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Förord 

Denna uppsats är en avrundning och en avslutning på våra studier kring ekonomi- och 

verksamhetsstyrning, inom magisterkursen Företag och marknad. Uppsatsen bygger vidare på 

våra studier kring det balanserade styrkortet, något som vi fördjupade oss i under förra 

terminen som ett alternativ till traditionell finansiellt inriktad verksamhetsstyrning i företag. 

Vi går nu vidare kring ett av perspektiven i styrkortet – processperspektivet – och ställer oss 

frågan hur ett företag kan styra sina interna processer på ett bättre sätt för att uppnå kvalitet 

för kund och lönsamhet för företaget. Uppsatsen går närmare in på begrepp som 

kvalitetsstyrning och kvalitetsutveckling. Inom kvalitetsutvecklingen tittar vi särskilt på 

”lean”-principerna för kvalitetsutvecling. Att sträva efter ”lean production” innebär att 

företaget, förutom att utveckla sin kvalitet, även försöker trimma sina produktionsprocesser 

för att bättre och snabbare svara mot marknadens krav, och för att uppnå ökad produktivitet 

och effektivitet. Dessa teman undersöker vi i fallstudiens form i denna uppsats. I samarbete 

med vårt fallföretag tar vi fram konkreta förslag för ökad kvalitet i processer och för framtida 

kvalitetsutveckling. 

 

Vi vill passa på att tacka vår handledare, Jan Alpenberg, för engagerat stöd, ambitiöst hand-

ledningsarbete och för värdefulla synpunkter och råd under arbetets gång. Du har lärt oss 

mycket – både kring relevant och värdefull teori – och kring uppsatsens metod. Vi vill också 

rikta ett varmt tack till Håkan Wernersson, Mohammed Issa, Anna-Karin Elmberg och 

Tommy Forsberg från vårt fallföretag, Genevad cellplast AB i Genevad, för att de tagit sig tid 

att besvara våra frågor och vägleda oss till praktisk förståelse för vår problemställning. 

 

Växjö i juni 2007 

Annicha, Fredrik & Tinna 
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Sammanfattning  

Magisteruppsats i företagsekonomi: Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, kursen 

Ekonomistyrning i flödesorienterad verksamhet, FEN 340:2, vårterminen 2007. 

Författare: Fredrik Falk, Annicha Viktorsson-Önnered och Tinna Andersson. 

Handledare: Jan Alpenberg. 

Examinator: Rolf G Larsson. 

Uppsatsens titel: Kvalitet och kvalitetsbrister hos Genevad cellplast AB – en fallstudie kring 

kvalitetsstyrning och kvalitetsutveckling. 

Seminariedatum: 2007-06-02 

 

Uppsatsens tema är hur man kan arbeta med kvalitetsstyrning och kvalitetsutveckling inom 

företag. Detta studerar vi genom en fallstudie. Ledningen för vårt fallföretag, Genevad 

cellplast AB (även känt som Genevads), har uttryckt oro för hur dess kvalitetsstyrning är 

utformad i dag. Man saknar grepp om kvalitetsbrister, spill och kassationer får fortsätta utom 

kontroll, och produktionsprocessen upplevs som ineffektiv. I uppsatsen studerar vi 

förekomsten av dessa kvalitetsbrister i produktionsprocessen. Uppsatsens centrala 

frågeställning är därför att undersöka vad som kännetecknar Genevads styrning av kvalitet 

och produktionsprocesser i dag. Diagnosen leder fram till uppsatsens andra steg, där vi 

undersökt hur bättre kvalitetsstyrning och hur kvalitetsutveckling kan uppnås. Vårt syfte är att 

beskriva företagets processer och dess kvalitetsstyrning, att identifiera och analysera brister, 

samt föreslås förbättringar både när det gäller konkreta produktionsmoment och när det gäller 

kvalitetsutveckling på längre sikt. Vårt tillvägagångssätt har varit att samla empiri genom 

intervjuer, observationer och genom att studera dokument. Genom att jämföra för empirin 

med teorier kring kvalitetsstyrning och kvalitetsutveckling har vi identifierat problem, och 

gett förslag på förbättringar och förändringar. Teoretiskt har vi fokuserat studien på 

kvalitetsstyrning enligt ”lean six sigma” och kvalitetsutveckling enligt ”lean”-principerna. 

Våra förslag handlar om förbättrad produktionsstyrning av enskilda processer genom statistisk 

processtyrning. På längre sikt menar vi att företaget bör anamma ”lean”-tänkandet, som 

exempelvis skulle kunna innebära att inrätta en mer processorienterad produktionslayout, att 

arbeta med orderstyrd produktion och förkortade ledtider samt engagera personalen i 

kvalitetsförbättringarna.  
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1 Inledning och problem 

Detta inledande kapitel innehåller en beskrivning av uppsat-

sens tema och bakgrunden till varför vi valt att studera detta 

tema. Vi formulerar här också uppsatsens problemställning, 

vårt syfte och de avgränsningar vi haft för studien.  

 

1.1 Empiriskt område och tema  

Denna uppsats handlar om kvalitet och kvalitetsbrister, och vad man inom ett tillverknings-

företag redan i dag kan åtgärda genom bättre kvalitetsstyrning och – på längre sikt – genom 

kvalitetsutveckling. Kvalitetsutveckling enligt ”lean”-principerna, som vi berör i vår uppsats, 

är ett exempel på hur företags verksamhet kan utvecklas mot mindre spill, mindre slöseri och 

bättre effektivitet, samt i förlängningen bättre kvalitet både i produkterna och i processerna, 

samt fler nöjda kunder. 

 

Vårt fallföretag, Genevads, är ett medelstort företag i södra Halland, som tillverkar 

insatsvaror för byggsektorn och förpackningar. I kontakter har företagsledningen uttryckt oro 

för hur dess styrning är utformad i dag. Styrningen sköts utan stöd av modern teknik; denna 

liksom produktionsplaneringen sköts manuellt – på papper. Uppföljningen av vad som 

produceras sker också manuellt, genom anteckningar på papper vid varje arbetsstation. Vilka 

kvalitetsbrister som existerar har företagsledningen inte riktigt grepp om, än mindre 

orsakerna. Spill och kassationer får fortsätta utom kontroll, menar man. Produktionsprocessen 

upplevs som ineffektiv då produktion ofta sker mot lager – inte mot kundorder. Personalen 

upplevs som oengagerad i kvalitetsfrågor. 

 

Efter kontakterna med företagsledningen har vi bestämt oss för att studera orsaken till, och 

förekomsten av, dessa kvalitetsbrister. Resonemanget har lett fram till en definition av kvalitet 

som kvalitet i produktionsprocessen. Kundupplevd kvalitet genomsyrar naturligtvis företagets 

mål, men det har inte varit vår primära uppgift att undersöka huruvida företagets produkter 

upplevs som kvalitativa av kunderna. Uppsatsens centrala frågeställning har i stället varit att 

undersöka vad som kännetecknar Genevads styrning av kvaliteten och produktions-

processerna i dag. Diagnosen leder fram till uppsatsens andra steg, där vi undersökt hur bättre 

styrning och kvalitetsutveckling kan uppnås.   
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Vi har därmed snävat in begreppet kvalitetsstyrning till styrning av interna 

produktionsprocesser och struktur. Interna processer handlar enligt Kaplan och Nortons 

definition (1996, sid 92) om innovationsprocesser, operationsprocesser och efter-

marknadsprocesser. Vi har i vår uppsats fokuserat på ”operationsprocesserna”, det vill säga på 

själva produktionen. Genom att studera Genevads har vi byggt vidare på våra studier förra 

terminen, då vi studerade förekomsten av balanserad styrning hos Genevads.  

 

1.2 Problembakgrund 

Vårt fallföretag, Genevads, har expanderat kraftigt under senare år. Det startades på 1960-talet 

som ett familjeägt företag, men såldes under 1990-talet till den internationella cement-

koncernen Heidelberg Cement Group, som fokuserade på tillväxt i sin styrning av 

dotterbolaget, vilket fick till följd att omsättning och även vinst sköt i höjden. När vi kom in i 

företaget kännetecknades det av växtvärk, som visar sig genom att varken organisation, 

struktur eller styrning har hängt med och utvecklats i takt med att företaget expanderat. 

Styrning och uppföljning har fokuserats på kraven från den externa redovisningen, medan 

intern kvalitetsstyrning satts på undantag. Företaget upplevs också av företagsledningen som 

sårbart för förändringar. Om byggkonjunkturen skulle vända neråt, och vinsten minska, finns 

inte verktyg i styrningen för att vända utvecklingen. Denna det snabbväxande företagets brist 

på styrning av sina interna processer i allmänhet och på kvalitetsstyrning i synnerhet har på så 

sätt utgjort den praktiska bakgrunden till vår uppsats.  

 

Den teoretiska bakgrunden har varit begrepp som kvalitetsstyrning och kvalitetsutveckling, 

och så särskilt de styrprinciper som utvecklats inom ”lean”-tänkandet, som detta beskrivs av 

Womack et al (2007, 2003). Begreppet kvalitet har sysselsatt företagsledningar sedan 

industrialismens barndom. Tidigt definierades begreppet med hur kvaliteten såg ut i 

slutprodukten, enligt Bejerot et al (2002), en definition industrialismen ärvde från 

hantverksproduktionen. Kvalitet var något objektivt mätbart, och särskilda kontrollanter 

anställdes i företagen för att mäta och kontrollera slutprodukterna.  

 

Ett annorlunda teoretiskt och praktiskt synsätt började slå igenom under andra delen av 1900-

talet, enligt Bejerot et al (2002). Kvalitetsbegreppet definieras nu som kundupplevd kvalitet, 

hur lämplig för användning produkten är. Detta synsätt ses i dag som en direkt konsekvens av 

ökad konkurrens. Företag måste fokusera på att tillfredsställa kvalitetskrav hos sina kunder 
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när konkurrensen ökar, enligt författarna. Men samtidigt som kvalitetsdefinitionen på detta 

sätt har ändrats, har även synsättet på hur kvalitet uppnås utvecklats, enligt Helling et al 

(2001). Verksamhetsstyrningen inom företaget ska, som den beskrivs i Helling et al, ta sikte 

på förbättringar i interna processer. Kvalitetsbegreppet utvecklas från att svara på frågan 

”vad” – det vill säga teknisk kvalitet på varan – till ”hur” om de interna processernas kvalitet. 

Enligt Lindvall (2001) handlar kvalitetsstyrning om att uppnå effektivitet (att göra rätt saker) 

med hög produktivitet (att göra saker på rätt sätt).  

 

Inspirerade av studier av japanska företags framgångar efter andra världskriget har flera 

forskare och praktiker vidareutvecklat denna syn. W Edwards Deming beskrev (1986) hur 

statistisk styrning kan hjälpa företagen att kontrollera och styra sin kvalitet, men menade 

också att företagen bör involvera personalen i förbättringsarbetet. Kritikern till traditionell 

ekonomi- och verksamhetsstyrning i företag, Thomas H Johnson (1992), ser kvalitets-

utveckling som ett sätt att återfå relevans i styrningen. Masaaki Imai (1991) är, genom sina 

studier kring ständig förbättring, ”kaizen”, en förgrundsgestalt inom japansk forskning kring 

ledning och styrning av företag. Exempel på andra produktionsfilosofier som stärkt 

konkurrenskraften hos japanska företag är JIT (”Just In Time”) och så kallad ”lean 

production”. Förutom satsningar på kvalitet innebär dessa också försök till kostnadsreduktion 

genom korta ledtider i produktionen, minimering av lagerhållning, inriktning på att uppfylla 

kundens önskemål samt i sin förlängning också samarbete i nätverk med leverantörer och 

återförsäljare. Författarna Womack et al (2007, 2003) är några av dem som bidragit med 

studier kring hur dessa produktionsfilosofier tillämpats inom japansk industri, särskilt då inom 

bilindustrin.  

 

1.3 Problemställning 

Kvalitetsstyrning och kvalitetsutveckling ur ett ”lean”-perspektiv har stått i fokus för vår 

uppsats, både praktiskt och teoretiskt. Vårt fallföretag; Genevads, upplever att man har stora 

brister i sin interna styrning, och vill förbättra denna. Företagsledningen vill komma tillrätta 

med kvalitetsbrister i processerna, brister som i dag leder till spill, kassationer och slöseri. Vi 

har fokuserat på själva produktionen, medan aspekter på kvalitet relaterat till kunder och 

leverantörer endast har tangerats. Kvalitetsbrister i produktionen kan dock handla om så vitt 

skilda faktorer som felaktigheter på grund av slarv och missnöje, spill, kassationer och 

omarbetningar, enligt Ax et al (2005, sid 614). Prestationsmått kan uttryckas i absoluta eller i 
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relativa termer. En processorienterad verksamhetsstyrning fäster, enligt Lindvall (2001, sid 

113), stort avseende vid mätningar i verksamheten. Samtidigt förutsätter kvalitetsstyrning att 

de anställda bidrar till verksamhetens utveckling. Kontinuerlig förbättring är centralt i 

angreppssättet PDCA (”plan-do-check-act”), enligt Lindvall (2001, sid 119). Kvalitets-

utveckling siktar på att förbättra företagets verksamhetsstyrning genom att hålla leveranstider, 

minimera kassationer och spill samt antalet defekta leveranser.  

 

1.4 Problemformulering 
Den centrala frågeställningen för uppsatsen är: Vad kännetecknar fallföretagets interna 

processer och dess styrning av kvalitet och produktionsprocesser i dag, och hur (på vilket sätt) 

kan kvalitetsstyrningen utvecklas, och kvalitetsutveckling uppnås? 

 

1.5 Syfte 
Problemformuleringen ovan har lett oss fram till följande syfte;  

• att beskriva fallföretagets interna processer och kvalitetsstyrningen inom produktionen  

• att identifiera och analysera brister, samt föreslå förbättringar i kvalitetsstyrningen av 

konkreta produktionsmoment. 

