunde de hålla ett konkurrenskraftigt pris utan att 
minska arbetskostnaderna. Toyotas framgång genomsyras av ett högkvalitativt 
arbetssätt samt att de praktiserade en yrkesbaserad filosofi med grund på 
människokännedom och mänsklig motivation. De hade en förmåga att utveckla 
ledarskap, skapa team och en fungerande kultur där strategier baserades på att 
samarbeta med leverantörer och vidhålla en lärande organisation (Liker och Jeffrey 
2009).  
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En lean verksamhet applicerar filosofin på alla områden i en organisation. Hela 
verksamheten ska tillhandahålla den kultur och inte enbart använda sig av de metoder 
som konceptet innehåller. En lean verksamhet definieras i boken Lean thinking av 
James P. Womack och Daniel T. Jones som en process i fem steg: 

1. definiera kundvärdet 
2. definiera värdeflödet 
3. få flödet att flyta jämnt 
4. tillverka mot kundorder  
5. sträva efter högsta kvalitet 

Lean Production bygger på idén om värde. Värdet kan endast definieras av kunden 
och är endast betydelsefullt när det uttrycks för en specifik produkt eller tjänst 
(Womack och Jones 2003). Värde är det som kunden är villig att betala för och det är 
en aktivitet som förändrar formen eller funktionen på en produkt (Rother och Shook 
2004). Värdeflödet är alla aktiviteter som krävs för en produkt eller tjänst att lanseras 
till att den når kunden. Att kunna identifiera hela värdeflödet för att kunna utse vilka 
aktiviteter som skapar värde och vilka som bidrar med slöseri är nästa steg i 
riktningen mot en lean verksamhet. De värdeskapande aktiviteterna ska utföras i ett 
jämnt flöde och de icke värdeskapande aktiviteterna ska elimineras. Ett jämnt och 
kontinuerligt flöde innebär att produkt, material och information ständigt är i 
förädling. Stopp innebär väntetid för produkten eller tjänsten vilket anses som slöseri 
och påverkar flödeseffektiviteten negativt. Ett kontinuerligt flöde utan avbrott går 
emot arbetssättet att producera i omgångar “batches” där produkten går från 
avdelning till avdelning. Väntetid medför ett ökat ytbehov vilket kostar pengar i form 
av kapitalbindning samt påverkar flexibiliteten mot kund. Genom ett jämnt flöde 
utförs aktiviteterna först vid den tidpunkt de behövs, just in time, då har företaget 
förmågan att tillämpa förändrad efterfrågan i produktionen omedelbart. Detta 
möjliggör för kunden att styra produktionen och företaget kan producera enbart det 
kunden efterfrågar. Produktionsflödet blir dragande baserat på kunden. Det sista 
steget för en lean verksamhet är att producera produkter av hög kvalitet. Företaget 
ska sträva mot perfektion som svara på kundens behov och gärna överträffar deras 
önskemål (Womack och Jones 2003 och Petersson m.fl. 2015). 

Lean Production utvecklar industrier med fokus på effektivisering. Berglund och 
Westling definierar lean i boken “Lean i ledningen, utmana hela organisationen” som 
eliminering av slöserier och respekt för individen med en strävan att skapa 
delaktighet och engagemang hos alla i verksamheten samt ständiga och systematiska 
förbättringar. Lean kan beskrivas med ett antal principer men det centrala inom 
konceptet är en djupare förståelse för lärandet och de ständiga förbättringarna 
(Berglund och Westling 2011).  

Ett av de huvudsakliga målen med lean tillverkning är att implementera filosofin om 
ständig förbättring som tillåter företaget att minska kostnader, förbättra processer och 
minska slöserier för att öka kundens tillfredsställelse och företagets lönsamhet 
(Womack och Jones 2003).  

Att utveckla ett företag med att bygga in filosofin och konceptet Lean Production har 
i många fall varit svårt och det är inte alla företag som får de förväntade resultaten. 
Det krävs en större ansats än att enbart bygga ett system för ständiga förbättringar 
som medarbetarna håller i. Det krävs ett åtagande av alla i organisationen där alla 
delar drar mot samma håll och mot gemensamma mål. Det handlar om en rörelse 
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framåt som skapas av en gemensam kultur om innovation och utmaning där 
processer utvecklas och därmed individerna i den (Bjurström 2016).   

Vid implementering av strategier som är grundade på lean filosofin krävs det att hela 
organisationen är korrigerad efter den. Personal måste vara engagerade och 
motiverade till att stödja det nya konceptet för att kunna bidra med innovativa idéer 
och kreativt tänkande. Om företaget genomsyras av den kultur kommer medarbetarna 
sträva efter att förbättra sitt arbete vilket ökar företagets konkurrensfördel (Alves och 
Alves 2015).  

 
3.3 Organisationens påverkan på lönsamhet  

Ett företag som påbörjat sin resa mot en effektivare verksamhet med målet att bli mer 
lönsamma och nå högre konkurrensfördel behöver vara medvetna om vilken riktning 
de ska arbeta i. För att nå en förbättrad situation behöver man veta vilka hinder som 
står mellan det framtida läget och det nuvarande läget (Rother och Shook 2004). För 
att definiera företagets riktning behöver de beskriva sin affärsidé, vision, mission och 
värderingar. Affärsidén ska berätta vilka företaget vänder sig till och vilka behov 
denne vill att företaget uppfyller. Visionen ska beskriva företagets långsiktiga mål, 
deras idealsituation, vilket inte behöver vara uppnåbar. Företagets mission bör vara 
mer konkret än visionen. Missionen ska svara på varför företaget finns. Företagets 
värderingar beskriver till sist om vilken verksamhet de vill verka i. De ska bidra till 
en fast grund att arbeta utifrån och de ska vara gemensamma för hela organisationen. 
Starka värderingar driver den kultur företaget har (Bjurström 2016). 

Kultur är det dagliga beteendet organisationen har till deras arbete. Kulturen går att 
ändra genom att arbeta efter ett mönster och repetera frågor till medarbetarna som 
grundar sig på företagets syfte (Bjurström 2016). Företagskulturen består av de 
värden och värderingar som utgör grund för företagets agerande utåt mot kund samt 
de handlingar som sker internt.  Kulturen ligger till grund för alla beslut som tas i ett 
företag, från både ledningen och medarbetarna (Proetica 2018). 

Arbetet i den fastställda riktningen kräver att hela organisationen är överens och 
samtycker med de gemensamma målen. Medarbetarna behöver vara motiverade och 
vilja förbättra läget för att verksamheten ska kunna röra sig framåt i samma takt som 
samhället förändras. Eftersom människorna styr processerna är det dem man behöver 
utveckla för att förbättra processerna (Bjurström 2016). För att få med medarbetarna i 
riktningen framåt behövs ledare som kan verksamheten, brinner för att utveckla den 
och dess människor, ser sin roll som coach och tränare och är närvarande samt har 
vilja, förmåga och resurser att serva sin personal (Berglund och Westling 2009). 
Förbättring och utveckling måste vara en del av det dagliga arbetet och kommer av 
det dagliga lärandet. Ledarna ska agera som lärare för sina medarbetare för att 
säkerställa att rörelsen framåt sker (Bjurström 2016). 

Enligt teorin om service-och lönsamhetskedjan är medarbetarnas påverkan på 
organisationens lönsamhet åter i fokus. Modellen visar relationen mellan lönsamhet, 
kundlojalitet och medarbetarnas tillfredsställelse, lojalitet och produktivitet. Kedjans 
syfte är att förklara vikten av medarbetarnas välmående för ett lönsamt företag.  
Länkarna kopplas samma på följande vis; resultat och tillväxt stimuleras främst av 
kundlojalitet. Lojaliteten kommer som resultat av kundnöjdhet. Tillfredsställelse 
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påverkas av det värde som produkten/tjänsten tillhandahåller kunden och 
produktens/tjänstens värdet skapas av nöjda, lojala och produktiva anställda. 
Medarbetarnas välmående kommer främst av högkvalitativa supporttjänster och 
policyer som gör det möjligt för anställda att leverera resultat till kunder (Heskett 
m.fl. 1994).  

 
 3.3.1 Engagerad och motiverad personal  

Motivation är den psykologiska termen för de faktorer hos en individ som väcker, 
formar och riktar beteende mot olika mål (Nationalencyklopedin, 2018). Motivation 
kan beskrivas med hjälp av Maslows behovstrappa som förklarar hur de mänskliga 
behoven prioriteras. Behoven kan delas in i fem kategorier. Självförverkligande, 
självkänsla, gemenskap, trygghet och fysiologi. Alla behov förutom de fysiologiska 
motiverar människor till nya beteenden (Aroseus 2016).  

Maslows behovstrappa kan appliceras i företagets kultur. Det första steget för att få 
motiverad personal är att säkerställa deras trygghet. Människor har ett behov av en 
stabil vardag, rutiner och enklare regler för att inte känna ångest och rädsla (Aroseus 
2016). Ingen kan prestera på topp om de känner sig otrygga och rädda. Om 
människor är osäkra för att ställa frågor eller uttrycka idéer går någon form till förlust 
och resulterar i försämrad prestation, detta påstår W. Edward Deming. Då personal 
känner sig säkra blir nästa behov att uppnå en gemenskap. Människan vill känna att 
den är en del av något större vilket kommer svara på medarbetarens syfte för 
verksamheten. Personalen ska veta sin mening och roll för företaget för att känna 
yrkesstolthet. Då människan känner mening vill den känna uppskattning för att uppnå 
bättre självkänsla (Aroseus 2016). Självkänslan drivs av stolthet och engagemang 
samt att personen får känslan av att den är bra på det den gör (Bjurström 2016). Den 
sista behovsnivån för motiverad personal är självförverkligandet. Det är behovet av 
att vara den mest kompletta versionen av dig genom att utnyttja alla dina resurser och 
potentialer (Aroseus 2016). För att medarbetaren ska nå den känslan behöver ledaren 
ge personalen ansvaret för att kunna styra över sina uppgifter, sin tid, laget man 
jobbar med och sin teknik (Bjurström 2016).  

 
3.3.2 Service  

I dagen hårt konkurrerande marknad har kundservice blivit en allt större faktor mot 
lönsamhet. God kundservice leder till lojala kunder. Kunder har stora förväntningar 
på produkten/tjänstens värde vilket betyder det resultat de erhåller i relation till de 
totala kostnaderna (Heskett m.fl. 1994). Produkter och tjänster blir alltmer lika 
varandra och service är det som skiljer konkurrenterna åt. Den som har bättre service 
och kan överträffa kundens krav får flest kunder (Naessén 1994).  

 
3.3.3 Kundlojalitet  

Kundlojalitet kan definieras som ett beteende där kunden upprepar ett köp från en 
och samma leverantör och där deras relation ökar i samband med affären (Yi 1991). 
Kundlojalitet har blivit en viktig påverkan för verksamhetens lönsamhet då det ger 
ökade intäkter, reducerad kostnad för att locka kunder, lägre priskänslighet och 
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minskade kostnader för att tjäna kunder som är bekanta med företagets 
leveranssystem (Reicheld och Sasser 1990)  

Kundlojalitet kan jämföras med nöjda kunder då det ofta är nöjda kunder som 
kommer tillbaka. Dock har studier visat att kundlojalitet förändras baserat på hur 
nöjd kunden är. Det är framförallt extremt nöjda kunder som är lojala. Företag måste 
överträffa kundens förväntningar hela tiden för att behålla lojaliteten (Kurtz och 
Clow 1998).  

 
3.4 Verksamhetens prestation  

Att ha förståelse för vad som påverkar verksamhetens prestation är en nyckel till att 
klara företagets målsättning. Som kapitlet om Lean Production beskriver är ett jämnt 
flöde en faktor till en effektiv verksamhet. För att uppnå ett jämnt flöde är lösningen 
inte enbart att eliminera slöserier utan variation måste också hanteras. Variation kan 
finnas i efterfrågan, i flödet och i processerna. Variation i efterfrågan kan minska 
genom att åstadkomma ett enstycksflöde. Enstycksflöde ger möjlighet till en 
utjämnad produktion som i sin tur kommer åt variationen i efterfrågan. Variation i 
flödet kan minimeras genom ett dragande flöde istället för ett tryckande. I ett 
dragande flöde görs endast det som behövs. Inga stora buffertar byggs upp som sedan 
ska arbetas bort. Variation i processerna kan bero på störningar som 
materialhantering, telefonsamtal, mailhantering eller en kollega som vill prata. För att 
öka produktiviteten kan arbetsuppgifter fördelas på flera eller planera in dagen i olika 
ändamål (Bjurström 2016).    