• att analysera och, utifrån ”lean”-perspektivet, föreslå förändringar i kvalitetsutveckling 

för ökad kvalitet och ökad potentiell effektivitet.  

 

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsen är en fallstudie, inte en totalundersökning av underleverantörer till byggbranschen 

och dess kvalitetsstyrning. Vi har beskrivit och analyserat kvalitet i interna produktions- 

processer och styrningen av dessa, vilket innebär att vi inte fokuserat på kundupplevd 

funktionell kvalitet eller teknisk kvalitet. Vi har studerat hur kvalitet kan uppnås, inte vad som 

är kundupplevd kvalitet. Vi har inte heller studerat kvalitet i innovationsprocesser eller 

produktutformning. Vårt studieobjekt har varit produktionsprocesserna inom fallföretaget, 

vilket innebär att det övriga värdesystemet endast berörts extensivt.  

 

1.7 Teoretisk och praktisk relevans 

Uppsatsen innebär en växelverkan mellan ett praktiskt och ett teoretiskt perspektiv. Vi har 

sökt lösa praktiska problem för företaget; hur man kan förbättra sin kvalitetsstyrning och hur 

företaget bör uppnå kvalitetsutveckling. Uppsatsens praktiska relevans är dess bidrag till 
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problemlösning för företag, som liksom vårt fallföretag, har styrsystem som inte utvecklats 

efter kraftig expansion. Studiens teoretiska relevans är att den kan bidra till kunskaps-

uppbyggnad kring hur kvalitetsstyrning och kvalitetsutveckling bedrivs, och kan bedrivas, i 

mindre och medelstora företag. Studien kan bidra till kunskapsuppbyggnad kring hur ”lean"-

principerna enligt Womack et als beskrivning (2007, 2003), kan tillämpas inom svensk 

industri.  

 

1.8 Fortsatt disposition 

Uppsatsens andra kapitel, kapitel 2, berör metod; hur vi genomfört datainsamling och 

bearbetning, samt hur vi tacklat de särskilda metodproblem vi mött i en fallstudie. Kapitlet 

resonerar också kring aktionsforskning. I kapitel 3 följer en teorigenomgång av forskning med 

relevans för vår problemställning. I det efterföljande kapitlet, kapitel 4, återfinns empirin, 

varpå kapitel 5 analyserar och diagnostiserar. Analysen har lett fram till förslag och slutsatser 

som återfinns i kapitel 6. Uppsatsen avslutas med bilagor; med ordlista, litteraturlista samt 

kompletterande data kring företaget och dess processer och vår intervjuguide.  
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2 Metod  

Detta kapitel innehåller uppsatsens metod; hur vi gått till-

väga när vi valt studieobjekt, hur vi samlat in data och hur 

vi bearbetat dessa. Vi jämför också de två metoder valt 

mellan; fallstudiemetoden och aktionsforskningen, samt resone-

rar kring validitet och reliabilitet och särskilda problem som 

ryms inom vår valda metod. 

 

2.1 Tillvägagångssätt, val av studieobjekt 

Denna studie är en fallstudie hos Genevads, en underleverantör inom byggbranschen och 

tillverkare av emballage. En fallstudie definieras, enligt Andersen ( 2005, sid 128), som att 

studera en företeelse i dess befintliga omgivning, med syfte att beskriva, analysera och förstå 

vad som försiggår. Denna metod lämpar sig när en uppsatsförfattare – som vi – ställer 

utforskande och beskrivande frågor som ”hur” eller ”varför”, enligt Yin (2003, sid 1). Vårt 

syfte har dock även varit att föreslå förändringar – varför vi även tangerat aktionsforskarens 

metod, såsom den beskrivs hos Gummesson (1985). Vi har valt fallföretag för att bygga 

vidare på våra studier från förra terminen. Vi fann då att dess styrning (eller snarare brist på 

styrning) inrymde flera intressanta aspekter utifrån våra teoristudier kring styrning. Företaget, 

Genevads, har trots bristande verksamhetsstyrning god lönsamhet och god tillväxt, och 

befinner sig i ett intressant skede i sin utveckling. Företaget står i begrepp att förändra sin 

kvalitetsstyrning , varför övergångsskedet tett sig intressant att studera för oss.   

 

2.2 Databehov  

Uppsatsens databehov styrs av vald problemställning, syfte och teori. Uppsatsens 

problemområde är företaget Genevads styrning av kvalitet och av interna processer. Dess 

syfte är att beskriva denna styrning, att identifiera och analysera brister, samt att föreslå 

förbättringar när det gäller kvalitetsstyrning av konkreta produktionsmoment och när det 

gäller kvalitetsutveckling. Genevads produktionsprocesser har därmed varit vår primära 

analysenhet, såsom detta begrepp definieras av Yin (2003, sid 21). Vårt syfte har krävt att vi 

tagit fram data kring vad fallföretaget tillverkar, hur detta går till, vilken uppföljning och 

styrning som sker, samt var, när och hur mätningar sker. Vårt syfte har krävt att vi analyserat 

data utifrån vår problemställning – var finns kvalitetsbrister – och utifrån teorins perspektiv – 
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hur kan kvalitetsbrister undvikas? Vårt teoretiska perspektiv – kvalitetsstyrning och 

kvalitetsutveckling ur ett ”lean”-perspektiv – har krävt att vi analyserat mål och mått i 

styrningen. Vårt syfte att föreslå förändringar har inneburit att vi aktivt måst gå in och 

analysera styrningen i dag och föreslå förbättringar som är möjliga enligt teorin. Våra data 

skulle därmed vara av både kvalitativ och kvantitativ art. Vi har sökt en ”rik empiri”, som 

detta begrepp beskrivs av Yin (2003, sid 99).  

 

2.3 Insamlingsteknik  

Uppsatsens insamlingsteknik har styrts av vår metod; en fallstudie. Vi har vi valt bort att göra 

en totalundersökning av många företag och istället studerat en mängd variabler i ett avgränsat 

fallföretag, enligt Andersen beskrivning av en fallstudie (2005, sid 129). Fallstudier handlar 

enligt Yin (2003, sid 59) om att identifiera faktorer med relevans för problemställningen. Vi 

har hämtat primärdata från primära utsagor, från intervjuer och från direkt observation. 

Intervjupersonerna har valts utifrån att de ska vara insatta i de frågeställningar som uppsatsen 

handlar om, i uppsatsens problemområde, vilket inneburit att vi intervjuat personer i 

företagets ledningsgrupp (bilaga V). Vi har intervjuat personer i företagets ledning, dess vd, 

samt den operativa ledningen med produktionschef, marknadsassistent och produktions-

utvecklare. Sekundärdata har vi hämtat från företagsdokument och mätningar i produktionen. 

Vi har därmed sökt data genom flera olika insamlingstekniker. Vi har försökt att 

kvalitetssäkra intervjuutsagor mot kvantitativa data och egna observationer.  

 

2.4 Bearbetningsteknik och analys 

Vi har bearbetat insamlade data efter relevans och redovisat dem i vårt empirikapitel, kapitel 

4. Utskrifterna från intervjuer och observationer, samt sekundärdata, har vi sedan analyserat 

utifrån våra teoretiska perspektiv – kvalitetsstyrning och kvalitetsutveckling ur ett ”lean”-

perspektiv – och de modeller som används inom dessa teorier. Vår bearbetnings- och analys-

metod har därmed anslutit till fallstudiemetoden, som den beskrivs av Yin (2003, sid 85). 

Fallstudier är till sin art explorativa, undersökande, och induktiva (teorigenererande i stället 

för hypotestestande), enligt Yin, och inriktar sig, enligt Merriams beskrivning (1994, sid 25), 

på insikt och upptäckt snarare än hypotesprövning. Vår studie har ett problem-

diagnostiserande syfte, där vi reflekterat kring lämpliga interventionsformer, ett arbetssätt vi 

hämtat från Andersen (2005, sid 129). Analysmetoden har därmed tangerat aktionsforskning, 

enligt Gummessons beskrivning (1985).  
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2.5 Presentationsteknik  

Vår uppsats har som vi beskrivit flera olika intressenter – dels det undersökta företagets 

ledning, dels Ekonomihögskolan. Detta har krävt, som Yin och Merriam (2003, sid 143, 1994, 

sid 212) påpekar, olika uppsatsutformningar. I versionen till företaget har vi komprimerat 

teori- och metodavsnitt, medan versionen till Ekonomihögskolan är mer komplett.  

 

2.6 Fallstudiens teoretiska och praktiska relevans 

Enligt Yin (2003, sid 3) kan fallstudien med fördel användas när komplexa fenomen ska 

studeras i miljö, en miljö forskaren inte har kontroll över. Fallstudien är till sin art inriktad på 

insikt, upptäckt och förståelse snarare än hypotesprövning. Nackdelen med metoden är 

tidsåtgången – att datainsamlingen blir omfattande – och att generaliseringen, teorigenere-

ringen, kan bli svår. Fallstudien arbetar ofta med en kombination av deduktion och induktion 

(teoritestande och teorigenererande) utan att ta steget fullt ut mot någotdera. Syftet är, enligt 

Yin (2003, sid 11), att söka förståelse för det enskilda fallet, och att tillsammans med andra 

fallstudier bidra till kunskapsuppbyggnad. Den praktiska relevansen vidgas genom att 

fallstudien fungerar problemdiagnostiserande, enligt Merriam (1994, sid 28).  

 

2.7 Aktionsforskningens teoretiska och praktiska relevans 

Innebär beskrivning och analys enligt teoretiska utgångspunkter att samhällsvetenskapliga 

fenomen kan förklaras – eller krävs det nya angreppssätt för att beskriva och förstå en 

komplex omgivning? Fallstudiemetoden innebär, enligt vår uppfattning, försök till 

metodförnyelse jämfört med den positivistiskt inriktade naturvetenskapliga forskningen. 

Gummesson (1985, sid 7) presenterar ytterligare ett sätt genom aktionsforskningen. Han 

menar att forskningens möjligheter att förstå fenomen i företag är begränsade – eftersom vi 

inte har fullständig tillgång till data. Förförståelse i form av teoretiska modeller och metoder 

kan också begränsa perceptionen och analysen, enligt Gummesson. Som lösning presenterar 

han en ny roll – aktionsforskarens. Denne arbetar både som konsult på uppdrag av det 

studerade företaget, och som forskare med dennes metod och ideal. Aktionsforskaren kan 

därmed båda verksamheterna genom att, enligt Gummesson, få bättre access till empirin, 

medan arbetssättet fortfarande bidrar till vetenskapen. Aktionsforskaren tillämpar, i motsats 

till konsulten, inte endast tidigare forskning.  
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2.8 Vårt val mellan fallstudiemetoden och aktionsforskningen 

Vår uppsats har tangerat aktionsforskningens metod genom att vårt problem har formulerats i 

samråd med Genevads företagsledning och eftersom vår insamling av empirin skett efter 

godkännande av företagsledningen. Fördelen med detta arbetssätt har, enligt vår uppfattning, 

varit access till empirin, och att vi ökat den praktiska relevansen och användbarheten i vår 

studie. Men vår uppsats har samtidigt haft tydliga avgränsningar i tid och syfte, och har 

därmed inte uppnått aktionsforskarens roll som förändringsagent fullt ut. Det vore pretentiöst 

att göra anspråk på att hinna förändra ett fungerande företag genom en termins arbete. Våra 

förslag har inte blivit lika genomarbetade som aktionsforskarens, då detta förutsätter att denne 

följer företaget under längre tid. Vi har inte haft möjlighet att medverka till förändringar av 

den art och grad som en aktionsforskare ska kunna. Vi har därför valt att säga att vi tangerat 

aktionsforskning i vår metod, inte att vi bedrivit aktionsforskning.  

 

2.9 Validitet och reliabilitet  

Validitetskravet, att studien ska vara giltig, innebär att datainsamling ska ske så att teoretiska 

och empiriska definitioner sammanfaller, enligt Andersen (2005, sid 85). Begreppet validitet 

byts i en fallstudie, enligt Yin (2003, sid 34) mot tre olika begrepp; konstruktionsvaliditet, 

intern validitet och extern validitet. Konstruktionsvaliditet innebär att välja korrekta teoretiska 

begrepp för det som ska studeras. Intern validitet innebär att förklara orsakssamband mellan 

begreppen. Extern validitet uppnås genom att knyta data till en teori som slutsatser kan 

generaliseras från. Yin menar att konstruktionsvaliditet ska uppnås genom att data samlas 

genom en rad olika källor och genom att källorna är väl insatta i problemet. Dessutom bör 

intervjupersonerna ha tillgång till intervjuutskrifter för att kvalitetssäkra dessa. Intern validitet 

säkras genom logiska förklaringskedjor i analysen, genom att dessa bygger på teoretiska 

modeller samt genom att alternativa förklaringar också testas. Läsaren ska kunna följa 

tankarna fram till analys. Extern validitet uppnås genom att förklaringar jämförs med tidigare 

studier. I vår studie anser vi oss ha säkrat validiteten på flera sätt. Vi har använt flera olika 

källor, vi har valt våra intervjupersoner så att de varit väl insatta i problemområdet och vi har 

låtit dem ta del av utskrifter för att kvalitetssäkra data – för att på dessa sätt uppnå 

konstruktionsvaliditet. Vi har försökt uppnå intern validitet genom att bygga logiska 

förklaringskedjor utifrån för studien relevanta teorier kring kvalitetsstyrning och 
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kvalitetsutveckling. Vi har försökt att uppnå extern validitet genom att vi har jämfört vår 

analys med tidigare liknande studier.  

Reliabilitetskravet innebär, enligt Andersen (2005, sid 85), att studien ska vara tillförlitlig. 

Resultatet från ett använt mätinstrument ska vara fritt från slumpmässig variation. Mätningar 

ska mäta vad de avser att mäta, och ska gå att upprepa med samma resultat. För en fallstudie 

är denna generella definition svår att uppnå eftersom fallstudien innebär forskning kring 

pågående fenomen. Yin (2003, sid 34) diskuterar därför en alternativ definition, och ett 

alternativt arbetssätt. Han menar att reliabilitet säkras då läsaren av en fallstudie kan följa 

arbetsgången i studien. Merriam (1994, sid 183) rekommenderar att också bakomliggande 

antaganden redovisas, samt att flera olika metoder för datainsamling kombineras. I vår studie 

har vi försökt säkra reliabiliteten just på dessa sätt; genom att våra läsare kan följa vårt 

arbetssätt och våra källor genom noggranna beskrivningar, och genom att vi kombinerat olika 

insamlingsmetoder. 

 

2.10 Perspektiv 

Uppsatsens problem har studerats genom perspektivväxling (dels ur teorins perspektiv, dels ur 

ett internt ledningsperspektiv) såsom begreppet beskrivs av Andersen (2005, sid 55). 

Uppsatsens problem har formulerats och utvecklats i samverkan med företaget. Data-

insamlingen har skett med ett internt ledningsperspektiv, samtidigt som analys och slutligen 

förslag, formulerats genom teorins perspektiv, ett utifrånperspektiv. 

 

2.11 Särskilda metodproblem  

Vi har samlat in empirisk data genom intervjuer, observationer och studier av dokument. 

Dessa tre insamlingstekniker innebär var för sig särskilda problem. När det gäller 

intervjusituationen pekar exempelvis Kvale (1997, sid 25) på risken för tolkningsfel och 

subjektivitet – antingen beroende på förutfattade meningar hos intervjuaren eller hos 

intervjupersonen, eller på grund av missuppfattningar dem emellan. Den professionella 

intervjun skiljer sig från det vardagliga samtalet genom sin struktur och sitt syfte. Intervjuaren 

fokuserar på bestämda teman, och vinnlägger sig om att erhålla intervjupersonens tolkning av 

verkligheten. Men även om intervjuaren är medveten subjektivitetsproblemet, och planerar sin 

intervjuguide noggrant, finns fallgropar. Andersen (2005, sid 146) pekar särskilt på problem 

vid intervjuer med personer i ledande ställning. Dessa kan ha ett särskilt intresse att framställa 

företaget i positiv dager. Intervjuarens begränsade kännedom om fakta gör det besvärligt att 
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värja sig från eventuell subjektivitet. Merriam (1994, sid 90) menar att intervjuaren måste 

kvalitetssäkra data genom att jämföra flera olika källor. Ett sätt att kvalitetssäkra en intervju är 

också att låta intervjupersonen läsa en utskrift.  

 

När det gäller observationer föreligger även här risk att subjektiv och otillförlitlig perception 

får styra inhämtningen av empiri och tolkningen, enligt Merriam (1994, sid 101). Merriam 

och Yin (2003, sid 97) rekommenderar därför upprepad inhämtning av information – över 

längre tid – samt att data kvalitetssäkras genom att de jämförs med andra källor.  

 

När det gäller sekundärdata påpekar Andersen (2005, sid 160) vikten att inhämta data från en 

rad olika källor för kvalitetssäkring. Merriam (1994, sid 118) påpekar särskilt risken att 

skriftlig data inte är sammanställd med forskningens krav på objektivitet och fullständighet.  

 

Utifrån dessa resonemang har vi lagt särskild vikt vid att kvalitetssäkra våra källor, och att 

öppet redovisa vårt tillvägagångssätt. När det gäller intervjuerna har vi genomfört dessa som 

semistrukturerade, enligt i förväg bestämda teman, och särskilt vinnlagt oss vid att ställa 

öppna frågor utifrån vår intervjuguide (bilaga V). Genom att samtliga intervjuer genomförts i 

grupp har risken för tolkningsfel minskat. Vi har var för sig fört anteckningar och även spelat 

in intervjuerna på band. I efterhand har vi låtit våra intervjupersoner ta del av utskrifter för 

faktakontroll.  Även observationerna har genomförts i grupp. Våra sekundärdata har inhäm-

tats från olika, av varandra oberoende källor. 
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3 Teori  

Detta kapitel innehåller teorier kring kvalitetsstyrning och 

kvalitetsutveckling, med relevans för vår studie. Dessa 

teorier utgör sedan grunden för att beskriva, analysera och ge 

förslag kring den empiri som följer i kapitel 4.  

 

3.1 Kvalitetsbegreppets definition och dess utveckling 

Som vi nämnt i inledningen definierades kvalitet tidigare som produktkvalitet; kvalitet i 

slutprodukt, enligt Bejerot et als beskrivning (2002, sid 43). Detta kvalitetsbegrepp har 

successivt omdefinierats till kundupplevd kvalitet, totalkvalitet. Detta definieras i sin tur som 

driftssäkerhet, prestanda, underhållsmässighet, miljövänlighet, utseende (estetik), felfrihet, 

säkerhet och hållbarhet hos produkten. Kvalitetsstyrning för totalkvalitet ska, enligt Helling et 

al (2001, sid 7), sedan ta sikte på förbättringar i företagets processer enligt nedan: 

 

Marknad Innovationsprocess Operationsprocess     Eftermarknad  

 

 

 

 

 

Figur 1: Värdekedjan. Källa: Kaplan / Norton,1996, sid 27. I kontakten med marknaden 
identifieras kundvärde (1). Innovationsprocessen med design (2) och utveckling (3) leder fram 

till operationsprocessen med produktion (4) och marknadsaktiviteter (5).  

Eftermarknadsaktiviteter med service (6) leder fram till att kundvärde uppnås (7). 
 

Samtidigt bör kundnyttan stå i centrum för styrningen. Johnson (1992, sid 9) tillhör dem som 

menar att företag som enbart styr efter finansiella mål, eller vad som är produktionstekniskt 

optimalt, är dömda att förlora mot mer kundorienterade och flexibla konkurrenter.    

 

3.2 Kvalitetsstyrning 

Processtyrning för kvalitet handlar, enligt Bergman et al (2001, sid 51), om att korta ledtider, 

minska kassation och omarbetningskostnader, samt att öka produktiviteten och den interna 

effektiviteten genom ökad maskintid, relaterat till genomloppstiden. Totalkvalitet skiljer sig 

därmed från begreppet kvalitet: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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Produktkvalitet Totalkvalitet 

Avser produkter Avser produkter och tilläggstjänster 

Omfattar produktegenskaper Omfattar produktionsprocess o stödprocesser 

Engagerar kvalitetsspecialister Engagerar all personal o alla funktioner 

 

Figur 2. Produktkvalitet och totalkvalitet. Källa: Sandblom, 2001, sid 19.  

 

Deming, (1986, sid 23), som ofta refereras till som kvalitetsarbetets läromästare, 

sammanfattar optimal kvalitetsstyrning i sina berömda 14 punkter: 

• skapa ett klimat för långsiktighet och för ständiga förbättringar 

• sätt kvalitetstänkandet i centrum för verksamheten 

• sluta försöka kontrollera och mäta fram kvalitet i efterhand 

• minska antalet leverantörer, sök långsiktighet och värdera inte enbart efter pris 

• sök ständig förbättring av alla processer – produktion såväl som service 

• ge möjlighet till utveckling i arbetet och ständigt lärande 

• inför ett chefskap som innebär ledarskap och inte övervakning 

• fördriv rädsla för att misslyckas 

• bryt ner barriärer mellan avdelningar och funktioner 

• sluta använda slogans för att motivera medarbetarna 

• avskaffa ackord och volymbaserade prestationsmått för medarbetarna 

• riv hinder för yrkesstolthet 

• uppmuntra fort- och vidareutbildning och kompetensutveckling av färdigheter 

• vidta åtgärder som förändrar 

 

När det gäller metoder för kvalitetsstyrning och kvalitetsutveckling skiljer sig teoretikerna åt. 

Vi har valt att redovisa några av metoderna, som vi menar har relevans för vår uppsats;  

statistisk styrning och totalkvalitetsstyrning enligt TQM, kvalitetsutveckling enligt ”kaizen” 

och produktionsfilosofier som ”just in time”, ”lean production” och ”lean six sigma” samt 

jämförelser företag emellan genom ”benchmarking”.  
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3.3 Statistisk styrning 

Statistisk styrning var grunden för det kvalitetsarbete som genomfördes inom japansk industri 

efter andra världskriget. Metoden går dock tillbaka till 1920-talet, och beskrivs av Deming 

(1986, sid 290) som att identifiera orsaker till variation, eliminera dessa och därefter övervaka 

så att inte nya avvikelser uppkommer. Utfall, orsaker till variation och i vilken ordning 

problemen ska angripas kan åskådliggöras i olika diagram. Utfall och antal avvikelser kan 

med fördel ritas in en frekvenstablå, medan utfallens spridning kring ett statistiskt medelvärde 

kan åskådliggöras i en normalfördelningskurva. Den så kallade dugligheten i processen 

utvärderas på detta sätt genom spridningen i kurvan. 

 

Figur 3. Normalfördelningskurva. I denna åskådliggörs ett utfalls spridning kring 
medelvärdet. Källa: Sandblom, 2001, sid 111.  

 

Normalt tillvägagångssätt är att fastställa maximal toleransvidd för spridningen i ett visst antal 

standardavvikelser från medelvärdet, enligt Sandholm (2001, sid 113). En vanlig toleransvidd 

är + /– tre standardavvikelser (som förkortas ”sigma”), vilket gett namn åt metoden six sigma. 

Deming (1986, sid 309) betonar vikten att skilja särskilda orsaker till avvikelse från orsaker 

som ligger i systemet. De särskilda variationerna bör urskiljas och elimineras var för sig, 

medan systemvariationen bör angripas genom ett systematiskt förbättringsarbete. 

 

Figur 4. Styrdiagram – användaren ritar in utfall för en vald kvalitetsindikator i diagrammet, 
där avståndet från centrallinjen till styrgränserna är tre gånger standardavvikelsen för 

indikatorn. Samtliga observationer ligger här inom styrgränserna i detta diagram. Källa: 

Bergman et al, 2001, sid 239.  
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3.4 TQM  

Samtidigt som Deming bygger sitt förbättringsarbete på statistisk analys varnar han för 

övertro på denna styrmetod (1986, sid 341). Kvalitetsstyrning enligt TQM, ”Total Quality 

Management”, växte fram under andra hälften av 1900-talet, och vidgar fokus. Det är lätt att 

beskylla personal för felaktigheter som egentligen hör till systemet, konstaterar Deming. I sitt 

berömda experiment (1986, sid 322) med röda och vita bönor visar han att personalen 

omöjligt kan förbättra produktionen så att produkten endast består av vita bönor – eftersom 

råmaterialet består av 20 procent röda bönor. Felet ligger i råmaterialet, konstaterar han, och 

pekar på andra möjliga källor till systemvariation – fel i produktdesign eller fel i maskiner. 

Statistiska metoder kan användas för att identifiera kvalitetsbrister, men när produktions-

processen är i balans, det vill säga att kvalitetsnivån stabiliserats, förespråkar han användning 

av icke-statistiska metoder för förbättring, i enlighet med sina 14 punkter. Kvalitets-

utvecklingen bygger på tanken att ge personal möjlighet att förbättra sitt eget arbete. 

Förbättringsarbetet kan systematiseras i enlighet med PDCA-cykeln (”plan-do-check-act”): 

 

 
 
Figur 5. PDCA- cykeln. Källa: Lindvall, 2001, sid 119. 
 

PDCA-cykeln bygger på fakta, och på viktning av problemen: 

• ”plan” / planera: Problemorsaker fastställas och viktas. Förändringar baseras på fakta.  

• ”do” / gör: Ansvar för åtgärder fastställs.  

• ”check” / studera: Utfallet kontrolleras. 

• ”act” / lär: Förbättringsarbetet undanröjer samma typ av problem i framtiden.  
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3.5 ”Kaizen” 

”Kaizen”, de små stegens ständiga förbättringar, är närbesläktat med TQM enligt dess främste 

förespråkare, Masaaki Imai (1991, sid 7). Begreppet är hämtat från kvalitetsutveckling inom 

japansk bilindustri, från 1970-talet och framåt. Centralt i ”kaizen” är standardiserade arbets-

normer för hur processer ska se ut, och för hur arbetsuppgifter ska utföras. Mätningar av 

processer och utfall införs. PDCA tillämpas, och förbättringar ska slå igenom i nya normer. 

Centralt är också så kallad kvalitetskommunikation, att krav från kunder ska kommuniceras 

till produktionen. Statistisk styrning används, liksom så kallade ”kanban”, planeringskort där 

produktionen informeras om vad som ska tillverkas, när det ska tillverkas, var och i vilken 

kvantitet. För att involvera personalen i förbättringsarbetet används förslagsverksamhet och 

personalen får fortbildning i kvalitetsmetoder. Viktigt är, enligt Allnoch (1998), att reducera 

icke-värdeskapande aktiviteter, att korta ledtider och att minska kostnader.  

 

3.6 JIT och ”lean production” 

Metoder som JIT (”Just In Time”) och ”lean production” är närbesläktade med TQM och 

”kaizen” genom att de först tillämpades inom japansk industri, enligt Olhager (2000, sid 50). 

Men de är inte i huvudsak metoder för kvalitetsstyrning – utan produktionsfilosofier där 

kvalitet är en dimension. JIT inriktar sig på att effektivisera samtliga företagets processer, 

medan ”lean”-tänkandet även går utanför de interna processerna, och vill effektivisera hela 

värdesystemet. Centralt för JIT är att spara kostnader och öka kapitalomsättningshastigheten, 

enligt Olhager (2000, sid 50). Efterfrågan ska styra vad som produceras. JIT använder 

”kanban” som en del av effektiviseringen, och ”kaizen” för förbättring. Överproduktion mot 

lager ska minskas, liksom ledtider i produktionen. Olika omställningstider (ställtider), 

förflyttningstider och kötider ska kortas, liksom mellanlagring mellan arbetsstationer. 