För att undvika variation ska företaget arbeta för stabila processer. Genom stabila 
processer jobbar personalen medvetet och strukturerat för att minska all slags 
variation (Bjurström 2016). Stabila processer kommer utav standardiserat arbetssätt. 
Ett standardiserat arbete är det enklaste och mest effektiva sättet att utföra ett jobb 
som företaget i nuläget vet. Det finns inte ett korrekt sätt att utföra en arbetsuppgift 
utan ett standardiserat arbetssätt förändras med tiden som företaget får mer kunskap 
(Shook 2015). Standardisering är en förutsättning för ett förbättrat tillstånd. Utan en 
standard kan man inte definiera en avvikelse och därmed inte definiera vad som är ett 
problem. Genom ett standardiserat arbete tas standarder fram som tillåter förbättring 
men som även säkerställer att problem inte återskapas (reLean, 2017). En standard 
ska svara på processens behov, det är en överenskommelse och ett förenklingsarbete 
för medarbetarnas arbete. Att jobba med överenskommelse och förenkling gynnar 
alla parter som medarbetare, företag, kund och samhället. För att designa en standard 
som överensstämmer med processens behov behövs beslut tas om kundens 
servicegrad, ledtid och kvalitet. Vad är kundens faktiska behov? (Bjurström 2016). 
Standarden ska tas fram i samarbete med medarbetarna som styr processen. 
Operatören känner då medbestämmande och får möjlighet att påverka samt förbättra 
sitt arbete (reLean 2017). Med en standard som alla berörda personer följer kan man 
enklare urskilja när problem uppstår. Avvikelser från standarden visar på onormal 
situation. Ledningens roll i den situationen är att erkänna avvikelsen, upptäcka 
grundorsaken, se till att det korrigeras snabbt och återupprätta det standardiserade 
arbetet (Yu, Al-Hussein och Al-Jibouri, Telyas 2013). En viktig regel att minnas är 
94/6 regeln som hänvisar ett välanpassat system för processens för att nå god 
prestation i verksamheten. Regeln menar att 94% av alla avvikelser i en process beror 
på fel i systemet medan enbart 6% beror på människan (Bjurström 2016).  
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3.4.1 Nulägesanalys  

Arbetet mot ett effektivare flöde i en produktion med eftersträvan att eliminera icke 
värdeskapande aktiviteter startar med en nulägesanalys. För att nå en förbättrad 
situation behöver man veta vilka hinder som står mellan det framtida läget och det 
nuvarande läget. Det nuvarande tillståndet kan visualiseras genom en 
värdeflödeskarta där produkternas flöde kartläggs från att det tas in i fabriken tills att 
produkten levereras till kund (Rother och Shook 2004). 

Kartan över nuläget ska beskriva tillverkningsprocessen, informationsflödet och 
materialflödet. De olika processtegen ska mätas med stoppur då man går längs 
produktionens flöde. Detta för att få faktiska värden, undvika att ta tidigare och 
dokumenterade tider. Det första steget i nulägesbeskrivningen är att visa kundens 
behov och därefter beskrivs tillverkningsprocessen. Processerna där materialet 
förädlas ska innehålla information om cykeltid, ställtid, tillgänglighet vid behov, 
storlek på tillverkningssatsen, antalet operatörer, antalet produktkvantiteter, 
leveransvolym, arbetstiden och kassationer/omarbete. Längs materialflödet ska 
eventuella mellanlager dokumenteras. Detta visar vart flödet stoppas upp. Det tredje 
steget i kartläggningen är att visa materialflödet. Är det ett tryckande eller dragande 
flöde? Sedan ska informationsflödet till de olika aktiviteterna beskrivas. Vid detta 
skede är kartan nästan klar och man kan sammanfatta en tidslinje. Tidslinjen kommer 
visa tillverkningens ledtid och ju kortare ledtid desto högre lageromsättning. I slutet 
av tidslinjen visas förhållandet mellan processens ledtid och den värdehöjande tiden 
(Rother och Shook 2004).  

Värdeflödeskartan visar hur det faktiskt går till och inte hur det var tänkt. Det ger en 
bild av vad som måste förändras i nuläget för att uppnå det framtida läget (Bjurström 
2016).  

 
3.4.2. Framtidsläge  

Ett framtida läge är ett bättre tillstånd där flödet ger den kortaste ledtiden, den högsta 
kvaliteten och den lägsta totala kostnaden. För att lyckas etablera ett framtida 
tillstånd behöver verksamheten gå igenom förbättringscykeln, PDSA. För att skapa 
ett förbättrat tillstånd måste verksamheten utgå ifrån en stabil och kontrollerad 
situation. Om instabiliteten beror på stor variation i processen måste den hanteras. 
Variation i processen kan bero på flera faktorer, men det är viktigt att ha Demings 
94/6 regel i åtanke då man identifierar orsakerna till variationen. Deming menar på 
att 94 % av alla fel beror på systemet och enbart 6% beror på mänskliga misstag. Det 
företaget ska leta efter är systemorsaker till variation. Vilket kan vara en saknad 
beskrivning av hur processen ska göras med innehåll, sekvens, tid, önskad kvalitet 
eller att medarbetarna inte har tillräcklig träning för uppgiften. Ledningen är ansvarig 
för systemet, inte den enskilda medarbetaren (Bjurström 2016).   

Vägen till att nå det framtida läget kan ske med hjälp av Förbättringskatans 4 steg 
som Mike Rother beskriver i boken “Toyota kata: lärande ledarskap, varje dag i form 
av Förbättringskatan”. Förbättringskatans syfte är att repetera ett mönster tills det blir 
ett naturligt arbetssätt och utveckla en ny kultur om ständig förbättring (Bjurström 
2016). Förbättringskatans 4 steg är följande,  
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1. Ta ut riktning på lång och medellång sikt 
Människor känner större delaktighet och tillfredsställelse av att jobba mot tydliga 
mål och behöver därför en utmaning som får dem att vilja hänga med. Företaget 
ska i första steget formulera mål på olika tidsintervall som grundas i 
verksamhetens värderingar, syfte, riktning och ambition. Bestäm ett långsiktigt 
mål för att bibehålla personalens motivation, desto längre desto bättre.  
 

2. Förstå nuläget 
Nulägesanalysen ska beskriva hur det ser ut i processen just nu. Det ska baseras på 
direkta observationer, intervjuer med involverad personal och andra medel för 
processkartläggning.  
 
All förbättring sker på processnivå. För att förstå processens nuläge och kunna 
utveckla den är TWI programmet ett bra verktyg. Inom TWI finns en metod som 
kallas Job methods som består av 4 steg: 
 
1. Bryt ner jobbet. Lista alla detaljer i jobbet och inkludera allt som material- och 
informationshantering, automatiskt arbete, manuellt arbete.  
2. Ifrågasätt varje detalj.  
3. Utveckla den nya metoden. Eliminera onödiga steg, 
kombinera/omfördela/förenkla aktiviteter för bättre flöde, arbeta fram idéer. 
4. Använd den nya metoden. Övertyga ledning och medarbetare om den nya 
metoden, få ett slutgiltigt beslut från alla berörda angående säkerhet, kvalitet, 
kvantitet, kostnad osv och börja använda den nya metoden tills en bättre metod är 
utvecklad.  
 

3. Etablera måltillstånd  
Måltillståndet ska vara ett kortsiktigt mål som beskriver vad verksamheten ska 
göra annorlunda i deras arbetssätt i framtiden. Det är först efter företaget etablerat 
det framtida tillståndet som de kan avgöra vilka hinder som faktiskt står i vägen 
för dem att komma dit. Måltillståndet ska innehålla en metod på hur processen ska 
fungera, vilka steg processen ska följa vilket bryts ned med hjälp av job methods, 
beskriva processegenskaper som var det ska finnas buffert och vilken form (tid, 
lager, kapacitet). Även hur många medarbetare som behövs och vilken kompetens 
de ska ha, vilka processmätvärden som ska kontrollera processen och vad för 
resultatmätvärden som krävs i form av kvalitetsnivå och kostnad.  
 

4. Ta steg för lärande i form av experiment  
När hinder är identifierade är det dags att börja sätta upp hypoteser för hur hindret 
ska arbetas bort. Använd PDCA vid detta steg eller PDSA som är en utvecklad 
cykel ifrån den Deming tog fram där man studerar händelseförloppet och inte 
enbart checkar av resultatet. Planera noggrant vilket experiment som ska utföras 
och utforma en prognos för vad verksamheten tror kommer hända när 
experimentet utförs. Genomför experimentet och följ det noga. Studera vad som 
hände, vissa saker får verksamheten med i sin prognos och vissa saker var inte 
med vilket agerar som lärdomar. Det finns inga misslyckade experiment bara 
oväntade resultat. Verksamheten ska sedan jämföra sitt resultat med deras 
prognos, skillnaderna är lärdomarna som kan förändra hela processen.  
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4. Företagsbeskrivning och genomförande  
I kapitlet nedan följer en beskrivning av hur man går tillväga för att förbättra en process. 
Genomförandet utgår ifrån en 4-stegs modell med namn Förbättringskata som beskriver 
viktiga punkter att behandla vid en processförändring. Kapitlet startar med en 
beskrivning av studiens fallföretag med fokus på dess nuvarande position, verksamhet, 
vision samt värderingar som sedan leder till framtida riktlinjer och mål.  

 
4.1 Företagsbeskrivning  
 
Emballator Lagan Plast (ELP) tillhör Emballator-koncernen som är en del av den 
familjeägda bolagsgruppen Herenco. Deras verksamhet opererar främst inom 
tillverkningsindustrin, tryckeri och dagstidningar. Emballator-koncernen är ledande inom 
Norden på förpackningslösningar.  
 
ELP ligger stationerat i både Ljungby och Vittsjö och produktion förekommer på båda 
orterna. Företaget tillverkar plastförpackningslösningar inom burkar och hinkar till bland 
annat livsmedelsindustrin. Genom att ha en affärsidé som lyder “Tillsammans skapar vi 
hållbara förpackningskoncept med fokus på kundupplevelsen’’ visar man tydligt att man 
prioriterar kund, konsument, användare och återvinnare genom att bland annat vara 
kvalificerade inom ISO 22000, 14001 och 9001 vilka är livsmedel, miljö och 
kvalitetsstandarder. ELP bedriver sin verksamhet utifrån Lean-filosofin för att uppnå en 
maximal kostnadseffektivtet genom att ta vara på alla medarbetares samlade kunskap och 
eliminera alla typer av förluster och problem. På det sättet har företaget lärt ut “Vår Väg’’ 
till alla medarbetare, som ett produktionssystem utifrån hur alla arbetar på företaget, se 
bild 4.1. 
 

 
Bild 4.1: Emballator Lagan Plast Produktionssystem (ELP) 
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Syftet med produktionssystemet “Vår väg” är att det ger upphov till att ELP skapar en 
mer stimulerande arbetsplats som driver fram engagerade medarbetare som har vilja och 
drivkraft för att hela tiden göra förbättringar med ett stödjande ledarskap. Där huvudfokus 
ligger på att sätta kunden som en i familjen. ELP har visionen “Pole Position - bäst i 
världen” som en riktlinje för att avgöra om företaget arbetar mot den önskade situationen. 
För att komma närmare denna vision arbetar företaget ständigt med att utveckla och 
effektivisera produktionen. Ett steg på vägen är att öka nivån på deras förmåga att vara 
flexibla. ELP önskar idag att effektivisera sin flexibilitet gentemot mindre grossister som 
önskar att beställa produkter i en mindre kvantitet än vad ELP idag är vana vid. För att 
kunna effektivisera detta har företaget haft diskussioner kring nya förpackningssätt samt 
nya processlösningar mot mindre grossister. 
 
4.2 Förbättringskatans 4-stegsmodell 

Företagets riktning på lång och medellång sikt  

Det första steget i Förbättringskatans 4-stegs modell är att formulera företagets 
långsiktiga mål i form av en utmaning som ska grundas på verksamhetens värderingar, 
syfte, riktning och ambition.  

För att få kännedom om hur organisationen ställer sig till dessa faktorer har information 
tagits från företagets hemsida och intervju hållits tillsammans med verksamhetens 
företagsrepresentanter. Då talespersonerna var involverade i företagets Lean resa år 2005 
är de väl insatta i organisationens grundidéer och framtidsvision vilket styrker svaren i 
den hållna intervjun. Utmaningen som ska representera företagets långsiktiga mål 
formuleras tillsammans med företagsrepresentanterna. Utmaningen ska vara konkret och 
mätbar men även innehålla en beskrivande bild om framtiden som motiverar 
medarbetarna.   