Processerna kan utvärderas enligt formeln (George et al, 2005, sid 201): 

 

Intern effektivitet = värdeskapande tid / processens ledtid 

 

Resurssnål produktion enligt ”lean”-filosofin är inte liktydigt med kostnadsminimering, utan 

snarare effektivt utnyttjande av resurserna, enligt Womack et al (2007, 2003). Även enligt 

denna metod ska efterfrågan styra, inte massproduktionens logik. Produktionsprocessen ska 

effektiviseras då spill, kassationer och onödig lagerhållning elimineras. Synkronisering 

mellan produktionsstegen eftersträvas, precis som för JIT. I sin förlängning involveras hela 
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värdekedjan i ”lean”-tänkandet genom bättre samarbete mellan den interna värdekedjan och 

det yttre värdesystemet (kunder och leverantörer). Centralt är också, både enligt JIT och 

”lean”-filosofin, att produktionen organiseras tvärfunktionellt enligt processer, i stället för 

enligt funktioner:  

 

 

 

Figur 6. Funktionell organisation. Företagets organisation följer i figuren de olika 
funktionerna; produktutveckling, inköp, produktion, marknadsföring och service. Källa: 

Sandholm, 2001, sid 96. 

 

 

 

 

Figur 7. Funktionell organisation med tvärfunktionella processflöden. Organisationen bör 
enligt ”lean”-tänkandet anpassas efter processflödena i stället för funktionstillhörighet. 

Källa: Sandholm, 2001, sid 97. 

 

Womack et al (2007, 2003) beskriver hur en organisation enligt ”lean”-tänkandet strävar mot 

noll fel och ökad produktvariation för att möta kundernas varierande behov och efterfrågan. 

All form av slöseri (på japanska ”muda”) ska elimineras. ”Muda” definieras som fel i 

produkter, överproduktion som kunden inte efterfrågar, produktion mot lager i stället för mot 
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efterfrågan, förflyttningar som är onödigt långa och väntetider, enligt Coote et al (2006, sid 

31). I förbättringsarbetet används begreppet transparens, vilket i detta sammanhang innebär 

att personalen tillåts ta del av olika utfall och utvärderingar av processerna, och därmed själva 

på ett bättre sätt kan styra och förbättra sitt arbete, enligt Womack et al (2003, sid 56). För att 

underlätta produktionsflödet tillämpas också standardisering av arbetsnormer, samt utbildning 

av personalen så att de kan betjäna olika typer av maskiner. Kundvärde enligt ”lean”-

tänkandet identifieras med att ge kunden vad kunden efterfrågar, när denne efterfrågar det, 

och där denne efterfrågar det. Coote et al (2006, sid 31) beskriver också kundvärde som att 

lösa kundens problem på ett så fullständigt sätt som möjligt och utan att det kräver flera 

kundbeslut och flera olika inköp hos olika leverantörer för att göra det. Att bli ”lean” innebär 

att fråga sig; ”är kunden beredd att betala för det här?”, enligt Hemmandt (2006, sid 28). 

 

Att ”lean”-tänkandet växte fram och fick sitt stora genomslag i Japan, och då framförallt inom 

bilindustrin, motiverar Womack et al (2007, sid 48) med att den japanska inhemska 

marknaden var liten – avsättningsmarknaden för massproduktion var begränsad – att exporten 

till andra länder efter andra världskriget mötte importhinder i form av tullar och kvoter samt 

att den inhemska tillgången på investeringskapital till produktionsanläggningar var begränsad. 

Resultatet blev kortare produktionsserier inom japansk industri jämfört med i USA och 

Västvärlden, men med ökad variation (för att möta den mindre inhemska efterfrågan på ett 

mer flexibelt sätt) samt investeringssamarbete med banker och korsvis ägande mellan 

företagen och leverantörer (för att få tillgång till det lilla investeringskapital som trots allt 

fanns). Dessutom satsade företagen på mer eller mindre livslånga anställningar av personal, 

vilket innebar ökat engagemang och ökad involvering i företagets kvalitetsarbete – genom 

teamarbete och satsning på tvärfunktionell kompetens. Kvalitets- och effektiviseringsarbetet 

kom i förlängningen att involvera hela värdekedjan – genom nätverkssamarbete med 

underleverantörer. Genom direktförsäljning till kund kunde kundönskemål samlas in på ett 

bättre sätt, och dessa knytas till företagen genom ökad lojalitet och frekventare återköp. 

Genom korta produktionsserier kunde företagen snabbare möta ändrade kundbehov. En stor 

del av produktionen skedde också direkt mot kundorder – i stället för mot lager. Just detta 

sistnämnda är den centrala punkten i ”lean”-tänkandet – att kundens krav och behov ska styra. 

Produktionen arbetar mot detta ”drag” i stället för att trycka ut mer eller mindre oönskat utbud 

på marknaden. Inom produktionslayouten blev det därför viktigt att bygga in flexibilitet och 

möjlighet till snabba omställningar för att möta ändrade kundbehov.  
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”Lean six sigma” kan beskrivas som det senaste utvecklingssteget i kvalitetsstyrning och 

produktionsutveckling, och är på flera sätt en sammansmältning av statistisk styrning och 

produktionsutveckling i enlighet med ”lean”-filosofin. Hörnstenar, enligt George et al (2004, 

sid 9) är ett faktabaserat arbetssätt, mätningar i produktionen, kundfokus samt satsning på 

ständig förbättring genom ”kaizen” och ett processorienterat arbetssätt. ”Six sigma” som 

begrepp innebär, som vi redogjort för, att fastställa maximal avvikelse (plus / minus tre 

standard-avvikelser) kring ett mål som läggs fast inför mätningar av processer eller 

produktions-variabler. ”Lean” i ”lean six sigma” innebär att metoden som vi nämnt dessutom 

inriktar sig på kundfokus, resurseffektivisering i processerna och effektivitet i värdesystemet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. ”Lean Six Sigma”, enligt beskrivning från George et al, 2004, sid 10. Metoden vilar 

på statistisk kontroll genom data och mätningar, men vilar på ”pelarna” kundfokus, 

”kaizen”, processorientering och orientering om förbättringar i hela värdesystemet. 

 

För att ”lean six sigma” ska utveckla hela produktionssystemet i enlighet med ”lean”-filosofin 

– Womack et al (2003, sid 276) uttrycker det som att gå från ”lean production” till ”lean 

enterprise” – krävs att företaget går från ett förbättringsområde till att förbättra samtliga 
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processer. Önskvärt är också, poängterar Womack et al (2003, sid 25), att arbetet involverar 

hela värdesystemet, inte enbart interna produktionsprocesser. Samtliga värdeskapande 

processer ska beskrivas och identifieras, organisationen ska följa processerna i stället för 

funktionerna, kundernas efterfrågan ska styra vad som produceras och kvalitetsutvecklingen 

ska reducera ledtid, kostnader och kvalitetsbrister, enligt Womack et al (2003, sid 9).  

 

Innan vi övergår till nästa förbättringsmetod kan det också vara på sin plats att nämna den 

kritik som riktats mot ”lean”-filosofin. Cox et al (2005, sid 648) menar att effektiviseringen 

av värdesystemet fungerar dåligt när något eller några företag i kraft av sin storlek dominerar 

över de övriga. Dessutom menar Cox et al att ”lean”-filosofin brister när produktionsvolymen 

är liten och dessutom fluktuerande, samt när tillgången av råvara från leverantörer är osäker. I 

dessa fall argumenterar Cox et al för att ”lean”-principerna endast används internt inom 

företaget, och inte för hela värdesystemet. 

 

3.7 ”Benchmarking” 

”Benchmarking” är en delmetod som kan inrymmas i samtliga de tidigare beskrivna 

metoderna. Innebörden är att jämföra processer i syfte att lära, enligt Vasilash (1996). Dessa 

jämförelser kan ske internt, mellan avdelningar, eller externt mellan företag.  Syftet är att 

inhämta bästa praxis och förbättringspotential – inte nödvändigtvis att konkurrera. Samtidigt 

menar Womack et al (2003) att ”benchmarking” inte är nödvändig för att uppnå ”lean 

thinking”. Förbättring kan uppnås på egen hand enligt Womack et al, som i stället förespråkar 

användandet av utomstående inspiratörer för att få igång förändringsarbetet, och att särskilda 

interna förändringsagenter utbildas för att driva processen.  

 

3.8 En kombinerad bild 

Imai (1991, sid 23) menar att TQM, ”kaizen”, JIT och ”lean”-filosofin är hörnstenar i ett och 

samma arbetssätt – i modern kvalitetsutveckling. Vår jämförelse framgår av figuren nedan. 

Utifrån denna teoretiska genomgång har vi valt att fokusera på metoderna ”lean six sigma” 

och ”lean”-filosofin för vårt fortsatt arbete. 
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Metod TQM ”kaizen” JIT ”lean” ”lean six 

sigma” 

Statistik o mätning X X X X X 

Förslagsverksamhet X X  X X 

PDCA X X  X X 

”Empowerment” X X  X X 

Kundstyrt X X X X X 

Arbetsnormer  X  X X 

”Kanban”  X X X X 

Processyn X X X X X 

 

Figur 9. De teoretiska perspektiven – egen jämförelse.  

 

Efter att vi i nästa kapitel redogjort för vår beskrivning av Genevads produktion och kvalitets-

styrning, följer i kapitel 5 vår analys av kvalitetsstyrningen och förslag kring utveckling enligt 

”lean six sigma”, som metoden beskrivs av McKellen (2005, sid 16). Denna analys har 

koppling till vårt syfte att analysera och föreslå förbättringar i konkreta produktionsmoment, 

och inriktar sig därmed på fundamentet ”data och mätningar” samt pelaren ”processyn” från 

figur 8, enligt följande: 

 

• analysera och beskriv processen som ska styras 

• välj egenskaper som ska styras, utifrån var variation uppstår 

• välj mått och mätmetod 

• ange mål och avvikelsenorm 

• bestäm hur, var och när mätningar ska ske 

• bestäm vilka åtgärder som kan sättas in mot variation 

 

Som ett andra steg – då vi går från analys och förbättringsslag kring enskilda 

produktionsmoment till analys och förbättringsförslag kring hela produktionsprocessen och 

värdesystemet – följer analys av företagets kvalitetsutveckling och förslag enligt ”lean”-

principerna, från Womack et al (2003, sid 9), enligt följande punkter: 
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• kartlägg vilket kundvärde företaget vill möta, hur de värdeskapande processerna ser ut 

och hur värdesystemet fungerar 

• ställ om processerna i enlighet med JIT. 

• konfigurera värdesystemet så att ”lean”-principerna genomsyrar samarbetet. 

• arbeta med ständiga förbättringar i enlighet med ”kaizen” . 

 

Denna analys har koppling till vårt syfte att analysera och utifrån ”lean”-perspektivet föreslå 

förändringar. Figur 10 visar grafiskt hur vi gått tillväga i denna andra analys:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Arbetsgång för analys och förslag enligt ”lean”-perspektivet. Källa: Skorstad, 
1999, sid 216. 
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4 Fallstudien  

Detta kapitel innehåller vår empiri, där vi vill uppnå den 

första punkten i vårt syfte – att beskriva fallföretagets in-

terna processer och dess kvalitetsstyrning inom produktionen. 

 

4.1 Beskrivning av företaget 

Vårt fallföretag, Genevads (www.genevads.com), är ett medelstort tillverknings-företag. 

Företaget fungerar som underleverantör till bolag i byggbranschen, men tillverkar även 

förpackningar. Företaget ligger, som namnet antyder, i Genevad i södra Halland, och startades 

i slutet av 1960-talet som ett familjeföretag. Det såldes 1999 till tyska Heidelberg Cement, en 

av världens största cementkoncerner (www.heidelbergcement.com). Bakgrunden till 

koncernbildningen var att ett av Genevads systerföretag i koncernen, Abetong, är en stor 

köpare av företagets produkt, EPS-plast (expanderad polystyren). Sedan strax före jul i fjol 

ägs Genevads av norska Bewi Produkter AS (www.bewi.no), ett bolag som liksom Genevads 

tillverkar och säljer byggsystem och emballage. Genevads kunder inom byggbranschen utgörs 

av bygghandlare och byggföretag. Man arbetar via återförsäljare. Förpackningar säljs dock 

direkt till slutkund. Genevads har expanderat kraftigt de senaste åren (bilaga III). Företaget 

har gått från 34 anställda och 52 MSEK i omsättning 2001, till 53 anställda och 107 MSEK i 

omsättning 2004. 2005 etablerade sig en ny konkurrent i regionen vilket medförde att 

Genevads backade i omsättning till 99 MSEK, men resultatet (nettoresultat efter finansnetto) 

blev ändå rekordhöga nästan 11 MSEK. 2006 års bokslut visar däremot på ett tufft år för 

företaget. Trots att omsättningen åter ökade så nära nog halverades nettoresultatet. Enligt 

förvaltningsberättelsen är förklaringen stigande råvarupriser och ökad konkurrens. Företaget 

kan inte höja priserna för att kompensera för de ökade kostnaderna. Det satsas dock hårt på 

framtiden. Investeringarna ökade från 1,5 MSEK 2005 till 6,8 MSEK 2006. Företaget har 

byggt ut sina produktionslokaler och investerat i en ny lagerhall. Av årsredovisningen framgår 

också att kapitalbindningen i lager ökat kraftigt. Framförallt är det råvarulagret som ökat från 

3,1 MSEK till 6,7 MSEK, som en direkt följd av prishöjningar. 

 

4.2 Företagets produktionsprocess och kvalitetsstyrning 

Företagets organisation är funktionsindelad; med produktion, marknad och försäljning 

åtskilda. Ekonomifunktionen ligger som en stabsfunktion under vd. Produktionen kan 
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beskrivas som en funktionell verkstad. Den första delen; förskumningen och block-

pressningen, ser likadan ut för alla produkter. Genom värme och expansion sammanfogas 

råvaran, polystyrenkorn, till block. Den andra delen innebär kapning (sågning) av de olika 

produkterna – och varierar efter vilken produkt som tillverkas (bilaga IV). Råvaran tillverkas i 

ett fåtal stora fabriker i Europa, i bland annat Tyskland, Nederländerna, Frankrike och 

Finland. Under högsäsong förbrukar Genevads omkring 500 ton per månad, under lågsäsong 

ungefär hälften. Skillnaderna i förbrukning beror på skillnaderna i efterfrågan. Eftersom 

byggbranschens efterfrågan styrs av säsong, tillverkar och säljer Genevads ungefär dubbelt så 

mycket under sommarsäsongen som under vintersäsongen. Förutom EPS åtgår endast 

vattenånga och energi för produktionen. Spill från sågningen mals och återanvänds vid 

blockpressningen, varför spill knappast förekommer.  

     

 
Figur 11. Materialflödesschema för Genevads standardprodukter. Materialflödesschema  

från Olhager, 2000, sid 96.  Data från intervju med Tommy Forsberg.  

 

 

Materialflödesschemat i figuren visar hur andelen värdeskapande aktiviteter, förädlingsstegen, 

utgör en relativt liten del av den totala tiden i produktionen. Ett detaljerat 

processflödesschema återfinns i våra bilagor (bilaga IV).  
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4.3 Besök på produktionsanläggningen 

Genevad, där företaget är beläget, är ett litet samhälle i södra Hallands jordbruksbygd. Det tar 

tre minuter, exakt, att köra igenom byn. Här finns två bensinmackar, några nybyggda villor i 

trä, några äldre i eternit och tegel, ett Folkets hus och en busshållplats. Bredvid företagets 

anläggning i norra delen av tätorten ligger ett nerlagt sockerbruk, som fram tills helt nyligen 

inrymde en lågprismarknad. Nu finns här en kiosk kvar. Vårt fallföretag är Genevads 

ojämförligt största arbetsgivare – samtidigt är pendlingsavståndet till kommunens huvudort, 

Laholm, endast är en dryg halvmil. Laholm i sin tur är, enligt kommunens hemsida 

(www.laholm.se), känt för att ha Sveriges till upplagan minsta dagstidning, Laholms tidning, 

för att vara Sveriges näst Gotland mest vindkraftstäta kommun och för att deckarförfattaren 

Björn Hellberg (domare i TV-programmet På spåret) kommer härifrån. Kommunen har 6.000 

invånare. Genevad har ungefär tiondelen, 600 personer. På kommunens hemsida beskrivs 

orten som en före detta bruksort av det slag som är vanlig i norra Skåne och södra Halland.   

 

• Företagsledningen vill kunna påverka 

Intervjupersoner (intervjuguide bilaga V) vid besöket på Genevads är vd Håkan Wernersson, 

produktionschef Mohammed Issa och marknadsassistent Anna-Karin Elmberg. Vi har före 

vårt besök även inhämtat fakta kring företaget från produktionsutvecklare, och före detta vd, 

Tommy Forsberg. Temat för mötet är hur Genevads ska kunna förbättra sin effektivitet i 

produktionen genom att förbättra kvalitetsstyrningen. Vd påpekar att 60 procent av priset för 

den färdiga produkten är råmaterialkostnad. Denna kostnad upplevs som icke-påverkbar 

eftersom Genevads är en liten aktör på marknaden. På grund av de höga fasta kostnaderna 

upplever företagsledningen det alltmer angeläget att minimera slöseri i produktionen. 

Kvalitetsprojekt måste med andra ord ha konkret inriktning på påverkbara faktorer för 

företaget. Detta uppdrag stämmer väl med den problemformulering vi själva grunnat på – 

kring processkvalitet, processeffektivitet, och mätningar ”nära produktionen”. Vd efterlyser 

öppet bättre mätverktyg som avstamp för kommande förbättringsåtgärder.  

 

• Nästan stiltje i produktionen  

Vårt besök inleds med rundvandring i produktionen. Vi strukturerar här vår beskrivning i 

”kronologisk ordning”, men – såsom Merriam (1993, sid 159) rekommenderar – markerar vi 

de teman som berörs i samtalet genom mellanrubriker. Dessa utgör sedan en naturlig brygga 

över till analysen i nästa kapitel, kapitel 5.  



Kvalitet och kvalitetsbrister hos Genevad cellplast AB 

Sidan 32 av 74 

 

Att företaget i grunden är ett småföretag märks inte minst genom att produktionslokalerna 

ligger i anslutning till kontor och administration – sammanbyggda i en och samma enhet. När 

besökaren kliver in på kontoret kommer denne inte till någon reception – utan snubblar rakt in 

i en kopieringsapparat. Kapprum och reception är uppenbarligen inte något man ansett sig 

behöva satsa på. Besökaren hamnar i stället rakt in i kontorskorridoren med rum för de cirka 

tiotalet medarbetare som fungerar som företagets administrativa ledning.  

 

Vår rundvandring följer produktionsprocessen; från att råvaran cellplastkorn kommer in från 

råvarulagret – via förskumning, blockpressar och sågning – fram till färdigvarulager och 

utlogistik (figur 12, bilaga IV). Det är en lugn måndag i produktionen – eftersom det är 

lågsäsong under senvintern i byggbranschen (något som leder till lägre efterfrågan på 

företagets produkter) och eftersom några arbetsstationer drabbats av sjukfrånvaro just i dag. 

Lugnet för dock med sig att vi obehindrat kan vandra runt i produktionen – utan att känna att 

vi är i vägen. Vi kan ställa frågor under rundvandringen utan att överröstas av maskinbuller.  

 

• Funktionellt organiserat och manuellt styrt  

Det första intrycket av anläggningen är att den är rationellt organiserad – arbetsstationerna är 

logiskt ordnade så att transporter blir korta. Jämfört med tung processindustri är lokalerna 

rena – visst spill av cellplast ligger smulat på golvet men det övergripande intrycket är att det 

är välstädat, att bullernivån är låg och att luftkvaliteten bra för att vara en plastindustri. 

Maskinparken är visserligen av varierande ålder och Mohammed Issa påpekar att vissa 

arbetsstationer snart ska automatiseras. I dag ställs flera av maskinerna in manuellt inför varje 

produktionssats och övervakningen av produktionen sköts utan datorstöd. Datorisering 

planeras både av blockpressar och sågning, vilket förutom arbetskraftsbesparing också 

innebär ökade möjligheter till uppföljning. I dag är endast förskumningen fullt ut datorstyrd. 

Dessutom planeras även automation av förflyttningarna mellan produktionsstationerna. 

Färdiga block rullas i dag manuellt mellan arbetsstationerna och lagren.  

 

• Uppföljningen brister 

Redan nu blir det tydligt varför företaget har problem med sin uppföljning av produktionen – 

det sker få eller inga mätningar vid arbetsstationerna. Produktionsutfall noteras för hand i 

pärmar – och noteringarna är varken särskilt detaljerade eller fullständiga. Det handlar om att 

notera kvantitet – antal producerade block vid blockpressarna och antal sågade komponenter 
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vid sågarna. Noteringarna stannar i vissa fall också i pärmen – summeringar sker då och då av 

produktionschef eller produktionsplanerare, men uppföljningen, och återkopplingen till 

personalen, är sporadisk från företagsledning och arbetsledning. 

 

• Nästan en tiondel är spill och kassationer 

Issa berättar att blockpressarna är mer känsliga än andra moment för fel. För att hantera dessa 

krävs skicklighet och ”öga” för när kvaliteten brister. Oskicklig personal kan orsaka stort 

produktionsbortfall genom att block får kasseras. Men var flest fel uppstår – vid vissa 

maskiner eller hos vissa skift – är det ingen som har riktig koll på i dag eftersom utvärdering 

inte sker av detta. Issa beräknar att åtta-nio procent av producerad cellplast blir spill – en 

beräkning grundad på erfarenhet. Spill uppstår dels i blockpressen – när denna ställs in fel 

riskerar blocken att spricka och inte hålla samman som de ska – dels i sågningen. Spill mals 

och blandas in i råvaran till blockpressen, men samtidigt är det naturligtvis inte meningen att 

material på detta sätt ska ”cirkulera i produktionen”, som vd Håkan Wernersson uttrycker det. 

Med mindre spill – framförallt i blockpressen – skulle företaget kunna spara är antagandet. 

Cellplast utan iblandat spill anses också hålla högre kvalitet och håller högre pris.  

 

• Produktion mot lager  

I dag producerar Genevads både mot lager och mot order – framförallt mot lager. Men lager 

är en nödvändighet, enligt företagsledningen. Mellanlagring i produktionen behövs för att 

cellplasten ska hinna torka före nästa produktionssteg. Går fuktig plast vidare uppstår problem 

vid sågningen. Färdigvarulagret gör att bristkostnader undviks, och råvarulagret fylls när 

priset på råvaran är förmånligt. Då antalet leverantörer i branschen är få och stora får 

Genevads som litet företag acceptera marknadens pris och köpa när det är mest förmånligt, 

enligt företagsledningen. Den produktion som sker mot order är specialbeställningarna, 

förpackningar och specialdesignade produkter. I dag sker 80-90 procent av produktionen mot 

lager – standardprodukter för byggindustrin – och 10-20 procent mot kundorder. 

Produktionsserierna växlar från stora serier på 10.000 enheter byggelement ner till 

styckeproduktion. Vid korta serier blir ställtiden lång relativt sett. Styrningen av produktionen 

vid specialbeställningar sker genom specificerade såglistor till sågningen. När det gäller 

standardprodukter produceras dessa mot lager i den takt som produktionen mäktar med.  
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• Nya krav och nya möjligheter öppnas 

Efter avslutad rundvandring slår vi oss ner i företagets sammanträdesrum, för att genom 

intervjuer få djupare inblick i varför företaget vill förbättra sin uppföljning och kvalitets-

styrning. Bakgrunden som beskrivs är ägarbytet. I december i fjol bytte företaget ägare från 

cementjätten Heidelberg Cement till det norska företaget Bewi, som tillverkar liknande 

produkter som Genevads. Den största förändringen efter ägarbytet är skärpta krav på 

uppföljning i produktionen. Den gamle ägaren var nöjd så länge avkastningen från 

dotterbolaget uppfyllde kraven och tillväxten var god, men den nye ägaren vill också ha bättre 

rutiner. Norrmännens egen produktionsprocess följs upp noggrannare – något som man på 

Genevads förklarar är möjligt eftersom produktionen i ägarbolagets anläggningar är 

automatiserad i högre grad och maskinparken nyare. Den är inte heller lika komplex – man 

tillverkar färre produktvarianter (byggelement och fisklådor, båda i standardmått).  

 

Den nye ägaren kräver även en omsättningsökning, från 110 miljoner till 150 miljoner. Därför 

oroas Genevads företagsledning av ny konkurrens på marknaden. Flera nya tillverkare av 

cellplast har dykt upp i närområdet, och behovet av vaksamhet gentemot marknaden skärper 

också kraven på bättre internt fungerande uppföljning, menar vd. En professionalisering av 

styrningen kan förhoppningsvis också öppna nya affärsmöjligheter – Genevads har redan 

börjat med återförsäljning av den nye ägarens byggelement och funderar på tillverkning av 

nya produkter. Även möjlighet till gemensamma råvaruinköp med den nye ägaren diskuteras. 

 

• Styrproblemen överväger 

Mot denna bakgrund – nya krav, ny konkurrens och förhoppning om nya produkter – ber vi 

företagsledningen beskriva nuläget när det gäller styrningen. På frågan vilka produktionsdata 

som finns att tillgå visar det sig vara magert. Vd Håkan Wernersson och produktionschef 

Mohammed Issa hänvisar till pärmarna i produktionen – där det exempelvis i blockpressens 

fall står antal tillverkade block, storleken (det finns i huvudsak två) och densitet.   

 

– Jag sammanställer noteringarna vid blockmaskinerna. Produktionsplaneraren sammanställer 

sågarna, säger Mohammed Issa. Vd menar att han för sin del brukar ta del av 

sammanställningarna och att han inte är helt nöjd, framförallt med kvantiteten: 

 

– 70 block per skift och maskin vore önskvärt, men det är inte alltid vi når upp till det, 

konstaterar Wernersson. Men rutinerna för återkoppling till produktionspersonalen är ju inte 
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formaliserade. Efter att ha tittat på sammanställningarna brukar jag ibland fråga arbetsledaren 

varför de inte har nått upp till 70 block. Sedan går man ut och skäller. Men det är ju också 

svårt att jämföra sammanställningarna, eftersom utfallet också beror på vilken kvalitet man 

arbetar med just den dagen.   

 

Men de exakta orsaker till mängdavvikelser är det ingen som har någon samlad bild av. 

Samtidigt påpekar vd att det är svårt att sätta upp mål på kvantitet. Fokus på att producera 

maximal mängd kan få produktionspersonalen att strunta i att städa undan efter sig, och då 

blir produktionen i nästa skift lidande. Vd poängterar därför att han är öppen för helt nya 

förslag när det gäller uppföljning när produktionen automatiseras. Samtidigt vill han inte 

sticka under stol med att förbättrad produktivitet också kan innebära att personalstyrkan kan 

minskas: i och med de investeringar som just nu planeras så sägs totalt tio man upp. 

Investeringarna har kort pay-off-tid – en miljon i utgift betalas via minskad lönekostnad.  

 

• Blockpressen är underutnyttjad 

Vd:s idé är att prioritera mätningar vid blockpressarna – eftersom dessa är den trånga sektorn i 

produktionen. Finns det inte tillräcklig mängd färdiga block finns det inget att göra för 

produktionsstationerna efter. Företagsledningen har en känsla av att blockpressen endast 

utnyttjas till 60-70 procent av sin kapacitet. När vi besöker fabriken ser vi också en notering i 

en av pärmarna där maskinpersonal ursäktar sin låga produktion med att det inte fanns någon 

som skötte maskinen ”före”. 