Nulägesanalys  

Förbättringskatans andra steg handlar om att ta reda på hur det nuvarande läget faktiskt 
är. Viktigt att observera är att nulägesanalysen inte går ut på att hitta lösningar på 
problem.  

För att kunna ta reda på hur nuläget faktiskt ser ut så har författarna främst använt sig av 
direkta observationer. Vilket innebär en uppsikt av processen i verkligheten. Dessa 
observationer ger tillgång till individuell förståelse för hur det går till ute på arbetsplatsen, 
vad som fungerar och vad som inte fungerar. Under de direkta observationerna gjorde 
studenterna olika mätningar i form av takttider, cykeltider och ledtider för de olika 
delmomenten som fanns för processen. Detta för att införskaffa sig en allt mer noggrann 
förståelse och för att kunna föra över data till förberedda mallar.  

Fortsättningsvis gjordes en värdeflödesanalys för att se hur hela systemet är upplagt och 
för att kunna ifrågasätta huruvida det genereras värde eller ej. Inom detta område har 
tillverkningsprocessen, materialflödet och informationsflödet valts ut för att analyseras. 
Information kring tillverkningsprocessen anskaffades genom observationer av 
produktionen för en specifik produkt. Information kring material och informations -flödet 
erhölls genom intervjuer med ansvariga på företaget. För att sedan kunna förbättra ett 



  

20 
Isholt & Sundell 

 

flöde måste enskilda processer byggas om eftersom att det är delarna som bygger 
helheten. För att identifiera dessa enskilda processer eller delar ytterligare använde 
författarna sig av 4-stegsmetoden Job Methods.   

Etablera måltillstånd  

Det tredje steget i Förbättringskatan är att etablera ett måltillstånd som ska gå att uppnå 
på kort sikt. Det ska beskriva ett arbetssätt som gör det möjligt att uppnå målet och 
beskriva det som är annorlunda utifrån det tidigare arbetssättet. Tillvägagångssättet i att 
forma ett måltillstånd börjar med att utgå ifrån den nulägesanalys som utförts i 
Förbättringskatans tidigare steg. Där visas samtliga aktiviteter i processen som skapar 
värde för organisationen samt aktiviteter som bidrar med slöserier. Sedan beskrivs de 
aktiviteter som ska behållas och de aktiviteter som ska förändras. Då samtliga aktiviteter 
analyseras är det lätt att man ser fler utmaningar. Därför är det viktigt att hålla stort fokus 
på det kortsiktiga målet och ta hand om en utmaning i taget 

Den framtida processen ska svara på ett annat kundbehov än den nuvarande processen gör 
och därför måste det framtagna arbetssättet tillämpas till dessa krav. Samtliga krav 
sammanställs genom diskussion med företagets representanter eftersom de har kännedom 
av den nya kundgruppen. Då företaget ännu inte har affärer med dessa potentiella kunder 
kan inte direktkontakt med kund ske, vilket annars vore att rekommendera. Kundbehoven 
ställs i relation med företagets förutsättningar innan en metod mot måltillståndet sätts 
ihop. 

Vid framtagning av måltillstånd kollar skribenterna på vilka steg processen ska innehålla. 
De utgår sedan från data som togs fram enligt Job methods. Sedan bestäms 
processegenskaper, ex. om buffert behövs i form av tid, lager eller kapacitet. Där bestäms 
även hur många medarbetare som arbetet omfattar och vilken kompetens de behöver. Sist 
måste måltillståndets resultatmätvärden dokumenteras vilket är i form av kvalitetsmått, 
produktivitet eller kostnad.   

Experimentera mot måltillstånd 

I det sista steget på Förbättringskatans modell ska hypoteser sättas upp om hur hinder kan 
arbetas bort. Vilka hinder som finns mellan nuläget och det framtida måltillståndet 
kommer fram i de tidigare stegen i Förbättringskatan. Hypoteserna ska testas i praktiken 
genom att utgå ifrån PDSA cykeln.  

Planera (plan) experimentet mot måltillståndet är det första steget i cykeln. I planeringen 
bestäms i vilken ordning experimenten ska utföras på och hur de ska utföras. Eftersom 
kundbehovet är att kunna beställa en mindre volym behövs en ny förpackning. Hur den 
förpackningen ska se ut och hur många artiklar som är mest lämpligt att ha i kartongen är 
det första steget i experimentet. Förpackningslösningen måste tillhandahålla vissa krav 
vilka ansvarig personal berättar om. Då en förpackningslösning är framtagen är nästa steg 
att applicera den till produktionslinan och produktionsplaneringen. Processen att packa 
ned produkterna i den nya förpackningen måste planeras utifrån flöde, personalkostnad 
och tid. Experimenten utförs (do) och utförandet dokumenteras. Varje detalj granskas 
noga. Resultatet av experimentet studeras (study) och jämförs med den hypotes som 
tidigare tagits fram för att ta lärdom av det som skiljde sig. Dessa skillnader agerar (act) 
man sedan på för att nå det önskade tillståndet.  
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5. Företagets riktning på lång och medellång sikt  
I avsnittet nedan beskrivs ELPs mål och vision som skapar grund för framtidens arbete. 
Det beskriver resultatet från Förbättringskatans första steg.  

ELP strävar efter att bli “det självklara alternativet” i deras bransch genom att prioritera 
kunden och tillhandahålla rätt kvalitet för dem och svara på specifika önskemål. För att 
utveckla goda samt långsiktiga relationer till kund och ständigt förbättra produkterna tar 
företaget vara på medarbetarnas kompetens och involverar dem i processförbättringar.  

ELP har som mål att öka sin årliga omsättningshastighet till 24 gånger vid år 2022. De 
arbetar därför mot att bli mer marknadsfokuserade och att se över hela värdekedjan samt 
ständigt öka sin lönsamhet. ELP strävar efter att uppnå detta mål genom att leverera 
högkvalitativa produkter efter kundens specifika önskemål och därmed bygga nära 
relationer och skapa lojala kunder. De vill även svara på ett nytt kundbehov hos en 
kundgrupp de tidigare inte haft affärer med för att på så sätt ta en större del av 
marknaden. Målet stöds av företagets affärsidé som belyser vikten av att fokusera på 
kundens faktiska behov och ständigt förbättra förpackningskonceptet efter de 
önskemålen. Det nya behovet är att kunna erbjuda kunden en mindre volym vid order och 
därmed tillämpa en ny förpackningslösning som är anpassat för den mindre kvantiteten. 
Företagets utmaning är att skapa ett koncept som är anpassat för mindre orderkvantiteter 
utan att produktionsresurser ökar. Trots en mindre kvantitet måste en pall utnyttjas på 
samma vis som tidigare för att transportkostnader inte ska stiga, eftersom transporten 
betalas per pallyta. Utmaningen blir också att tillhandahålla en arbetsmetod för 
medarbetarna som är enkel att förstå och där systemet eliminerar variation.  
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6. Nulägesanalys 
Kapitlet nedan ger svar på Förbättringskatans andra steg. Det är en analys över 
företagets nuläge på en befintlig process som hanteras enligt samma hygienpreferenser 
som den nya lösningen ska göra. Analysen utgår ifrån de observationer skribenterna 
utfört på företaget.  

Att ha en noggrann kännedom om hur nuläget på en verksamhet ser ut är grunden för att 
kunna lämna det nuvarande tillståndet och uppnå det framtida läget som svarar på 
företagets mål.  

Den nya förpackningen ska tillhandahålla samma hygienpreferenser som en tidigare 
förpackningslösning gör vilket i grund betyder att artiklarna packas ned i plastpåsar innan 
de packas ner i en kartong. Den nuvarande processen har observerats för att urskilja 
värdeskapande aktiviteter i processen och få kännedom om eventuella slöserier. 
Aktiviteterna har dokumenterats genom att skapa en värdeflödesanalys där man kan följa 
hur materialet går genom tillverkningen samt hur informationsflödet når de olika 
arbetsstationerna.  
 
 
Tillverkningsprocessen 
Produkterna skapas av granulat som levereras till fabriken varje dag. Maskinerna som 
skapar produkterna får granulat genom ett rörsystem som är kopplat från lagerplatsen 
direkt till maskinen. I maskinen formsprutas burken/locket och den färdiga produkten 
ställs sedan i staplar innan operatören kan ta hand om produkterna. Maskinen staplar upp 
ett bestämt antal produkter på varandra som korrigeras i maskininställningarna av 
maskinskötaren. Produkterna packas ned av en operatör allt eftersom produkterna blir 
klara. Vid produktion av burkar packas dessa ned i staplar och ställs i en påse som 
innehåller totalt 200 st burkar. Påsen försluts med ett buntband som sedan ställs ned i en 
kartong. En kartong innehåller totalt 3 600st burkar. Produktion av lock fungerar på 
samma vis och packas ned enligt liknande specifikationer. En kartong lock innehåller 
totalt 5 400st. Produktion av burk och kompatibelt lock sker vid olika tidpunkter och 
packas i separata kartonger var för sig. Färdiga kartonger plastas in av en maskin och 
ställs sedan på lager.  
 
Materialflödet  
Produktionen styrs av ett säkerhetslager för att alltid ha produkter klara vid 
kundbeställning. När lagret har sjunkit till en bestämd nivå produceras nytt mot 
säkerhetslagret. Nivån för avgränsad burk är 25 200st och nivån för avgränsat lock är 43 
200st.  
Leverans till kund sker direkt. Om produkt inte finns i lager är leveranstiden max 3 
veckor.  
 
Informationsflöde  
Produktionsplanering sker efter säkerhetslagrets behov i form av dygnsplanering. 
Schemat skickas dagligen till tillverkningsstationerna genom deras datasystem som når de 
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producerande maskinerna. Schemat visas på en skärm vid den producerande maskinen 
som en maskinskötare läser av. Utifrån den informationen hämtar maskinskötare 
tillhörande packinstruktion där maskininställningar står samt information angående 
operatörens arbete. Den operatör som ska packa produkterna läser av instruktionen för 
rätt information om sitt följande arbete.  
 
Under de observationstillfällen som utfördes av författarna har det visats att den 
nuvarande processen innehåller variation som påverkar processen negativt med aktiviteter 
i form av slöserier. Processen saknar en tydlig standard vilket gör att involverad personal 
gör misstag som påverkar den slutliga kvaliteten. Maskinskötare har vid ett tillfälle ställt 
in maskinen fel vid uppstart vilket resulterade att operatören packade ned för många 
artiklar till den ordern. Det har även under observationstillfällen skett att operatör tagit 
fram fel förpackningsmaterial vilket bidragit till omarbete och fler vändor bort till 
materialförvaring som anses vara slöseri/ ej värdeskapande aktivitet. Vid observation har 
det även visats att misskommunikation skett mellan involverad personal som även där 
resulterat till omarbete. Den variation som finns påvisar att systemet är bristfälligt och att 
involverad personal har svårt att framställa rätt kvalitet. Enligt 94/6 regeln beror 94% av 
alla fel på systemet och endast 6% beror på människan. Regeln konstaterar därför att 
minskad variation skapas genom ett förbättrat system.  
 
All förbättring sker på processnivå vilket betyder att för att uppnå ett förbättrat flöde 
måste enskilda processer byggas om. För att se nuläget och utveckla processer kan Job 
methods 4-stegsmetod användas.   
 
6.1 Job methods 
 
Se bilaga 1 för en överskådlig mall för jobbnedbrytning.  
 
Bryt ner jobbet  
Tillverkning av de avgränsade produkterna startar vid produktionsplaneringen som styrs 
av ett säkerhetslager. Produktionsplanen skickas ut till de producerande maskinerna, 
informationen läses av maskinskötare som sedan hämtar tillhörande 
förpackningsinstruktion. Maskinen ställs in enligt de specifikationer som står på 
instruktionen av maskinskötaren. Hela inställningen samt uppstart av ny produkt tar 12 
min 40s (760s). Operatören läser också av förpackningsinstruktionen för att sedan hämta 
rätt förpackningsmaterial. Förpackningsmaterialet består av kartonger vilket är placerade 
vid markering 1 på anläggningens layout, se bild 5.1, plastpåsar, buntband och 
datumstämplade etiketter som operatören samlar ihop på en vagn, se bild 5.2, vilken de 
hämtar vid anläggningens utmarkerade plats 2, se bild 5.1. I bilaga 2 visas en bild över 
hela anläggningen.  
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Bild 5.1: Layout på ELPs anläggning, given av företagsrepresentant.   
 
 

 
 
Bild 5.2: Vagn  
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Förpackningsinstruktioner finns i pappersformat under den dagliga planeringstavlan som 
operatören tar med till den producerande maskinen. I maskinen formsprutas produkten, 
eventuellt att en etikett sätts på, sedan staplas burkarna enligt maskinens inställningar ut 
på ett rullband. Vid produktion av burk hade maskinen en planerad cykeltid på 8,3s men 
vid observation var den verkliga cykeltiden 6,7s. Efterhand som brukarna kommer ut 
packar operatören ned dem i påsar, det tar operatören mellan 5 och 20s att förbereda en 
påse samt 2,5 min till 15 min att packa ned 200 burkar i en påse. Påsen ska sedan 
förslutas med ett buntband som tar operatören mellan 30s och 1,5 min. Därefter ställs 
påsarna ner i en kartong. Full kartong hämtas av en annan operatör som kör den till 
plastförslutningsstationen, maskinen plastar in kartongen och puttar sedan ut den till 
lagret som befinner sig i rummet bredvid. Personal i lagret tar sedan hand om kartongen 
och ställer den på rätt plats. Tillverkning av kompatibelt lock produceras på samma vis 
och medarbetarnas arbete ser liknande ut. Det tar operatören i genomsnitt 1 min och 26s 
att packa en påse med 200 lock. Locken packas ned i en kartong för sig och burkarna i en 
annan kartong för sig.  
 
Tabell 6.1. Tabellen nedan visar den genomsnittliga tiden för varje arbetsmoment vid observation av 
nuläget.  

Arbetsmoment Genomsnittlig tid för utförande (s)   

Maskinomställning 760 

Maskinens cykeltid Planerad: 8,3 verklig: 6,7 

Tid att förbereda en påse 12,7 

Packa 200st burkar 525 

Packa 200st lock 86 

Försluta påse med buntband 60 
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Ifrågasätt varje detalj  
Följande moment ifrågasattes av skribenterna:  
 
Tillverkningen styrs idag av säkerhetslagret:  
- varför använder företaget ett säkerhetslager?  
- Går det att producera efter kundorder?  
 
Maskinskötaren ställer in maskinen efter de specifikationer som står på packinstruktionen  
- Kan man förtydliga maskininställningarna?  
- Kan datasystemet ställa in maskinen automatiskt?  
 
Operatören hämtar förpackningsmaterialet:  
- står detta lättillgängligt?  
- Vet operatören exakt vilket material som ska användas eller kan detta förenklas?  
 
Under förpackningsprocessen packas burkarna ned i påsar och försluts med buntband. 
- varför tar detta moment olika lång tid?   
- Varför försluts de med buntband, kan inte tejp användas?  
 
Idag levereras burkarna och locken i varsin kartong,  
- är det mest lämpligt eller kan det vara önskvärt för kunden att få burkarna och locken i 
samma kartong?  
 
Produktion av burkar och lock sker vid olika tidpunkt idag. 
- Vore det bättre om dessa samordnades och producerades i ett kontinuerligt flöde efter 
varandra?  
 
 
Utveckla den nya metoden  
Utifrån nuläget kan aktiviteter som bör förbättras eller elimineras urskiljas från de 
värdeskapande och nödvändiga aktiviteterna i processen. 
 
Planering och styrning av produktion: 
Produktionen bör styras utifrån kundens behov och prioriteringar. Idag produceras 
produkterna efter säkerhetslager vilket bidrar med kostnader och upptar stor yta. Den nya 
metoden ska producera efter kundorder för att minska företagets kostnader genom att ta 
bort säkerhetslagret. Produktionsplanen ska samordnas efter behovet vilket betyder att 
tillhörande lock ska planeras in samtidigt som burken för ett kontinuerligt flöde. 
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Medarbetares arbetsmetod: 
Produktionsschemat ska skickas till den producerande maskinen genom ett datasystem 
som sedan syns på en skärm vid maskinen likt det gör idag. Informationen läses av en 
maskinskötare vars jobb är att ställa in maskinen enligt specifikationer för den 
producerande ordern. Maskinskötaren hämtar tillhörande packinstruktion. Maskinens 
inställningar ska tydligt framgå på instruktionen. Därefter ställer maskinskötaren in 
maskinen manuellt. Detta moment kan ske automatiskt genom datasystemet men den 
kunskapen om att integrera maskin mot system har varken skribenterna eller handledare 
på företaget. En operatör, vars jobb är att packa produkterna, hämtar den kartong som 
produkterna packas i. Den nya metoden ska enbart använda en sorts storlek på kartong. 
En vagn med förpackningsmaterial som hygienpåsar, tejp, etiketter och fixtur hämtas 
även av operatören. Vagnen ska vara strukturerad med ett fack för påsar, en behållare för 
tejp, ett utrymme för etiketter och en utmarkerad yta för fixtur för att se till att material 
alltid finns vid tillverkning. Det är operatörens ansvar att vagnen är påfylld vid 
produktionsstart. Förpackningen förbereds genom att en hygienpåse sätts i en fixtur som 
underlättar operatörens arbete. Fixturen håller upp påsen och stabiliserar staplarna som 
packas ned. Allt eftersom maskinen producerar burkarna i staplar tar operatören dem, 
kontrollerar kvaliteten visuellt, ställer ner dem i hygienpåsen enligt packinstruktion, 
försluter påsen med tejp och ställer påsen i kartongen likt packinstruktionen visar. 
Operatören måste följa packinstruktionen för att packa rätt. Då burkarna är nedpackade 
går kartongen till den maskin som producerar lock för ett kontinuerligt flöde. Maskinen 
ställs in på samma vis som burkarna och packas ned av operatören likt packinstruktionen 
säger. En påse lock innehåller lika antal artiklar som en påse burkar. Locken packas i 
samma kartong som burkarna på det vis som packinstruktionen visar, kartongen är då 
sampackad med lika antal burkar som lock. Färdig kartong försluts, markeras med etikett 
och ställs på en pall. Full pall består av 8 st kartonger. Pallen ställs sedan i 
färdigvarulager redo för att skickas till kund.  
 
Användning av den nya metoden  
Då den nya metoden riktar sig mot att producera mot kundorder istället för ett 
säkerhetslager har företaget större möjligheter att kunna applicera denna process mot 
exempelvis en webshop som kräver ett kontinuerligt flöde, vilket var en av grundtankarna 
för detta arbete. Genom att samtidigt ha en personal som är integrerad med en väl 
strukturerad planering så slipper företaget att oroa sig över mellanlagring samt 
hanteringskostnader. Den nya metoden kommer även att underlätta för personalen som nu 
inte behöver oroa sig över saker som att allt material inte finns tillgängligt samt att 
sampack som förut var ett ostrukturerat sätt att packa på, nu har fått mer struktur och 
blivit mer genomtänkt. Sett till ett större perspektiv så kommer medarbetarna 
förhoppningsvis även att bli mer motiverade när de ser att det finns möjligheter till 
förbättring och att göra saker annorlunda som i det stora hela är en faktor som skapar 
ytterligare värde för verksamheten. 
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7. Etablera måltillstånd  
Företagets kortsiktiga mål är att ta fram en förpackningslösning som är anpassad för 
mindre volymer vilket kommer vara den största förändringen mellan den nuvarande 
förpackningsprocessen och det nya konceptet. I bilden nedan visas en mall över vilka 
problem som finns i nuläget och vad som kan förändras i måltillståndet. Både de 
aktiviteter som ska behållas och de aktiviteter som ska förändras finns antecknade.  

 
Bild 5.4: Måltillstånd-mall.  

Den nya förpackningen ska vara applicerbar för en mindre volym och processerna mot 
den ordern ska ske på ett standardiserat vis för att hantera variation. Aktiviteterna ska ske 
i ett kontinuerligt flöde mot kundens behov och därmed bli mer flexibla mot deras 
önskemål. Produktion ska ske mot kundorder och säkerhetslager ska enbart användas ifall 
något i produktionen fallerar. Medarbetare som styr processerna ska vara involverad i 
processförbättringen för att förstå syftet av sitt jobb och ha möjlighet att kunna förändra 
sitt arbete. 

De krav som den potenitella kundgruppen förväntas ha är: 
- Kunna beställa en mindre volym  
- Ordern innehåller samma antal burkar som lock 
- Produkterna förpackas enligt befintliga hygienpreferenser 
- Snabb leverans  
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De förutsättningar som företaget har på det nya förpackningskonceptet är: 
- Produkterna ska packas i en given kartong.  
- Produkterna ska packas ned i kartong enligt befintliga packrestriktioner för säker 

transport.  
- Produkterna ska packas i förslutna påsar för att möta hygienkrav.  
- Det nya förpackningskonceptet ska utnyttja pallytan maximalt  

Den nya processens steg är följande:  
Produktionen styrs av kundorder och aktiviteterna sker i ett kontinuerligt flöde. 
Produktionsplaneringen ska samordnas efter kundens behov vilket betyder att burk och 
kompatibelt lock ska planeras in efter varandra. Produktionsschemat skickas till den 
producerande maskinen genom ett datasystem likt det gör idag. Maskinskötaren läser av 
en skärm som finns vid maskinen där produktionsschemat visas, hämtar tillhörande 
packinstruktion och ställer in maskinen enligt specifikationerna. Packinstruktionen ska 
innehålla tydliga hänvisningar för maskininställningar och instruktioner för operatörens 
arbete. Operatören läser av packinstruktionen för att sedan hämta tillhörande 
förpackningsmaterial. För mindre orderkvantiteter används enbart en sorts kartong vilka 
är placerade och tydligt utmarkerade vid anläggningens centrum, se markering 1 i bild 
5.1. De påsar, tejp och fixturer som används vid förpackningen är placerade på en vagn 
som operatören hämtar. Vagnen ska vara strukturerad och ha specifika fack/utrymmen för 
materialet för att minska risken att operatören inte får med sig allt till sin arbetsplats. Det 
är operatörens ansvar att material och redskap finns på vagnen vid produktionsstart. 
Operatören förbereder arbetet genom att klä fixturen med en hygienpåse, fixturen 
används för att förenkla arbetet och minska risken att burkarna trillar. Allt eftersom 
burkarna rullar ut från maskinen tar operatören en stapel, kontrollerar kvaliteten visuellt 
och placerar stapeln i påsen. Påsen fylls enligt packinstruktionens specifikationer, försluts 
sedan med tejp och ställs ned i kartongen likt packinstruktion beskriver. Kartongen flyttas 
sedan till den maskin som producerar lock vilken startar samtidigt som burkarnas 
produktion. Dessa maskiner står jämte varandra för kort transportsträcka vid kartongens 
förflyttande.  

Produktion av lock sker på samma vis som burkarna. Locken packas ned i hygienpåsar 
likt burkarna, där en påse lock innehåller lika antal som en påse burkar. Locken packas 
ned i samma kartong som burkarna på det vis som packinstruktionen visar. Kartongen blir 
då sampackad med lika antal burkar som lock. Färdig kartong försluts, markeras med 
etikett och ställs på en pall. En full pall består av 8 kartonger som sedan ställs på 
färdigvarulager redo för att levereras till kund.  

Processen kräver en operatör och en maskinskötare. Operatören sköter 
förpackningsarbetet för både burkar och lock medan maskinskötaren ställer in maskinen 
efter rätt specifikationer. Operatören behöver vara tränad i hur produkterna ska packas 
ned enligt packinstruktionen för ett effektivt och enkelt sätt, arbetsmetoden ska ske efter 
en standard. Maskinsköteren har kunskap i hur maskinens inställningar korrigeras. 
Personen behöver vara tränad i att läsa av packinstruktionen för att ställa in maskinen rätt.  

Processens resultat dokumenteras i form av ledtid.  

De hinder som står mellan nuläget och måltillståndet är,  
- Att sampacka burkar och lock i den givna kartongen för att utnyttja utrymmet 

maximalt.  
- Producera burk och lock i ett kontinuerligt flöde efter kundorder. 
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8. Experiment mot måltillståndet  
I nedanstående kapitel beskrivs de experiment som utförts för att överstiga de hinder som 
står mellan nuläget och måltillståndet. I experimenten mot en lösning har hjälpverktyget 
PDSA-cykeln använts.  