 

– Jag skulle vilja veta både hur många block som tillverkas och hur många som inte är prima. 

Man måste också följa upp orsaker och kunna hitta mönster. Är det en blockmaskin som gör 

de dåliga blocken, eller att det är ett skift, eller är det nya råmaterialet från Kina sämre? 

 

Avvikelser och kvalitetsbrister orsakar höga kostnader för företaget. Ett block av 

standardkvalitet motsvarar ett värde på 2.000 kronor för företaget. Men det är inte endast vid 

blockpressen som det saknas dokumentation utan även i sågningen och i lagerhållningen. Spill 

i form av felsågningar dokumenteras inte heller. Och även i lagerhanteringen skulle vd vilja se 

ökad uppföljning – i dag vet ledningen inte riktigt hur mycket man har i färdigvarulagret. Vd 

efterlyser också att olika enheter ska känna ansvar för helheten och för kvaliteten: 
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– Jag vet ju inte varför de sågar fel. Det kan ju vara fel på såglistan eller bero på fel i 

maskinerna. Men jag har en känsla av att det förekommer slarv, kanske på grund av okunskap 

eller ointresse. Däremot tror jag att fel i råvaran inträffar väldigt sällan. Råvaruleverantörerna 

har ganska bra koll. Men vi borde kanske ha olika inställningar i förskummaren beroende på 

varifrån materialet kommer. 

 

Vd Håkan Wernersson talar om önskemålet att sammanställa produktionsdata veckovis – för 

återkoppling till arbetsledare och möjligen också till produktionspersonalen. Framförallt ska 

data användas för att utröna förbättringspotential, och för att öka ansvarstagandet. De kan 

också möjliggöra bättre planering – så att övertid kan undvikas.  

 

– Visserligen gör vi en produktionsplanering, en såglista, som killarna får i dag. Men jag har 

efterlyst att man ska ha en veckoplanering. I dag kör vi egentligen bara med dagsplanering. 

En idé är att lageransvariga ska ha hand om planeringen. Egentligen skulle jag vilja ha ”ett 

drag igenom fabriken” från lagret – när det finns plats i lagret skulle de skicka en beställning 

till sågarna, vilket i sin tur skulle innebära en order till blockpressen och tillbaka till 

förskumningen. Standardprodukterna borde ha en beställningsnivå. Om det till exempel är 

under 40 paket kvar i lagret så skulle det gå en beställning till produktionen med automatik. 

 

På frågan hur produktegenskaper utvärderas får vi svaret att det finns ett laboratorium för 

mätning. Dels utvärderas tryckhållfasthet, dels kollas om mått som längd, bredd, tjocklek, 

vinklar och liknande stämmer. Men eftersom mätningarna sker först då materialet torkat på 

laboratoriet en tid kan produkten i värsta fall redan ha nått kunden när fel upptäcks. Det går 

inte heller att i efterhand spåra vart en aktuell produktionssats tagit vägen i lagret. 

Företagsledningen påpekar dock att kundklagomålen är få.  

 

• Nästa steg – ökat ansvar och ”benchmarking” 

Företagsledningen funderar redan nu över nästa steg efter att mätningar införts och 

formaliserats. Blir det aktuellt med bättre information till personalen? Ska det ske någon form 

av utbildning av dem som inte håller måttet? Någon direkt koppling mellan produktionsmål 

och lön finns inte i dag. Visserligen finns ett bonussystem på vinsten, men lönsamheten 

varierar ju inte enbart efter produktionsutfall utan beror i hög grad på konkurrens och 

råvarupris, som vd påpekar. En faktor som företagsledningen dock vill ha bättre uppmärk-

samhet på är sjukfrånvaron. Denna upplevs som hög (6,8 procent enligt årsredovisningen 
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2006). Ett bättre uppföljningssystem kunde möjligen öka engagemanget och få ner 

sjukfrånvaron.  

 

Samtidigt planeras ”benchmarking” med den nye ägaren. I Norge vet man precis vad en 

maskin och ett visst skift ska producera och görs inte det vidtas felsökning och åtgärder, enligt 

Wernersson. Någon ”benchmarking” med andra företag sker inte i dag. Men vd tror att andra 

företag arbetar något mer automatiserat:  

 

– Vår styrka mot kund är i dag leveranssäkerhet, leveranstider – rätt produkt i rätt tid. Men om 

vi skulle vilja ha ISO 9000-certifiering så skulle vi knappast kunna få det på det här. Men jag 

tror inte heller att konkurrenterna har någon certifiering. Det pratas inte så mycket om det. Det 

är pris och leveranstider som avgör för kunderna, inte om leverantören är kvalitetscertifierad.  

 

Det branschsamarbete som finns går ut på att diskutera tekniska frågor och att allmänt 

samarbeta för att öka marknaden för cellplast. Det utvecklingsarbete som sker i företaget är 

annars begränsat och vd ser det som ett problem: 

 

– Jag har sagt till ägaren att vi måste ha en teknisk produktchef. Och ägaren menar att vi i 

större utsträckning ska åka ut på mässor i Europa, och se och lära. Men när vi och Bewi nu 

går ut bredare på marknaden med byggsystem behövs det en produktchef.  

 

4.4 Uppföljande intervjuer  

Intervjupersoner vid denna andra intervjuomgång (intervjuguide bilaga V), som genomförs 

över telefon, är vd Håkan Wernersson och produktionschef Mohammed Issa. Intervjuernas 

tema är en fördjupad beskrivning av företagets produktion, kvalitetsstyrning, lagerhållning 

och av värdesystemet. Vi vill också undersöka hur företagsledningen ser på förändringar.  

 

• Ny konfigurering en tanke 

Vd pekar på flera tänkbara samarbeten med kunder och andra producenter. I dag är dessa inte 

så omfattande. Genevads säljer visserligen produkter man inte själva tillverkar för att 

komplettera sitt produktutbud. Det handlar exempelvis om att Genevads gör markplattor till 

husgrunder och samtidigt är återförsäljare av kantelement som en annan producent tillverkar. 

Kunden kan på detta sätt köpa hela produkten från en leverantör, Genevads, och Genevads 
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kan knyta kunden närmare sig genom ett mera komplett utbud. Genevads planerar också att 

bli återförsäljare för Bewis byggelement, och sälja dessa direkt till entreprenörer, till slutkund.  

 

• Är lageruppbyggnaden oundviklig? 

Samtidigt är dagens problem med kvalitetsbrister, bristande kvalitetsstyrning och produktion 

mot lager vd:s prioritering – framför förändringar i värdesystemet. Håkan Wernersson berättar 

hur Genevads övervägt ökad produktion mot kundorder:  

 

– Men vi har för låg kapacitet för att ha 100 procent orderstyrd produktion. Under högsäsong 

säljer vi mer än vad som produceras. Under högsäsong kanske vi lastar ut 1.800 kubikmeter 

på en dag, medan vi maximalt hinner producera 1.200. Men när det gäller emballage tillverkas 

ju 100 procent mot kundorder.  

 

Försäljningen av byggmaterial varierar kraftigt under året, och är förklaringen till 

lageruppbyggnaden. Färdigvarulagret brukar innehålla i genomsnitt en till två dagars 

försäljning under högsäsong, medan det byggs upp under lågsäsong, enligt Mohammed Issa. 

Räknar man fram jämn produktion över året produceras i dag ungefär 260 block per dag, 900 

kubikmeter. Blocken lagras en till två dygn – vilket alltså i vissa fall är dubbelt så länge som 

är nödvändigt (blocken måste torka i ett dygn före sågning). I silolagret, buffertlagret före 

blockpressarna, finns dock endast ungefär 60 procent av en dagsförbrukning. Den största 

lageruppbyggnaden finns i råvarulagret, med genomsnittlig lagertid på nästan 17 dagar.  

 

• Kvalitetsbrister av olika slag 

Kvalitetsbrister i produktionen beror i första hand på felinställningar i maskinerna, enligt. 

Mohammed Issa. Dessa görs manuellt, med undantag för förskummarna som är datorstyrda 

och som därmed kan redovisa producerad mängd, tidsåtgång, densitet och vilket ångtryck som 

använts.  

 

– För låg densitet innebär inte omedelbart kassation utan att vi klassar ner produkten. 

Kassation kan också bero på sprickor i blocken, som i sin tur kan bero på att material med 

olika densitet blandats. När man byter kvalitet mellan serierna kan det finnas kvar material i 

rören från den förra serien, som sedan blandas. Sprickor kan även bero på för högt ångtryck 

som gör att materialet smälter, för lågt ångtryck som ger spröda block, eller mekaniska fel 

som att blocket klämts eller fastnat.  
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Ledtiden i produktionen upplevs som lång på grund av ställtider, väntan mellan de olika 

produktionsstegen, förflyttningstider och lagertider. Kortast möjliga ställtid för byte mellan 

olika kvaliteter i blockpressen är dock så kort som fem minuter. Det tar mellan fem och 15 

minuter att ställa om sågarna mellan olika produkter. Störst effekt på ledtiden vore därmed om 

torkningstiden för blocken kunde kortas. Kunde den kortas till tolv timmar skulle det ta 

ungefär en dag att producera en standardprodukt. Nu tar det i stället nästan två dagar, och då 

är lagertiden i produktionen ungefär 30 timmar, enligt Mohammed Issa. Lagertid i produktion 

upplevs som problematisk, medan färdigvarulagret och råvarulagret ses som nödvändiga. 

Färdigvarulagret förklaras av önskan att ha korta leveranstider och råvarulagret bedöms inte 

vara möjligt att påverka, med nuvarande leverantörer.  

 

• Effektiviseringar minskar personalen 

Enligt Genevads vd Håkan Wernersson har företagets nya ägare, Bewi, presenterat olika 

planer för att stärka lönsamheten hos Genevads. Det handlar om både marknadsutveckling 

och nyinvesteringar, men också om ytterligare personalminskningar. Bland nyinvesteringarna 

finns effektivare sågar, som kan såga större volymer men sköts av färre personer, och en ny 

blockmaskin som klarar dubbelt så stora block. Personalen i produktionen minskas med elva 

tjänster. Dessutom slås produktionsplanerartjänsten ihop med tjänsten som lageransvarig, 

Administrationen bantas genom att ekonomihantering ska ske i Norge. Endast orderhantering 

och fakturering blir kvar lokalt, vilket innebär minskning med två tjänster. På marknadssidan 

ska företaget bli aktivare. Några månader innan Genevads cellplast köptes etablerade Bewi ett 

säljbolag i Sverige. Två säljare flyttades från detta till Genevads i samband med förvärvet. 

Ytterligare två säljare samt en marknadskoordinator ska nu anställas.  

 

• Nya rapportkrav 

Bewi har framfört önskemål om veckovisa produktionsrapporter från Genevads. Som 

”inspirationskälla” har man skickat sin egen produktionsrapport (bilaga VI). Denna är inte 

helt överförbar, eftersom Bewi arbetar med formgjutna produkter (jämfört med Genevads 

sågade), och andelen standardprodukter är högre. I huvudsak handlar rapporten om att 

sammanställa producerad mängd, avläst från maskinernas räkneverk, och jämföra med uppsatt 

mål. Dygnets produktivitet räknas fram som procentandel av målet.  
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5 Analys och förslag  

Detta kapitel innehåller analyser – där beskrivningen från 

föregående kapitel, kapitel 4, utgör grunden problemidenti-

fieringen, och där analysen utgår från teorierna i kapitel 3. 

Vi ger också förslag till förändringar. Analysen består, som 

vi redogjort för i kapitel 3.6, av två delar, dels styrning av 

konkreta produktionsmoment, dels kvalitetsutveckling enligt 

”lean”-tänkandet. Vi har valt att markera de viktiga momenten 

i analysen genom fetare stil. 

 

5.1 En rad problem går att identifiera 

Vi kan se en rad problem hos Genevads utifrån beskrivningen i förra kapitlet. När det gäller 

produktionsprocessen kan vi konstatera att den är strukturerad i enlighet med funktioner – 

inte i enlighet med processer (figur 6 och figur 11), något som enligt principerna för ”lean 

production”, enligt Womack et al (2003, sid 37) försvårar ett flödesorienterat arbetssätt i 

produktionen. I figur 11 kan vi också se att de värdeskapande aktiviteterna utgör en liten 

den av den totala ledtiden, den totala genomloppstiden i produktionen. Olika ställtider, 

väntetider och lagringstid utgör stor andel av den totala genomloppstiden. En annan form av 

slöseri som vi finner i beskrivningen är spill och kassationer. Exakt hur stort detta problem 

är i dag vet dock ingen i företagsledningen. Statistisk utvärdering och mätning i produktionen 

sker inte i dag hos Genevads, utöver de manuella anteckningar kring tillverkad volym som 

förs vid arbetsstationerna. En förklaring till bristerna i utvärdering är bristande automation, 

enligt företagsledningens beskrivning, något som vi anser vara ett riktigt konstaterande. Men 

vi kan också konstatera att produktionsstyrningen brister hos Genevads vid en jämförelse med 

teorierna kring ”lean production” enligt Womack et al (2003, sid 67). Produktionen hos 

Genevads sker i stor utsträckning mot lager i stället för mot kundorder, vilket innebär att 

lageruppbyggnaden är avsevärd, både i form av mellanlagring i produktionen och i form av 

råvaru- och färdigvarulager. Produktionen är inte ordnad efter ”dragprincipen”, som ”lean”-

tänkandet från Womack et al (2003, sid 67) rekommenderar för att låta efterfrågan styra, utan 

tvärtom så sker produktion mot lager. Genom den onödigt långa ledtiden som vi konstaterat i 

beskrivningen kan vi också sluta oss till att antalet produkter i arbete är högre än vad som 

vore möjligt och optimalt. Ytterligare en brist, enligt Womack et als synsätt (2003, sid 90), är 
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att personalen endast i mycket liten utsträckning involveras i kvalitetsutvecklingen, vilket 

skapar bristande ansvarskänsla.  