 
8.1 Sampacka burkar och lock i given kartong  

PDSA-sampack: 

Plan: Experimentet för sampack går ut på att optimera en förpackningslösning för både 
burkar och lock i samma kartong så bra som möjligt med avseende på de restriktioner 
som givits av företaget. Försöket utfördes av studiens författare inom loppet av fyra 
timmar på företaget under vanliga arbetsförhållanden. Experimentet begränsades endast 
till förpackningslösningar av olika former. Övergripande process för sampack har därför 
inte tagits hänsyn till. Innan försöket utfördes antogs det att en förpackningslösning för 
både burkar och lock skulle vara relativt enkelt att ta fram. Exempelvis förmodades det att 
utfyllnaden av kartongen från botten till topp med hjälp av både burkar och lock skulle 
ske smidigt. 

Do: Vid utförandet av experimentet så togs tre stycken olika förpackningsalternativ fram 
(Se bilaga 3-5). 

Study:  

Förpackningsalternativ 1: Detta alternativ var det första som togs fram. Som bilaga 3 
illustrerar går detta förpackningsalternativ ut på att operatören packar två staplar med 23 
stycken burkar på höjden samt en stapel med 24 burkar och försluter sedan dessa tre 
staplar med en hygienpåse. Denna procedur upprepas sedan två gånger till vilket gör att 
det till slut finns: 

 3 (2×23 + 24) = 210 st burkar. 

Eftersom allting ska sampackas krävs det att det finns lika många lock och burkar i 
kartongen. Operatören packar därför sedan ner tre stycken staplar lock med 70 stycken i 
varje vilket ger: 

70×3 = 210 st lock. 

Dessa lock försluts sedan med en hygienpåse. Nackdelen med att packa en kartong enligt 
detta alternativ är att det uppstår ett mellanrum mellan placeringen av burkar och lock. 
Detta mellanrum klassas som ”spillyta” vilket innebär att alternativet inte utnyttjar 
kartongen till dess maximala potential i förhållande till utrymme som i slutändan blir 
kostsamt för företaget. Fördelen med detta alternativ är att operatören enkelt förstår hur 
det ska packas. 
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Förpackningsalternativ 2: Eftersom att det nu gick att använda erfarenhet från det första 
alternativet applicerades även samma idé för hur burkarna skulle placeras till det andra 
försöket. Det vill säga att man fortfarande packar burkarna enligt: 

 3 (2×23 + 24) = 210 st (se bilaga 4) 

Fortsättningsvis togs det hänsyn till att optimeringen av utrymme behövde förbättras. 
Istället för att placera locken på en rad blev den nya lösningen att ställa locken i en 
‘’triangelform’’. Det gick direkt att konstatera att mellanrummet som fanns i alternativ 1 
inte längre existerade, dock uppstod det istället ”spillytor” på sidorna av triangeln. Det 
konstaterades även under detta försök att både det första och andra alternativet inte 
utnyttjade utrymmet på höjden vid den yta där locken packades. Detta eftersom att en 
stapel med 70 stycken lock endast utgör 2/3 av höjden. 

 

Förpackningsalternativ 3: Till det sista alternativet togs det hänsyn till att de föregående 
lösningarna som hade tagits fram hade allt för mycket mellanrum som inte utnyttjades på 
bredd, längd och höjd. Framtagningen av förpackningsalternativ 3 grundar sig i principen 
om hur burkar ska packas i botten som anammades från alternativ 1 och 2. Principen 
byggdes sedan på ytterligare, genom att tillämpa idén kring triangelform och applicera 
denna till burkar istället för lock (se bilaga 5). Detta gav mycket bättre resultat i form av 
utnyttjande av det utrymme som fanns i kartongens botten vilket bilden (se bilaga 5) 
illustrerar tydligt. Eftersom att det nu adderades fem stycken staplar av burkar till 
grundprincipen så innebar detta att om det fortfarande skulle finnas 210 burkar i 
kartongen krävdes det ett mindre antal burkar per stapel. Operatören kommer därför att 
behöva börja med att packa tre stycken staplar med 15 stycken burkar i varje och försluta 
med en hygienpåse. Denna process ska totalt göras 4 gånger vilket ger: 

 4(15×3) = 180 st burkar.  

Därefter packar operatören två stycken staplar med 15 burkar i vardera och försluter 
sedan med en påse. Detta ger till slut: 

 180 + (15×2) = 210 burkar.  

Locken läggs sedan ner ovanpå staplarna av burkar där operatören placerar 4 stycken 
staplar med 45 stycken lock i vardera på bredden samt en raklång stapel med 30 stycken 
lock. Varje enskild stapel lock försluts med en hygienpåse. Detta förpackningsalternativ 
blir därför det bästa alternativet att tillämpa eftersom att det både utnyttjar kartongens 
totala utrymme mest i jämförelse med de andra alternativen samt att det är enkelt för 
operatörer att förstå. 
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Act:  

Innan experimentet utfördes var hypotesen att utfyllnaden av kartongen skulle ske utan 
problem genom att sampacka både lock och burkar. Utfallet visade sig vara tvärt om, det 
var i själva verket mycket svårare än vad som hade förmodas. Problemet grundade sig i 
själva kartongen, då den inte var optimerad för varken konceptet ”sampackning” eller de 
mått som fanns för produkterna som skulle packas ner. Som mest gick det att packa fyra 
stycken burkar på längden (se bilaga 4), en femte burk passade inte in eftersom att 
burkens mått inte var anpassad för kartongen. De restriktioner som sattes upp av företaget 
för sampackning gjorde också att utformningen av ett nytt förpackningskoncept blev 
svårare.   

 
  Bild 5.5: Ny förpackningsinstruktion 
 
Bilden ovan visar hur den nya förpackningsinstruktioner kommer att se ut givet de           
lösningar som har tillkommit. I jämförelse med bild 5.3 så har det nu skapats två olika 
steg där operatören lätt kan följa hur sampackningen ska gå till. Det har även adderats 
separata kolumner under tillvägagångssättet för att tydligare specificera exakt vad som 
ska finnas i kartongen när den är klar, samt hur många kartonger som ska finnas per pall. 
Ytterligare har det tillkommit mer i detalj vad operatören behöver ta hänsyn till utöver 
själva packningen. Exempelvis, vad som ska finnas på vagnen eller vad som är speciellt 
för just denna typ av förpackning. Slutligen har det skapats en rad under ”kritiska 
punkter” som tydligare ska hindra maskinskötaren från att göra fel vid inställningen av 
maskinen vilket var ett av fallen som analyserades under nuläget.  
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8.2 Producera burk och lock i ett kontinuerligt flöde  

PDSA, kontinuerligt flöde  

Plan: Måltillståndet för den nya förpackningsprocessen strävar efter att applicera ett 
kontinuerligt flöde där produktion styrs av kundorder. De hinder som står mellan nuläget 
och måltillståndet mot ett kontinuerligt flöde är produktionsplaneringen. För att kunna 
producera efter kundorder krävs det att ledtiden för produkten är kort och produktion sker 
endast vid den tidpunkt som den behövs, just in time. Produktionsavdelningen måste 
planera efter kundens behov och samordna produktion av burk och kompatibelt lock efter 
varandra för ett kontinuerligt flöde. I bilaga 6 visas det produktionsschema som var 
planerat den 17/4-18. De markerade raderna visar de maskiner som används för att 
producera avgränsad burk och kompatibelt lock. Maskin SB160 är första prioritet för 
produktion av burk, SB086 är prioritet 2 och SB087 har ingen prioritet men kan användas 
i produktion av burk. Maskin SL100 är första prioritet för produktion av lock medan 
maskin SB 102 och SL101 är andra prioritet.    

Den hypotes som finns mot måltillståndet är att produktion ej går att samordna. Det 
kommer inte finnas tillgängliga maskiner jämte varandra som kan producera den 
avgränsade burken och locket, utan produktion kommer ske i två olika perioder. Enligt 
hypotesen kommer locken behövas produceras först för att sedan mellanlagras och tas 
fram igen vid produktion av burk och i samband med den produktionen sker 
sampackning. Känslan är att produktionsschemat kommer vara fullt den närmsta 
tidpunkten och därför kommer produktionen bli tvungen att styras efter ett lager.  

Ett kontinuerligt flöde ska enligt måltillståndet ske efter kundorder samt att 
produktionsplanen är samordnad efter kundens behov. För att planera produktion av burk 
och kompatibelt lock efter varandra måste ett exempel av en produktionsplan tas fram. 
För ett effektivt och kontinuerligt flöde ska de två producerande maskinerna stå nära 
varandra, helst jämte, för att minska transportsträckorna mellan stationerna. Exemplet 
kommer utgå ifrån nulägets produktionsschema och utifrån vilka maskiner som 
prioriteras till produktion av avgränsad burk och lock. För att det ska vara möjligt att 
styra en produktion efter kundorder behöver ledtiden vara kort, kunden vill ha snabb 
leverans för att bli nöjd. Ledtiden för att producera en kartong ska därför dokumenteras 
vilket utförs genom en flödesanalys. Varje processteg observeras i en flödesanalys och 
tider för hur långt arbetet tar skrivs ner. Maskinskötarens och operatörens följande 
moment ska taktas. 

- tid för maskinskötaren att hämta packinstruktion och ställa om maskinen för 
produktion  

- tid för operatör att hämta förpackningsmaterial  
- tid för operatören att förbereda en hygienpåse  
- tid för operatören att packa ner en stapel burkar i påsen (inkl. visuell 

kvalitetskontroll)   
- tid för operatören att förflytta kartongen till maskinen som producerar lock 
- tid för operatören att sätta ihop 3 staplar lock till en och packa ned stapeln i påsen 

(inkl. visuell kvalitetskontroll)  
- tid för operatören att sätta ihop 2 staplar lock till en och packa ned stapeln i påsen 

(inkl. visuell kvalitetskontroll)  
- tid det tar att försluta påsen med tejp och ställa den i kartongen  
- tid för operatören att försluta en färdig kartong med tejp 
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För att hålla ett kontinuerligt flöde ska burk och lock produceras efter varandra. Detta 
steg är viktigt då produkterna ska sampackas i samma kartong. Den maskin som 
producerar burk ska stå jämte eller eventuellt mittemot den maskin som producerar lock 
för att flödet ska vara effektivt och minimera transportsträckan av material mellan 
aktiviteterna. En simulering av processen ska utföras för att se den beräknade ledtiden för 
den nya metoden och jämföra de kostnader som reduceras med ett kontinuerligt flöde. 
Simuleringen utgår från maskinernas planerade cykeltid. I simuleringen ska tider för 
maskinskötarens förberedelser som att hämta packinstruktion och ställa in maskin finnas 
med. Operatörens arbetsmoment som att hämta förpackningsmaterial och aktiviteter som 
beskrivs ovan samt hanteringsmoment av material som att lämna kartongen burkar till 
produktion av lock.  

Ledtid för produktion av en påse burkar beräknas enligt följande, 
- Påse med 45 burkar: Tid för operatören att förbereda en påse + tid för maskinen 

att producera 45 burkar + tid för operatören att packa ned en stapel burkar (ink. 
visuell kvalitetskontroll)×3 + tid att försluta påsen och ställa den i kartongen.  

- Påse med 30 burkar: Tid för operatören att förbereda en påse + tid för maskinen 
att producera 30 burkar + tid för operatören att packa ned en stapel burkar (ink. 
visuell kvalitetskontroll)×2 + tid att försluta påsen och ställa den i kartongen.  

Ledtid för produktion av en kartong burkar beräknas enligt följande,  
- Tid för maskinskötaren att hämta packinstruktion samt ställa in maskinen 

(samtidigt hämtar operatören förpackningsmaterial och vagn) + ledtid för att 
packa en påse med 45 burkar × 4 + ledtid för att packa en påse med 30 burkar.  

Ledtid för produktion av lock beräknas på samma vis.  

Det ska vara enkelt för operatören att göra rätt och arbetsmomenten ska gå effektivt, 
därför krävs en standardiserad modell och tillhörande arbetsverktyg ska finnas 
tillgängliga på rätt plats. Den vagn som förpackningsmaterial står på ska sorteras och 
markeras med ytor för att tydligt se att allt material finns vid produktionsstart. Det ska 
finnas ett fack för hygienpåsar, en burk för tejprulle och en markering för fixturen.  
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Do: Tidtagning för maskinskötaren och operatörens moment gav följande resultat,  

Tabell 8.1 Tabellen nedan visar hur lång tid varje moment tar, mätt i sekunder.  

Arbetsmoment Tider för arbetet (s) Genomsnittstid (s) 

Maskinskötare hämtar 
packinstruktion samt ställa in 
maskin. 

760 760 

Operatör hämtar 
förpackningsmaterial 

89, 83 86 

Förbereda en hygienpåse 5, 14, 19 12.7 

Packa ned en stapel burkar i 
påse (inkl. visuell 
kvalitetskontroll) 

16, 11, 2, 4, 5, 10 7.4 

Transportera kartong till 
maskin som producerar lock 

35 35 

Sätta ihop 3 staplar lock till en 
och packa ned stapeln i påse 
(inkl. visuell kvalitetskontroll) 

18, 15.6 16.8 

Sätta ihop 2 staplar lock till en 
och packa ned stapeln i påse 
(inkl. visuell kvalitetskontroll) 

11.8, 10.9 11.4 

Försluta en påse med tejp 15, 17 16 

Försluta färdig kartong med 
tejp 

17 17 
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Den planerade cykeltiden för att producera den avgränsade burken är 6,0s, tid som 
angivits från företagets dokumenterade data.  

Ledtid för produktion av en påse burkar beräknas enligt följande, 
- Påse med 45 burkar: 12,7s + 6,0s × 45 + 7,4s × 3 + 16s = 320,9s (5 min 20s)  
- Påse med 30 burkar: 12,7s + 6,0 × 30 + 7,4s × 2 +16s = 223,5s (3 min 43,5s) 

Ledtid för produktion av en kartong burkar beräknas enligt följande,  
- 760s +320,9 × 4 + 223,5s = 2 267,1s (37 min 47s). 

Den planerade cykeltiden för att producera lock är 3,25s.  

Ledtid för produktion av en påse lock beräknas enligt följande, 
- Påse med 45 lock: 12,7s + 3,25 × 45 + 16,8s + 16s = 191,75s (3 min 12s) 
- Påse med 30 lock: 12,7s + 3,25 × 30 + 11,4s + 16s = 137,6s (2 min 18s)  

Ledtid för produktion av en kartong lock beräknas enligt följande,  
- 760s + 191,75× 4 + 137,6s = 1 664,6s (27 min 45s)   

För att förenkla operatörens arbete och säkerställa att rätt förpackningsmaterial finns vid 
processens start ska den vagn som används struktureras och markeras med det material 
som används. I bilden nedan, bild 5.8, visas ett exempel på hur vagnen bör se ut. Den grå 
boxen symboliserar ett utrymme för hygienpåsar, den vita boxen symboliserar förvaring 
av etiketter, den vita cylinderns visar plats för tejprulle att lägga i och den utmarkerade 
rutan visar vart fixturen ska placeras. Operatören ska alltid ställa tillbaka redskapen på 
dessa ytor för att minska risken att saker försvinner eller att de inte är tillgängliga vid rätt 
läge.   
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 Bild 5.8. Strukturerad vagn  

Study: Ledtiden för att producera en kartong av den avgränsade burken tar 37 min och 
47s och ledtiden för att producera en kartong med kompatibelt lock tar 27 min och 45s. 
Dessa tider är ledtiden för produktion var för sig. Det som inte tas i hänsyn är att vid ett 
kontinuerligt flöde sker flera av momenten samtidigt och produktionens ledtid blir då 
kortare. Då maskinskötare ställer in maskinen läser operatören av packinstruktionen och 
hämtar det förpackningsmaterial som ska användas. Maskinen börjar producera burkar 
efter maskinskötaren ställt in den, alltså utförs operatörens förberedelser och 
förpackningsarbete under tiden som maskinen körs. Maskinen är processens flaskhals och 
operatören arbetar allt eftersom produkterna tillverkas. Då maskinen producerat alla 
burkar har operatören en påse kvar att packa och sedan transportera kartongen till 
maskinen som producerar lock. Maskinskötaren har tidigare ställt in maskinen för lock 
för att anpassa att produktionen är igång då första kartongen ska sampackas. Detta 
resulterar att processens ledtid är: 

Maskinsköterens arbete + maskintiden för att producera alla burkar + tid för att packa en 
påse med 30 burkar (Packtid per stapel ×2 + försluta påse) + transportera kartongen till 
maskinen som producerar lock + maskintid för att producera alla lock + tid för att packa 
en påse med 30 lock (Sätta ihop två staplar lock till en + försluta påse) + försluta 
kartongen.  

760s + 6,0s × 210 + (7,4s × 2 + 16s) + 35s + 3,25s × 210 + (11,4s + 16s) + 17s = 2 
812,7s (46min 53s) 
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Ledtiden för att producera en sampackad kartong med avgränsad burk och kompatibelt 
lock tar ca 47min vilket ger möjlighet till att producera efter kundorder då produktionen 
inte tar lång tid förutsatt att produktion kan starta direkt. Enligt det produktionsschema 
som företaget hade den 17/4-18, se bilaga 6, var de högst prioriterade maskinerna 
upptagna fram till dygnsbytet mellan 23/4 och 24/4 om produktion av order 46726 i 
maskin SB 160 flyttas fram ett dygn, se bilaga 7. Då har båda maskinerna en lucka på 
12h. Låt säga att en order enligt det nya förpackningskonceptet kommer den 17/4 kan 
leverans först skickas under dagen den 24/7, en ledtid på 7 dagar. Nackdelen att 
producera med dessa maskiner är deras position (se bilaga 8). Maskinerna står inte jämte 
varandra vilket kommer bidra med en längre sträcka att förflytta kartongen från SB 160 
till SL100. Utifrån ett perspektiv på anläggningen är produktion i maskinerna SB160 och 
SL101 bäst eftersom de ligger jämte varandra. Produktionsschemat för SL101 är fullt 
fram till 2a maj och tills dess kan man ej vänta, för möjlig produktion av den hypotetiska 
ordern måste schemat planeras om. Kan man skjuta på produktionen vid dygnsskiftet 
mellan 22/4 och 23/4 går en produktion starta eftersom maskin SB 160 har en 12h lucka 
vid den tiden, se bilaga 9. Utifrån det givna produktionsschemat syns det att de maskiner 
som producerar lock har hög kapabilitet och är i princip fullbelagda. Alternativ 3 är att 
finna en produktionsserie för någon av maskinerna som kan producera lock som kan 
flyttas fram något för att lägga in den hypotetiska ordern och samordna produktion med 
maskin SB 086 då schemat för den maskinen är relativt tomt. Är det möjligt kan 
produktion ske redan innan den 22a april.  

Produktionsplaneringen är det största hindret att överstiga för att kunna uppnå ett 
kontinuerligt flöde. Kravet av att planera burk med kompatibelt lock samtidigt minskar 
planerarens frihet, men då systemet är genomarbetat och personal har som vana att 
samordna produktionen kommer den friheten inte längre vara önskvärd. Redan idag kör 
företaget små batcher i produktion vilket underlättar tillverkning vid varierad efterfrågan 
samt gör vägen enklare mot att producera efter kundorder och i ett kontinuerligt flöde. 
Små batcher möjliggör idéen om att synka maskinerna och planera en samordnad 
produktion då små block är lättare att flytta än stora produktionspartier.  

Act: Från analysering av produktionsschemat finns svårigheter att planera en kontinuerlig 
process där produktion av burk och lock sker efter varandra och där de producerande 
maskinerna står jämte varandra. Maskinerna som kan producera lock har många 
inplanerade order vilket försvårar måltillståndet att producera efter kundorder. Ledtiden 
för att producera en sampackad kartong tar 47 minuter. Möjligheten att skapa en lucka i 
produktionen för någon av dessa maskiner finns eftersom inplanerade order i dagens läge 
är baserade på säkerhetslager. Möjligheterna för att producera i två maskiner som står 
jämte varandra finns enbart för maskin SB160 och SL101. Som schemat ser ut idag är det 
svårt att enbart avgränsa produktion till dessa. De fördelar som ett kontinuerligt flöde ger 
måste däremot tas i hänsyn och utmana organisationen till att jobba mot måltillståndet. På 
vägen mot måltillståndet kan ett alternativ att producera i ett kontinuerligt flöde med 
maskin SB 086 och SL 100 vara att föredra framför en produktion där burk och lock 
produceras olika tider och där verksamheten blir då tvungna att använda säkerhetslager 
och mellanlager. Den transportsträcka som är mellan SB 086 och SL 100 kan anses som 
slöseri, men det påverkar inte den totala kostnaden i den grad som ytan ett säkerhetslager 
och mellanlager tar och hantering av material till och från lager tar. Det alternativet 
kräver enbart en justering i produktionsschemat för maskin SL 100. SB 086 står mesta 
dels ledig. I schemat från den 17/4- 18 har SL 100 en liten lucka mitt på dagen den 19e, 
en liten lucka den 21a och en större lucka den 24e. Ett förslag är att planera ihop order 
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efter den lediga tiden den 19e för att frigöra mer tid där. Då finns möjlighet att producera 
den hypotetiska ordern för det nya konceptet endast 2 dagar efter beställning och leverans 
kan skickas samma dag till kund, se bilaga 10.  

Exemplet visar att det är möjligt att samordna produktionen vilket styrker det generella 
och långsiktiga förslaget att alltid planera produktion av burk och kompatibelt lock 
samtidigt. Systemet för produktionsplaneraren ska vara uppbyggt på att dessa följs åt och 
enskild produkt ej går att producera utan dess kompatibla del. Produktionen ska vara 
taktad och synkroniserad. Eftersom produktionen idag redan sker i små batcher, vilket 
syns i produktionsschemat där varje order är korta block, behöver inte 
tillverkningsprocessen korrigeras utan planeringens arbetsmetodik behöver enbart 
förändras i riktning mot måltillståndet. Systemstödet i produktionsplaneringen kan ske till 
en början manuellt och allt eftersom verksamheten förändrat sitt arbete mot det nya 
tillståndet kan systemet samordna produktionen automatiskt.  

Ett tillstånd där man går från att producera mot säkerhetslager till att producera efter 
kundorder och inför ett kontinuerligt flöde istället för att mellanlagra produkter reducerar 
lagerkostnader, hanteringskostnader och arbetskostnader. En företagskultur som 
förespråkar eller gärna använder lager för att säkra sin produktion motsträvar visionen om 
att bli marknadsledande. Målet är att öka företagets omsättning och öka lönsamheten 
vilket uppnås genom en högre efterfrågan och en utökad produktion. Om produktion i 
framtiden ökar och produktionen styrs av säkerhetslager och använder mellanlager 
kommer dessa ytor behövas öka i samma takt, kanske måste anläggningen byggas ut för 
att allt ska få plats. Man skapar en större yta som i själva verket går till en form av slöseri.  
Genom att införa ett kontinuerligt flöde baserat på kundens faktiska behov där produktion 
endast sker vid den tidpunkt det faktiskt behövs har företaget större möjlighet att kunna 
anpassa sin produktion efter förändrar efterfrågan omedelbart. Yta som tidigare gått till 
lager kan dessutom användas på ett mer värdeskapande vis, exempelvis genom en ny 
maskin till produktionen.    

Den roll som säkerhetslager ska ha är att säkra produktion ifall ett haveri sker i 
tillverkningen eller om det krisar hos en kund. Säkerhetslager ska inte användas för att 
svara på varierad efterfråga eller för att stötta osynkad produktion.  
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9. Diskussion  
Följande kapitel diskuterar fördelar och nackdelar för de metoder som har valts för 
arbetet. Fortsättningsvis avhandlas också de resultat som har tagits fram för studien som 
sedan mynnar ut i förbättringsförslag samt slutliga rekommendationer till fallföretaget. 
 
9.1 Metoddiskussion 

Metoderna som användes för arbetet har till stor del varit relevanta och har bidragit 
med fakta som har krävts för att genomföra arbetet och ge ett bra resultat.  

Valet av det kvalitativa tillvägagångssättet tillsammans med ett induktivt tänkande 
gjorde att vi hade möjligheten att identifiera samt besvara fler kundspecifikationer 
och önskemål från företaget genom att lägga betoning på att bilda en egen förståelse 
genom intervjuer och observationer. Nackdelen med valet av en kvalitativ metod i 
vårt fall var att vi inte hade mycket erfarenheter från varken arbetsplatsen eller 
tillverkningssättet som fanns på företaget. Eftersom studiens validitet är beroende av 
forskarens kompetens samt färdigheter inom det studerade området går det i 
efterhand att ifrågasätta om våra egna uppfattningar och sakkännedom påverkade 
studiens resultat.  

En kvantitativ metod tillsammans med en deduktiv ansats skulle istället kunna bidra 
med en större generaliserbarhet till en större population eftersom att man då skulle 
haft en mer strukturerad studie i form av specifika intervjumallar och mer 
kvantifierbar information. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att det kräver 
mer teori. Alltså mer accepterade, allmänna principer och tolkningar som sedan kan 
appliceras för att förklara en specifik händelse vilket i vårt fall var svåra att 
identifiera för just denna fallstudie. Fortsättningsvis har validiteten varit relativt hög 
för studien då vi kontinuerligt under arbetet har återkopplat med respektive 
handledare för att säkerställa att innehållet stämmer överens med vad som 
diskuterats.  