 

Företagsledningen beskriver hur Genevads i dag är sårbart på grund av ny konkurrens, vilket 

enligt vår uppfattning ökar behovet av förbättrad kvalitetsstyrning. Den nye ägaren kräver 

också bättre rutiner, samtidigt som denne vill att omsättningen ska öka hos dotterbolaget. 

Ägarbytet öppnar dock även nya möjligheter, enligt beskrivningen, eftersom den nye ägaren 

producerar produkter som Genevads kan bli återförsäljare för på den svenska marknaden.  

 

Enligt beskrivningen är Genevads affärsidé att erbjuda marknaden rätt kvalitet och rätt 

produkt i rätt tid – man vill skilja sig från andra leverantörer av EPS-plast genom god kvalitet, 

bra leveranstider och tillgänglighet. Differentiering, snarare än lågt pris, är företagets 

konkurrensfaktor på marknaden. Genom bättre styrning vill man kunna fortsätta erbjuda 

marknaden kvalitet och kundvärde. Förhoppningen från ledningen är att bättre styrning ska 

identifiera spill och kassationer, och öka produktivitet och effektivitet. Samtidigt krävs dock 

enligt företagsledningen också att produktionen mot lager minskas. En förhoppning från 

ledningen är samtidigt att den bättre planeringen också ska kunna leda till jämnare produktion 

så att övertidsuttaget minskar, och kostnaderna minskar.  

 

5.2 Bättre styrning i produktionen  

Enligt analysmodellen ”lean six sigma”, enligt McKellen (2005, sid 16), som vi redogjort för i 

slutet av kapitel 3, ska vi inledningsvis ta ställning vilken styrning av vilken process som först 

ska förbättras. Företagsledningen beskriver hur den automation som planeras kan ge möjlighet 

till förbättrad uppföljning och styrning, en analys som vi håller med om. Datoriseringen 

innebär att uppföljningsdata automatiskt genereras vid arbetsstationerna. Maskinoperatören 

kan genom denna omedelbara återkoppling av data snabbare sätta in korrigerande åtgärder, 

vilket torde minska felförekomsten. Detta kan omedelbart ge resultat i form av mindre spill 

och färre kassationer, samt förhoppningsvis högre kvalitet i produkten, tror vi. En 

förutsättning för operatörens styrning, som vi ser det, är dock att processen är duglig (i 

statistisk balans), det vill säga att man stabiliserat kvalitetsnivån, samt att operatören kan sin 

arbetsuppgift och känner att denne kan påverka resultatet. Den första delen av vårt 

förbättringsförslag riktar in sig på ”operationsprocess” (figur 1), det vill säga produktionen. 

Enligt Deming (1986, sid 290) kräver systematisk kvalitetsstyrning av processer att dessa är i 
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statistisk balans och att systematiska variationsorsaker kan angripas. Ett första steg som 

Genevads bör genomföra är därför att identifiera var variation uppträder i produktionen, samt 

dess orsaker. Att mäta utfallet i produktionen, samt felfrekvens är ett första steg, menar vi. 

Utfallet kan även åskådliggöras i en normalfördelningskurva, kring det observerade 

medelvärdet av utfallen. Processens duglighet uttrycks i spridningen. När felförekomsten och 

orsakerna till felen är klarlagda bör företaget så långt möjligt eliminera dessa och övervaka 

processen så att inte variation återkommer, enligt Deming (1986, sid 290). Vi menar också att 

det är viktigt att mätningarna får fortgå en tid – först då vet företaget vad som är normal 

spridning och kan utvärdera sin produktion på ett tillförlitligt sätt. 

 

Enligt arbetsgången i modellen ”lean six sigma”, enligt McKellen (2005, sid 16), bör 

företaget precisera vilken av produktionsprocesserna som man vill övervaka och styra. Valet 

bör ske efter var störst variation finns i kvalitetsutfallet. Vårt förslag för Genevads är att i 

första hand utvärdera och mäta utfall vid blockpressarna – eftersom dessa är produktionens 

trånga sektor enligt beskrivningen. Angeläget är också, enligt Womack et al (2003, sid 50), att 

uppnå så jämn produktionstakt som möjligt. Anledningen till variation i mängden 

producerad volym är enligt beskrivningen spill och kassationer – att produktionsprocessen 

inte är duglig, att maskinerna inte ställs in korrekt, att densiteten blir fel och att block 

spricker. Genevads bör därför först undersöka hur ofta fel förekommer, samt hur stor andel av 

produktionen som uppfyller kvalitetsmålen. De fel som är vanligast bör angripas först. Enligt 

vår uppfattning bör producerad volym, tidsåtgång, felförekomst, vilken typ av fel som ligger 

till grund för kassation, samt orsak till fel följas upp.  

 

Vi föreslår mätmetod och periodicitet genom de data som går att utvinna ur produktionen 

efter den planerade automationen (bilaga VII). När data föreligger är det dags att ta ställning 

till mål och vilken maximal avvikelse som kan tolereras, samt till hur variationen ska 

angripas, enligt vårt förslag.    

 

Vi menar att en trolig orsak till variation – förutom fel maskininställningar – kan vara brister i 

rutiner och organisation. Enligt empirins beskrivning är det i dag brist på kompetent personal 

som kan sköta blockpressen hos Genevads. När ordinarie personal är sjuk blir produktionen 

lidande. Enligt Deming (1986, sid 248) och Imai (1991, sid 34) är det angeläget att både öka 

personalens ansvarstagande för kvalitetsarbetet och öka deras tvärfunktionella 

kompetens, det vill säga förmågan att sköta flera olika maskiner och arbetsmoment. Enligt 
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Womack et al (2003, sid 90) är återkoppling av produktionsresultat en nödvändighet för att 

skapa ansvarstagande. Enligt både Deming och Imai (1986, sid 248, 1991, sid 7) bygger 

arbetet med ständiga förbättringar, ”kaizen” på kvalitetskommunikation, att personalen 

involveras. Och för att kunna ta ansvar måste personalen se kopplingarna mellan sitt arbete 

och totalresultatet. En andra förutsättning är enligt teorin att personalen utbildas så att man 

klarar av flera arbetsstationer, utbildas till tvärfunktionell kompetens.  

 

Vi föreslår därför även att Genevads ger maskinoperatörerna information om kvalitets-

fordringarna som underlag för tillverkning och kontroll, samtidigt som man får ansvar för och 

befogenhet att kontrollera och rätta till fel. Ett andra steg är att utbilda till tvärfunktionell 

kompetens för att öka kännedomen om andra produktionssteg, ge personalen möjlighet att 

täcka upp för varandra vid sjukdom och för att öka flexibiliteten i produktionen.  

 

5.3 Kvalitetsutveckling enligt ”lean” 

Vi övergår därmed till vårt andra analyssteg, kvalitetsutveckling enligt ”lean”-principerna 

(figur 10), den arbetsgång som vi också redogjort för i slutet av kapitel 3 (figurens olika 

delmoment illustreras genom urklipp i texten).  

 

 

 

 

 

Figur 10A. Urklipp från figur 10 som visar analysens arbetsgång. 

 

Vi har redan konstaterat att Genevads främsta konkurrensfaktor på marknaden, dess 

kundvärde, bygger på differentiering snarare än en lågkostnadsstrategi. Uppbyggnaden av 

färdigvarulager motiveras av att företaget vill undvika bristkostnader, och ha god 

leveransförmåga. Vårt förslag till kvalitetsutveckling enligt ”lean”-filosofin, som den beskrivs 

av Womack et al (2003) måste därmed rikta in sig på att bibehålla denna leveransförmåga, 

samtidigt som processerna internt måste effektiviseras så att ledtider kortas och lager-

uppbyggnad minimeras. De icke-värdeskapande processtegen ska så långt möjligt elimineras, 

enligt ”lean”-tänkandet. Vidare bör, enligt teorin, processlayouten göras om så att 

multikompetent personal kan utföra flera arbetsuppgifter och följa produkten genom fabriken. 

Kartlägg 
processer Kartlägg 

kundvärde 



Kvalitet och kvalitetsbrister hos Genevad cellplast AB 

Sidan 44 av 74 

Detta kan också öka personalens engagemang och bidra till ”empowerment”. Enligt teorin bör 

även en mer processorienterad produktionslayout testas.  

 

Vårt förslag är att företaget håller fast vid det kundvärde man anser sig kunna erbjuda i dag. 

Ett första steg blir därmed i stället att företaget tänker om när det gäller sina interna 

produktionsprocesser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10B. Urklipp från figur 10 som visar analysens arbetsgång. 

 

Ett första steg är att analysera om det går att uppnå en mer orderstyrd produktion, där 

efterfrågan är det som sätter igång, ger startsignal, för tillverkningen. En kundorder är då 

startskottet till produktion, inte vad som är produktionsmässigt möjligt att trycka ut på 

marknaden. Dragprincipen, ”pull”, råder i stället för ”push”, att trycka ut så mycket som bara 

är möjligt att producera. Företaget bör enligt vår uppfattning räkna ut vilken minsta 

genomloppstid genom produktionen som gäller, samtidigt som genomsnittlig efterfrågan för 

en standardprodukt per tidsenhet räknas fram. Dessa uträkningar kan sedan matchas mot 

varandra. Praktiskt kan den nya produktionsstyrningsprincipen också ordnas – precis som vd 

föreslår i intervjun – genom att lagernivån styr produktionen. När lagret av standardprodukt 

når under en minsta acceptabel nivå kan order gå till produktionen att fylla på. Företaget kan 

även testa metoden med ”kanban”, orderkort, för att se om det är en användbar princip för 

produktionsstyrning.  

 

Ett problem är dock säsongsvariationerna i efterfrågan, kan vi konstatera. Det mesta av 

Genevads produktion är i dag förlagd till sommarhalvåret. Företaget måste i sin planering 

därmed ta ställning till vad som är det prioriterade målet – en så jämn produktion över året 

som möjligt eller en produktion som följer efterfrågan, det vill säga varierar efter säsong? 

”Lean”-principerna enligt Womack et al (2003, sid 50) förordar det sistnämnda, att 
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produktionen varierar efter försäljningen, vilket i så fall för Genevads leder till behov av 

säsongsanställningar och övertid, vilket i sin tur strider mot grundläggande principer i ”lean” 

på andra sätt, då man här också eftersträvar en fast personalstyrka som tar ansvar för 

produktionen. Vi menar att säsongsanställdas engagemang i kvalitetsprojekt av naturliga skäl 

förmodligen är begränsat, och förbättringsprojekt riskerar att inte komma till stånd om 

personalstyrkan tillåts variera stort under året. En balansgång där jämn planerad produktion 

över året prioriteras före säsongsanställningar och hög produktion under sommarhalvåret är 

troligen att föredra, enligt vår uppfattning.  Det leder till något högre produktion mot lager 

under lågsäsong, men torde vara att föredra, enligt vår uppfattning. En viss lageruppbyggnad 

under lågsäsong kan också ha fördelen med sig att flaskhalsar och bristkostnader under 

sommarhalvåret, som i dag uppträder då och då enligt beskrivningen, kan undvikas. Möjligen 

kan företaget också försöka vidga sitt produktutbud så att man kan arbeta med olika nya typer 

av produkter vars efterfrågan är kontracyklisk mot de nuvarande huvudprodukternas 

efterfrågan, det vill säga efterfrågas under vintersäsong medan de nuvarande huvud-

produkterna i form av byggmaterial efterfrågas under sommarhalvåret.  Ett ytterligare alter-

nativ är att genom ändrad prispolitik jämna ut efterfrågan över året – att hålla låga priser för 

att stimulera försäljningen under vintern och höja priset under sommarhalvåret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10C. Urklipp från figur 10 som visar analysens arbetsgång. 

 

Processeffektiviteten kräver även att ledtiderna ses över och kortas så att väntetider mellan 

stationer minimeras. Samtidigt som genomloppstiden räknas fram kan företaget som ett andra 

analyssteg undersöka om ställtider, väntetider, förflyttningstider och lagertider kan 

minskas ner. Som ett tredje steg kan en analys av produktionslayouten fungera som hjälp. 
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Figur 10D. Urklipp från figur 10 som visar analysens arbetsgång. 

 

Vi kan dock utifrån beskrivningen konstatera att Genevads har svårigheter att korta 

lagringstiderna genom de torktider som krävs för EPS-plasten. Förädlingstiden i Genevads 

produktion är relativt kort (figur 11), medan tiden för mellanlagring är relativt lång. Nyckeln 

till kortare ledtider ligger i möjlighet till effektivare torkning. Torktiderna omöjliggör i dag 

också att samma skift ska bearbeta plasten genom flera produktionssteg, det vill säga en mer 

processorienterad produktionslayout. Den layout fabriken har i dag fungerar troligen så 

effektivt som det är möjligt med dagens torktider – mellanlagringsstationerna ligger logiskt 

placerade mellan förädlingsstegen och transporterna är korta. Våra första förslag – att låta 

efterfrågan styra produktionen – är förmodligen mer genomförbart i första skedet än ändrad 

produktionslayout och ledtidsförkortning. För att ändra ytterligare krävs att torkningstiderna 

kan kortas – något som också företagsledningen påpekar vid intervjuerna – och för att uppnå 

detta krävs investeringar i fläktar eller dylikt som kan snabba upp processen. Kunde 

torktiderna kortas kunde företaget dock uppnå flera fördelar; att lagringsutrymmena i 

produktionen kunde minskas ner ytmässigt, att ledtiderna kortades och att arbetsorganisation 

kunde ändras mot mer processorientering (bilaga VIII).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10E. Urklipp från figur 10 som visar analysens arbetsgång. 
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Dessa invändningar bör dock inte innebära att företaget väljer bort att satsa på tvärfunktionell 

kompetens hos personalen. Enligt ”lean”-principerna (figur 10) bör företaget analysera om 

man kan uppnå flermaskinsbetjäning och därigenom även ”empowerment” för personalen. 