Under arbetet har vi författare använt oss av boken “Bortom Lean” vilken har väglett 
oss genom arbetet för att samla in relevant data och bearbeta den. Reliabiliteten för 
detta arbete som har en kvalitativ ansats stärks då eftersom att det finns tydliga, 
intressanta och pålitliga tillvägagångssätt för hur vi och vår handledare har tagit fram 
data som krävs för att genomföra ett arbete av denna typ. 

Ser man över vad som hade kunnat göras annorlunda för att påverka resultatet kan vi 
dra slutsatsen att det varit bra om vi hade haft en bearbetad intervjuplan innan själva 
intervjuerna hölls. Detta innebär att vi skulle haft mer strukturerade och genomtänkta 
frågor. Detta hade kunnat generera exakt den information som eftersträvats. Under 
detta arbete höll vi majoriteten av diskussionerna “öppna” och mer fria vilket gjorde 
att vi fick ett bredare perspektiv, men kanske inte endast den information som 
behövdes. Med facit i hand hade det även varit smidigare om intervjuerna som hölls 
hade spelats in och transkriberats, vilket hade ökat validiteten ytterligare.  

För att förbättra resultatet ytterligare anser vi författare att det hade behövts mer tid. 
Fler analyser samt experiment hade då kunnat göras, vilket hade gett ett mer 
detaljerat och fördjupat resultat gällande exempelvis kostnader och faktorer angående 
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transport. Trots detta har vi genererat ett resultat som är givande och som i någon 
mån kommer att vara till hjälp för företaget. 

  
9.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat har svarat på projektets problemformulering om en flexibel 
produktion och gett underlag till en effektiv processlösning för mindre 
orderkvantiteter. Utifrån studiens mål om att ta fram ett nytt förpackningskoncept 
som tillämpas av en process som är enkel för medarbetaren att utföra samt där de 
totala produktionsresurserna inte ökar har ett förslag tagits fram. 

Förpackningskonceptet är en sampackad modell där burk och kompatibelt lock 
packas i samma kartong. Antalet burkar är lika många som antalet lock. Detta är för 
att svara på kravet om mindre volym då lock tar mindre plats än burkar. Produkterna 
packas i påsar för ökad hygien och packas enligt framtagen packinstruktion för 
maximalt utnyttjande av utrymmet i kartongen. Det nya förpackningskonceptet 
använder enbart en kartongtyp för att minska variation och risk att ta fel kartong. 
Utifrån de avgränsade produkterna innehåller den nya förpackningen 210 st artiklar 
av varje. Då lösningen är sampackad ska produktion av burk och kompatibelt lock 
ske i ett kontinuerligt flöde för att undvika mellanlagring och behov av att packa om 
produkterna. Produktionen ska även styras av kundorder för att reducera kostnad i 
form av säkerhetslager. Produktionen är möjlig att utföra efter kundorder då ledtiden 
för en sampackad kartong av de avgränsade produkterna är 47 minuter.  

Företagets utmaning i att producera ett kontinuerligt flöde baserat på kundorder är 
samordning av de producerande maskinerna i produktionsschemat. Schemat i dagens 
läge är relativt fullbelagt vilket försvårar målet att producera efter kundens faktiska 
behov och planera två maskiner efter varandra som kan producera den önskade 
burken med kompatibelt lock. De fördelar som det önskade tillståndet har ska 
motivera verksamheten till att överstiga hindret i produktionsschemat för att ta del av 
positiva effekter på kort och lång sikt. Genom en produktion baserat på kundorder 
och som följer ett kontinuerligt flöde kan företaget reducera kostnader i form av 
säkerhetslager och mellanlager. De behöver inte en extra resurs som packar om 
produkterna enligt det sampackade konceptet som annars behövts om produktion av 
burk och lock skett vid två olika tidpunkter. Använder en verksamhet säkerhetslager 
och mellanlager går mycket tid till hantering av att hämta material från dessa 
lagerplatser dessutom vilket också reduceras i ett kontinuerligt flöde. Likt studien av 
Bilagi styrks fördelarna av att producera i ett kontinuerligt flöde där det resultatet 
också visade på minskat behov av lager och där effektiviteten ökade. Färdiga 
produkter gick från att ställas på ett lager till att skickas direkt till kund där de skapar 
sitt syfte och efterfrågan styrs av kund istället för lagret (Bilagi, Vasanthakumara 
2017).  

Produktion som tillverkar efter kundens behov, just in time, har större möjlighet att 
anpassa förändrad efterfrågan omedelbart vilket på lång sikt kommer löna företag om 
dess produktion ökar. Sker produktion efter säkerhetslager och där tillverkning är 
beroende av att mellanlagra material kommer dessa lagerytor behöva öka i den takt 
som efterfrågan och produktionen ökar vilket bidrar med större totalkostnad. 
Säkerhetslager kan användas men dess roll är att säkra företag ifall en maskin 
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havererar eller om det kollapsar för en kund. Dess roll är inte att stötta en osynkad 
produktion.          

Ett generellt förslag mot ett jämnt flöde är att samordna produktionsplaneringen efter 
kundens order. När produktionsschemat läggs ska alltid tillverkning av burk med 
kompatibelt lock planeras in samtidigt för att ordern ska bli klar fort. En 
synkroniserad produktionsplanering skapar möjlighet för en taktad produktion med 
de samhöriga produkterna. Produktionssystemet kan ske manuellt vid uppstart, men 
efter modellen är inarbetad kan systemet automatiseras. Då läggs en produktion av 
kompatibelt lock automatiskt vid samma tidpunkt som burk planeras in.  

För att leverera högkvalitativa produkter till kund måste rätt kvalitet skapas i 
processerna direkt, vilka styrs av personalen. Ett standardiserat arbetsgenomförande 
förenklar medarbetarnas jobb mot att skapa rätt kvalitet och variation i processen 
minskar. Den standardiserade arbetsmetod som tagits fram till ELPs personal ska 
underlätta processen samt göra det enkelt för dem att skapa rätt kvalitet. Precis som 
artikeln Improvement based on standardized work: an implementation case study 
skriven av Fin m.fl. synliggjorde ett standardiserat arbete problem direkt vilket 
gjorde att avvikelser kunde hanteras omedelbart och kvaliteten behölls (Fin m.fl. 
2017). 

9.2.1 Förbättringar  

Den framtagna processlösningen ska svara på ett kundbehov och den ska styras av 
den kvalitet som kunden önskar. För att tillämpa en process mot det faktiska 
kundbehovet måste man identifiera vilka krav kunden har. Denna studie har baserats 
på en potentiell kundgrupp där företaget har sett ett nytt kundbehov av att sälja 
mindre orderkvantiteter. Då företaget inte har affär med dessa kunder än har vi inte 
kunnat nå ut till dessa och fråga vilka krav och önskemål de faktiskt har, utan vi har 
fått utgå ifrån vad företaget tror och vad deras förutsättningar är. Detta påverkar 
studiens resultat om vilken kvalitet verksamheten ska leverera.  

För att förbättra en process kan man använda förbättringskatans 4-stegs modell 
vilken har legat till grund för studiens genomförande och resultat. En 
processförbättring utgår från den nuvarande processen för att identifiera aktiviteter 
som inte skapar värde och som kan förändras i det nya tillståndet. I denna studie har 
en ny process tagits fram som i dagens läge inte finns. Det nuläge som identifierats är 
en liknande process men som är tillämpat för större volymer. I analys av framtagen 
data måste man ha detta i åtanke. Vissa aktiviteter kan se annorlunda ut och ge annat 
skede vid produktion mot mindre volym som inte visats vid observation av den 
nuvarande processen.  

Vid analys av den nuvarande processen utgick vi skribenter från de observationer vi 
utförde i anläggningen. Vid dessa tillfällen planerade företaget in extra 
produktionstillfällen som var relevanta för vår studie. Dessvärre kan detta påverka 
utförandet av medarbetarna då produktionsschemat ändrades hastigt. Den variation vi 
såg kan ha varit ovanligt stor vilket man måste ta hänsyn till då man läser resultatet.   

Vid beräkning av ledtid har tidsekvenser från nulägets aktiviteter adderats och 
maskinens produktionstid har beräknats utifrån den planerade cykeltiden. Om det nya 
konceptet används kan ledtiden skiljas utifrån den beräknade tiden. Maskinens 
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verkliga cykeltid kan ändras från den planerade, vilket observerades vid 
nulägesanalysen och som då påverkar takten som produkterna produceras. Tider som 
förflyttning av kartong mellan maskinerna kan variera beroende på vilka maskiner 
som används och tid för maskinskötaren att ställa in maskinen kan variera beroende 
på om burkarna ska ha annan färg/ha en annan etikett på.  

För att skapa en process som är enkel för medarbetaren att styra har en standard 
skapats som varje operatör och maskinskötare ska följa. Genom att alla följer den 
minskas variation och eventuella problem blir tydliga. Det finns förutsättningar för 
personal att förbättra standarden men det är viktigt att alla arbetar efter samma 
mönster vid sådan korrigering. I studien beskrivs vikten av medarbetarens arbete mot 
företagets lönsamhet utifrån teorin om service- och lönsamhetskedjan. Förändringar i 
processen som förenklar arbetet mot rätt kvalitet har gjorts, exempelvis en tydligare 
förpackningsinstruktion, en mer strukturerad vagn med förpackningsmaterial och 
minskat andelen förpackningsmaterial för att reducera risken att man tar fel material. 
Vidare arbete för medarbetarna finns och systemet kan förbättras ytterligare genom 
exempelvis automatisk maskininställning.  

9.2.2 Rekommendationer  

Utifrån studiens resultat och analys rekommenderar vi att företaget applicerar ett nytt 
planeringssystem för produktionsschemat. Order av burk med kompatibelt lock ska 
planeras in samtidigt för att skapa en taktad och samordnad produktion. 
Planeringssystemet skapar förutsättning för en kundbaserad produktionsstyrning och 
en jämn och kontinuerlig tillverkningsprocess.   

Vi rekommenderar även att ledningen motiverar och stöttar sin personal i att arbeta 
efter en standard. Ett standardiserat genomförande kan leda till högre kvalitet på 
slutprodukt samtidigt som det involverar personalen att förändra sitt arbete i riktning 
mot kundens krav. En tydlig standard skapar förutsättningar för fortsatt 
förbättringsarbete och ett större medbestämmande för medarbetarna.   

Slutligen rekommenderar vi att företag ska fortsätta utmana sig själva att överstiga 
kommande hinder i riktning mot att nå sina långsiktiga mål. I processen mot ett 
förbättrat tillstånd föreslår vi att organisationer ska ta hänsyn till och arbeta med 
Förbättringskatans 4-stegs modell.  
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10. Slutsatser 

I kapitlet nedan följer den slutsats som svarar på studiens resultat och 
förbättringsförslag. Det beskriver de möjligheter företag kan få genom föreslagna 
metoder och hur det kopplas mot samhällsaspekter.  

ELP och många andra företag strävar ständigt efter att få en bättre position på sin 
marknad, öka sin omsättningshastighet och bli mer lönsamma. De vill bli bäst inom 
sin bransch och kunna ge befintliga och framtida kunder högsta kvalitet som ger 
positiv upplevelse.  

För att kunna leverera produkter av högsta kvalitet måste hela organisationen vara 
involverad i kvalitetsarbetet. Kvalitet ska arbetas in i processerna och tvingas in i 
medarbetarnas aktiviteter. Rätt kvalitet ska vara enkel för involverad personal att 
utföra. Medarbetarnas kreativa tänkande och innovativa idéer ska tillämpas i riktning 
mot kundens behov för att hålla företaget konkurrenskraftigt och lönsamt. Hög 
kvalitet mot kundens önskemål leder till nöjda konsumenter och en lojal relation 
mellan parterna kan uppstå. Chansen att nöjda kunder sprider sitt omdöme till andra 
potentiella kunder finns vilket bidrar till att företaget eventuellt växer och får större 
marknadsandel.  

Ett av de huvudsakliga målen med Lean Production är att ständigt förbättra processer 
mot högre kvalitet och som tillåter företag att minska kostnader. Det kräver dock 
större ansats än att enbart bygga ett system för medarbetarna om ständig förbättring, 
det krävs ett åtagande av hela organisationen. Ledningen ska stötta och hjälpa 
personalen i förbättringsarbetet och motivera dem till att tänka kreativt för att 
tillsammans hitta effektivare utföranden.   

Likt studien visat viktiga planeringspunkter vid en processförbättring genom att 
använda Förbättringskatan kan ELP och andra företag tillämpa verktyget för vidare 
förbättring och utveckling av organisationen mot högre kvalitet. Förbättringskatan 
kan hjälpa företag att repetera ett mönster tills det blir ett naturligt arbetssätt och 
genom att använda modellen skapas en kultur om ständig förbättring. Ledning ska 
stötta och vägleda personal genom de fyra stegen för att hålla personalen motiverade 
och engagerade. Ledarnas roll som lärare säkerställer att företagets rörelse framåt 
sker samtidigt som personalen blir trygga i sitt arbete. Om personal känner sig osäkra 
på sitt arbete, inte vågar ställa frågor eller uttrycka idéer kan de inte prestera sitt allra 
bästa och en större variation i arbetet uppstår. Om företag applicerar arbetsmetoden 
och tillhörande instruktioner för job methods kan anställda ta större ansvar, bli mer 
flexibla och mer medvetna om rätt kvalitet för kund.  

Genom att använda job methods tar företag reda på vilket arbetssätt som är bäst för 
dem för tillfället. Det hjälper de anställda att skapa en standard som låter dem arbeta 
på ett medvetet och strukturerat sätt. Av stabila processer minskas all slags variation 
och problem blir tydliga direkt. Ledning ska ta fram standarden i samarbete med 
medarbetarna som styr processen för att på det vis ge operatörer möjlighet att 
påverka och förbättra sitt arbete. Företag kommer ha användning av job methods 
eftersom det utvecklar processerna samtidigt som det utmanar och stärker 
medarbetare.  
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Om ett företag kan applicera Förbättringskatan och job methods i det dagliga arbetet 
kan deras organisation med tiden att växa gemensamt mot företagets mål och vision. 
Den företagskultur som skapas och engagerar alla mot högsta kvalitet kan visa 
resultat i lönsamhet, skapa lojala kunder och leda till att personal känner yrkesstolthet 
vilket är en av de största konkurrensfördelarna. Ett större medbestämmande för 
personal ökar deras motivation och dess nöje av att arbeta vilket även är en faktor för 
god arbetsmiljö. Anställda som finner glädje och ambition över sitt yrke mår ofta 
mycket bra vilket bidrar till lägre sjukfrånvaro. 

Förbättringskatan har i denna studie används för att påvisa ett bättre tillstånd genom 
att tillämpa ett kontinuerligt produktionsflöde där tillverkningen styrs av kundorder. 
Ett kontinuerligt produktionsflöde efter kundens behov skapar möjlighet för kund att 
specificera varan efter sina önskemål, vilket bidrar till god service och företag får en 
högre konkurrenskraft. Ett konkurrenskraftigt företag har större chans till expansion 
och kan bidra med fler möjligheter i samhället som ökat antal anställningar samt en 
bredare marknad utanför Sverige.    

De framtagna tillvägagångssätten och resultaten i studien kan användas för att påvisa 
hur en högre flexibilitet i produktion kan uppnås utan att behöva öka 
produktionsresurserna för diverse företag. Detta betyder att studien i princip kan 
utnyttjas av alla producerande företag. 

Fortsättning av studie på ELP kan vara att effektivisera processen ytterligare genom 
att integrera datasystemet med de producerande maskinerna för att eliminera det 
manuella arbetet av maskinskötare. Automatiserade aktiviteter reducerar ledtid och 
personal kan fokusera på att förbättra sin kärnprocess.  

Denna studie har avgränsats till att enbart utveckla interna aktiviteter vid framtagen 
processförbättring. För vidare arbete på studien kan fokus ligga på yttre faktorer som 
transport. Logistik påverkar den totala kostnaden vilket är ett område att analysera 
för ett bättre kostnadsperspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

46 
Isholt & Sundell 

 

Referenser 
Alves, Alves (2015) Production management model integrating the principles of lean 
manufacturing and sustainability supported by the cultural transformation of a 
company 

Aroseus, F (2016) Maslows behovstrappa. Lätt att lära 
https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/humanistiskt-perspektiv/maslows-
behovstrappa/ (hämtad 2018-03-06) 

Bell och Waters (2016). Introduktion till forskningsmetodik / Judith Bell i samarbete 
med Stephen Waters  

Bergman Bo, Klefsjö Bengt. (2007). Kvalitet från behov till användning s.91, 
upplaga 4, Lund: Studentlitteratur AB 

Bergman Bo, Klefsjö Bengt. (2007). Kvalitet från behov till användning s.25, 
upplaga 4, Lund: Studentlitteratur AB 

Berglund, Westling (2011) Lean i ledningen Swerea IVF AB 

Bilagi, Vasanthakumara. (2017) Implementation of lean principles in the 
manufacturing of GEIS-2. The IUP journal of operations management. Vol. 16 Issue 
4,p34-51 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0
%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6rrU%2btqK5Jtpa0UrGsuEyvlr9lp
Orweezp33vy3%2b2G59q7SbWqsFG1q7BPtpzqeezdu33snOJ6u9jzgKTq33%2b7t8
w%2b3%2bS7SbCtsE2yrLJOpNztiuvX8lXu2uRe8%2bLqbOPu8gAA&vid=2&sid=e
5383eb7-e2b9-483b-ac82-69bbd73cadc2@sessionmgr4009 (hämtad 2018-02-07) 

Bjurström (2016) Bortom lean: 12 steg för en verksamhet i världsklass. Roos & 
Tegner  

Bokföringstips. (2010). Vad är det japanska undret avseende kvalitet?) 
http://www.bokforingstips.se/artikel/ekonomistyrning/det-japanska-undret.aspx) 
(hämtad 2018-01-23) 

Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder 

Catro, Armanio, Ruiz. (2004) The influence of employee organizational citizenship 
behavior on customer loyalty. International Journal of Service Industry Management. 
Vol. 15 Issue 1, p27-53.  
https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/09564230410523321 (hämtad 
2018-02-07) 

DePoy, E. & Gitlin N, Laura. (1999). Forskning – En introduktion 

Fin, Vidor, Cecconello, Machado (2017) Improvement based on standardized work: 
an implementation case study. Brazilian Journal of Operations & Production 
Management. Vol. 14 Issue 3, p388-



  

47 
Isholt & Sundell 

 

395.     https://bjopm.emnuvens.com.br/bjopm/article/view/360/311 (hämstad 2018-
05-09) 

Fritsch (2015) Introduktion till säkerhetslager (hämtad 2018-03-14) 
https://www.eazystock.com/sv/blogg-sv/2015/08/28/introduktion-till-sakerhetslager/  

Heskett, J. Jones, T. Loveman, G. Sasser, E. Schlesinger, L. (2008). Putting the 
service - profit chain to work https://hbr.org/2008/07/putting-the-service-profit-
chain-to-work (hämtad 2018-01-30) 

Hounshell (1984) From the American system to mass production, 1800-1932. 
Maryland. The Johns Hopkins university press 

Jacobsen, Dag Ingvar. (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi 
och andra samhällsvetenskapliga ämne 

Krantz (2000) Svensk ekonomisk tillväxt under 1900-talet - en problematisk historia. 
Ekonomisk Debatt 2000, årg 28, nr 1  https://nationalekonomi.se/filer/pdf/28-1-
ok.pdf  

Klefsjö Bengt. Nationalencyklopedin, kvalitetsteknik) 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvalitetsteknik (hämtad 
2018-01-30) 

Kurtz, Clow (1998) service marketing. new york. malloy lithographers 

Liker, Jeffrey (2009) The toyota way - Lean för världsklass. Liber 
https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789147089024/partner/smakprov   (hämta
d 2018-03-26) 

Lin, G. Hariharan, S. (2016) Is process improvement the ultimate solution. Physician 
Leadership Journal, Vol. 3 Issue 5, p26-30. 5p.  
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=7&sid=457cd44b-0506-4636-b84f-
359b9cc1e077%40sessionmgr102&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=117
613806&db=buh) (hämtad 2018-01-31) 

Mattson (2015) Räcker det att bara driva leanprojekt för att få ett effektivare 
företag? http://lagerstyrningsakademin.se/Artiklar/LSD40.pdf  (hämtad 2018-02-05) 

Merriam, Sharan B (1994). Fallstudien som forskningsmetod  

Naessén L-O. (1994) Bättre service – hur du utvecklar dig själv och får nöjda kunder 
Tryckeri AB Primo, Oskarshamn 

Nationalencyklopedin, 2018 Motivation 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/motivation (hämtad 2018-
03-06) 

Nationalencyklopedin (2018) Massproduktion (hämtad 2018-03-13) 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/massproduktion. 



  

48 
Isholt & Sundell 

 

Olsson, Sörensen (2001). Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv 

Patton, M. (1990). Qualitative evaluation and research methods 

Petersson, Olsson, Lundström, Johansson, Broman, Blücher, Alsterman (2015) Lean, 
gör avvikelser till framgång! 3. uppl. Bromma. Part media 

Promosoft (2018) Hur ofta ska jag beställa från min leverantör? 
https://www.promosoft.nu/single-post/2018/01/31/Hur-ofta-ska-jag-best%C3%A4lla-
fr%C3%A5n-min-leverant%C3%B6r  (hämtad 2018-02-06) 

Protecia 2018 Företagskultur och organisationskultur 
http://www.proetica.se/foretagskultur/ (hämtad 2018-03-28) 

Psykologiskt vetande (2016) 
http://www.psykologisktvetande.se/deduktion-induktion.html (hämtad 2018-02-27) 

Q2 management development AB (2017) Q2's Grundmodell för 
Verksamhetsutveckling http://www.q2ab.se/s_1_2_5_business_model.html (hämtad 
2018-03-13) 

Reicheld, Sasser (1990) Zero defections: quality comes to services. Harv Bus Rev 

reLean (2017) Standardisering http://www.relean.se/standardisering hämtad (2018-
03-13) 

Rother, Shook (2004) Lära sig se. Göteborg. Lean Enterprise Institute Sweden 

Runa Patel, Bo Davidson (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning 

Skolverket (2017). https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-
larande/kollakallan (hämtad 2018-02-26) 

Tieto, KTH (2016), Vägen framåt för skandinaviska industriföretag. 
http://pages.tieto.com/rs/517-ITT-
285/images/FINAL%20SWE%20KTH%20REPORT.pdf  (hämtad 2018-02-05) 

Tradegecko (2018) Reorder point calculator - know when to reorder (hämtad 2018-
03-15) 
https://www.tradegecko.com/learning-center/reorder-point-formula-calculation 

Vetenskapsrådet (2011), 
https://www.vr.se/forskningsfinansiering/beredning/beredningsprocessen/forskaregra
nskarforskare/faqpeerreview/vadinnebarpeerreview.5.5fa10c312ed4d5b90680001670
.html (hämtad 2018-02-27) 

Womack, Jones (2003) Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your 
Corporation. Simon and Schuster 



  

49 
Isholt & Sundell 

 

Yildis (2017) Effects of service quality on customer satisfaction, trust, customer 
loyalty and word of mouth: an application on cargo companies in gumushane. 
Global Journal of Economics & Business 

Yi Y (1991) “A critical review of costumer satisfaction” in review of marketing, 
Zeithaml V (ed). American marketing association, Chicago, Illionis. 

Yu, Al-Hussein, Al-Jibouri, Telyas (2013) Lean transformation in a modular 
building company: A case for implementation. American society of cevil engineers.    

Åkerman K. (2004) Servicekompassen – framgångsfaktorer för service i mästarklass. 
Bulls tryckeri, Halmstad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

50 
Isholt & Sundell 

 

Bilagor  
Bilaga 1. Jobbnedbrytning, job method 
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Bilaga 2. Anläggningens layout  
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Bilaga 3. Förpackningsalternativ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

53 
Isholt & Sundell 

 

Bilaga 4. Förpackningsalternativ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

54 
Isholt & Sundell 

 

Bilaga 5. Förpackningsalternativ 3 

 
 

 

 

 



  

55 
Isholt & Sundell 

 

Bilaga 6: Produktionsschema från den 17/4 - 18   
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Bilaga 7. Alternativ produktionsschema för SB 160 och SL 100. 
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Bilaga 8: Anläggning för de maskiner som kan producera avgränsad burk och 
kompatibelt lock.   
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Bilaga 9: Alternativt produktionsschema för SB 160 och SL 101.  
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Bilaga 10: Alternativt produktionsschema för SB 086 och SL 100.  
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Bilaga 11. Tidsplanering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