Enligt våra förslag ovan till bättre kvalitetsstyrning ska personalen få bättre information kring 

produktionsutfall. Detta kan, enligt vår uppfattning, även kompletteras med ett utbyggt system 

kring förslagsverksamhet. Genom att bättre informera personalen kan denna också involveras 

på ett bättre sätt i förbättringar och förändringar, enligt vår uppfattning. Innan företaget griper 

sig an ändrad kvalitetsstyrning och kvalitetsutveckling bör personalen involveras i arbetet och 

tycka till om förändringarna, menar vi. Det bonussystem som företaget jobbar med i dag – att 

resultat genererar bonuslön – kan eventuellt också byggas ut så att deltagande i förslags-

verksamhet belönas på något sätt. Ett sätt att öka personalens engagemang är sedan också att 

arbetsorganisationen förändras så att personal i högre utsträckning än i dag arbetar i flera 

produktionsmoment, menar vi. Arbetsrotation, och inblick i andra produktionsstationers 

arbetssätt, kan som vi nämnt ovan, öka engagemanget och även ge möjlighet till ökad 

flexibilitet. Sjukfrånvaro vid exempelvis blockpressen innebär då inte något problem, 

eftersom annan personal kan rycka in.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10F. Urklipp från figur 10 som visar analysens arbetsgång. 

 

När det gäller konfigureringen av värdesystemet, som ju också ingår som en del i ”lean”-

principerna (figur 10), ser vi dock större problem. I intervjuerna pekar företagsledningen på 

dessa. Man säger att det är det är fullt möjligt att förändra konfigureringen av värdesystemet 

när det gäller samarbeten med andra producenter och med kund. Men när det gäller 

leverantörer är dessa företag väsentligt större än Genevads, varför företagets möjlighet till 

utbyggt samarbete är liten, menar man – en uppfattning som vi tvingas hålla med om.  Vi 

föreslår därför att Genevads prioriterar möjligheterna till samarbete med kund och andra 
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producenter. Möjligen kan Genevads produkt förädlas tillsammans med exempelvis 

betongelement för att skapa gemensam marknad för nya komponenter i byggbranschen. Detta 

är också något som vd nämner vid intervjuerna – att en kombinerad betong/cellplast-produkt 

som kan fungera som byggelement är på gång. Visserligen har företagets planer på sådant 

samarbete i ett aktuellt fall fått skrinläggas, men kontakter med andra företag med liknande 

inriktning kan troligen tas, menar vi. Möjligen kan även framtida produktutveckling ske 

tillsammans med kunder, och med slutkund, enligt vår bedömning.  

 

Att stärka samarbetet i värdesystemet kan vara en framtida framgångsfaktor för Genevads, 

menar vi. I dag råder, enligt branschpress, (Karlsson, 2007, sid 5) stor brist på byggmaterial 

på marknaden, och leveranstiderna är långa, och om Genevads kunde få till stånd ett närmare 

samarbete med byggentreprenörer torde det vara en konkurrensfaktor. Förutom rent 

utvecklingsarbete kan ett närmare samarbete med slutkund också innebära ökad försäljning 

mot slutkund, i stället för genom mellanhänder i form av återförsäljare. Detta kan bättre fånga 

upp kundönskemål och bidra till produktutveckling. Samarbete med kund och andra 

producenter kan möjligen också inrymma lagersamarbete, enligt vår uppfattning. I dag lagrar 

Genevads andra producenters produkter, som man är återförsäljare för. Möjligen kan även 

kund i något eller några fall ta över lagring av Genevads produkt.  

 

Möjligen kan samarbete med ägaren när det gäller inköp av EPS-plast komma igång, och 

pressa priserna. Tillsammans torde företagen kunna utgöra en större kund, och därmed öka sin 

potentiella förhandlingsstyrka gentemot leverantörerna. Genom att knyta närmare kontakter 

med en eller ett fåtal leverantörer kan möjligen problemet med det stora råvarulagret (där 

Genevads köper råvara när priset upplevs som mest förmånligt) angripas.  
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6 Slutsatser  

I detta kapitel redogör vi för slutsatser vi kunnat dra av vår 

studie. Kapitlet är disponerat så att vi först redogör för 

studiens beskrivande del, och vad som återfinns där, och där-

efter jämför teori och empiri, i vår analys. Slutligen redogör 

vi för våra förslag.  

 

6.1 Förbättringar är möjliga 

Den beskrivande delen av uppsatsen återfinns i empirikapitlet, kapitel 4. Här har vi uppfyllt 

den första delen av vårt syfte – att beskriva vårt fallföretags produktionsprocesser och vad 

som kännetecknar kvalitetsstyrningen i dag. Beskrivningen kan sammanfattas i följande 

punkter:  

 

• Produktionen är strukturerad i enlighet med funktioner – inte i enlighet med processer. 

• De värdeskapande aktiviteterna utgör en liten del av den totala genomloppstiden. 

• Statistisk utvärdering och mätning av produktionen i mycket begränsad omfattning i 

dag. Utvärderingen är i huvudsak manuell. Spill och kassationer förekommer. 

• Produktion sker mot lager i stället för mot kundorder.  

• Lageruppbyggnaden är avsevärd, både i form av mellanlagring i produktionen och i 

form av råvaru- och färdigvarulager.  

• Personalen involveras i mycket liten utsträckning i kvalitetsutveckling. 

 

Av empirin framgår också att företaget möter nya krav men också nya möjligheter just nu. 

Den nye ägaren kräver bättre styrning och utvärdering av processerna. Ny konkurrens på 

marknaden skärper kraven på företaget, och utgör den miljö i vilken företaget diskuterar sina 

nya rutiner. Samtidigt öppnar den nya koncernbildningen också nya möjligheter på 

marknaden. Det är fullt möjligt att förändra konfigureringen av värdesystemet, framförallt när 

det gäller samarbeten med andra producenter och med kund. Bilden av företagets situation 

kan sammanfattas i följande punkter: 
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Förr: 

• Ett växande och lönsamt företag  

• En gammal maskinpark med hög personaltäthet 

• Näst intill obefintlig uppföljning och styrning av produktionen 

 

Nu: 

• Ny ägare 

• Krav på ökad omsättning och marknadsutveckling 

• Flera nya konkurrenter och pressad lönsamhet 

• Nya investeringar som innebär automation av produktionen och personalminskning 

• Krav på veckovis rapportering till ägaren, samtidigt som ekonomihantering flyttas 

 

6.2 Utveckla styrningen 

I analyserande delen av uppsatsen, i kapitel 5, har vi uppfyllt den andra och tredje delen av 

vårt syfte – att genom vår analys identifiera brister i kvalitetsstyrningen och föreslå 

förbättringar av styrningen när det gäller konkreta produktionsmoment, samt att föreslå 

kvalitetsutveckling utifrån ”lean”-perspektivet  på längre sikt. 

 

I vår analys i enlighet med ”lean six-sigma” av fallföretagets kvalitetsstyrning, och i våra 

förslag till förbättring, har vi kommit fram till att planerad automation öppnar möjligheter till 

förbättrad styrning.  En förutsättning för kvalitetsstyrning är dock att processen är i statistisk 

balans, som begreppet definieras av Deming (1986), det vill säga att man stabiliserat 

kvalitetsnivån. Därför föreslår vi att företaget som ett första steg analyserar produktionsutfall 

och var variation uppstår. Eftersom blockpressen i dag är den trånga sektorn föreslår vi att 

denna utvärderas först. Så jämn produktionstakt som möjligt ska vara målet, liksom att 

felförekomst och variation ska analyseras och åtgärdas. Åtgärder mot avvikelser kan också 

öka personalens ansvarstagande genom att de får återkoppling kring produktionsutfall. Vi 

förslår också att företaget strävar mot ökad tvärfunktionell kompetens, det vill säga att 

maskinoperatörerna ska kunna sköta flera maskiner än bara en – för att minska företagets 

sårbarhet för sjukfrånvaro, och för att öka personalens engagemang genom att man får inblick 

i produktionsprocessen. Vi föreslår även personalmedverkan i kvalitetsprojekt.  
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6.3 Arbeta med kvalitetsutveckling  

Som ett andra steg har vi sedan analyserat fallföretagets kvalitetsutveckling och ger förslag 

till verksamhetsutveckling i enlighet med ”lean”-principerna. Vi kan konstatera att företagets 

kundvärde i dag består i att man har korta leveranstider och stor möjlighet till anpassning till 

kundens önskemål. Våra förslag måste därmed vara i linje med denna affärsidé – differen-

tiering gentemot konkurrenterna snarare än att hålla lågt pris. Vid vår kartläggning av 

kvalitetsbrister har vi konstaterat brister när det gäller processresultat, processeffektivitet och 

tidseffektivitet. Vi föreslår därför processförändringar. Framförallt vill vi förändra produk-

tionen mot mer av orderstyrning, i stället för dagens princip med produktion mot lager när det 

gäller standardprodukter. En viss lagerhållning bör dock tillåtas, eftersom efterfrågan varierar 

kraftigt under året, och vi vill prioritera jämn personalstyrka och utjämnad produktion över 

året framför en helt orderstyrd produktion. Flermaskinsbetjäning bör också vara ett mål för att 

öka personalens engagemang och kunskap. Vi föreslår även test av ”kanban” som styrprincip 

i produktionen. Däremot ser vi svårigheter när det gäller ett mer processorienterat arbetssätt 

för personalen. På grund av de torktider som gäller i dag kan samma skift inte hinna med att 

följa produkten genom mer än ett produktionsmoment. Dock bör kvalitetsarbete i enlighet 

med ”kaizen” bli ett naturligt inslag för personalen, och företaget bör utveckla sitt 

förslagssystem. När det gäller samarbete i värdesystemet föreslår vi i första hand samarbete 

med kund och andra producenter. Däremot ser vi svårigheter när det gäller samarbete med 

leverantörer, på grund av att dessa företag är väsentligt större än Genevads.  

 

6.4 Slutord och förslag till fortsatt forskning 

Enligt Womack et al (2003, sid 250) innebär det faktum att ett företag eller en bransch är i 

kris att det är mer mottagligt för förändringar enligt ”lean”-principerna, samtidigt som 

naturligtvis behovet av förändringar är som störst när lönsamhet eller tillväxt sviktar. Enligt 

vår analys är Genevads på gränsen till en kris, även om denna inte är fullt utvecklad ännu. Vi 

ser dock att den hittillsvarande goda utvecklingen av lönsamhet och omsättningstillväxt inte 

längre fortsätter, och vi ser även att företagets nye ägare kräver åtgärder. Samtidigt ser vi att 

de åtgärder som planeras på flera sätt strider mot ”lean”-filosofin. Precis som många andra 

företag som arbetar i enlighet med massproduktions-filosofin så planerar Genevads kostnads-

minskningar för att möta de sämre tiderna. Personal varslas, och besparingar planeras. Detta 

stämmer dåligt med teorins rekommendationer. Positivt, och mer överensstämmande med 

teorin, är dock de bättre rutiner för uppföljning och styrning som planeras. Men åtgärder mot 
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de övriga problem vi identifierat – långa ledtider, produktion mot lager i stället för mot order 

och personalens bristande engagemang i kvalitetsfrågor – saknas ännu. På dessa sätt strider de 

planerade krisåtgärderna mot teorins rekommendationer. Vi märker här ett glapp mellan 

praktik och teori, en skillnad som riskerar att växa om inte åtgärder sätts in mot de 

kvalitetsbrister vi identifierat. Men fallstudier av det slag vi genomfört kan naturligtvis även 

peka på vilka problem som finns när det gäller införande av de metoder som teorin 

rekommenderar.  

 

Samtidigt som vi nu avslutar vår studie av Genevads och dess styrning kan vi också 

konstatera att området kvalitetsstyrning i mindre och medelstora företag rymmer många 

ytterligare aspekter för forskningen att studera. Vi fann under förra terminens studier att 

införandet av det balanserade styrkortet går långsamt i företag som Genevads. Vi finner nu att 

det finns många möjliga förändringar även när det gäller kvalitetsstyrningen då man jämför 

teorins rekommendationer med praktiken. Intressant vore därför att följa utvecklingen över tid 

– både när det gäller balanserad styrning och när det gäller kvalitetsstyrning – och att vidga 

perspektivet till förklarande studier – vad bromsar införandet av nya styrprinciper i mindre 

och medelstora företag? Utgör rutinerna i de stora bolagen mönster, eller finns det andra 

förklaringsmodeller till hur styrningen utformas i småföretag? Vilka styrprinciper är mest 

framgångsrika när det gäller att vända utvecklingen för företag i kris? 

 

Vi skulle gärna även fortsätta att följa Genevads utveckling. Ett fortsatt samarbete med 

Genevads hade gjort aktionsforskningens metod möjlig, då vi då även kunnat medverka till 

förändringar och följa genomförandet – och utfallet – av våra förslag. Vi hade även haft 

möjlighet att jämföra företagets produktion under högsäsong, sommartid, med den under 

lågsäsong, vintertid. Tiden har begränsat vår studie, och en fortsättning kunde bland annat 

öppna för bredare insamling av empiri, exempelvis genom fördjupade samtal med 

produktionspersonal och kunder. På så sätt hade vi också kunnat vidga studien till att omfatta 

större delar av värdesystemet och innovationsprocesserna. Vi hade också haft möjlighet att 

jämföra företaget, och dess kvalitetsstyrning, med andra företag i samma bransch.  
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Bilagor  

I Ordlista 

• ”Benchmarking”; i översättning jämförelse, i överförd betydelse jämförelse i syfte att uppnå 

förbättring, med bästa praxis. Kan göras internt eller externt, för hela företag eller enstaka 

avdelningar, funktioner eller processer.  

• Effektivitet; förmåga att göra rätt saker, som skapar värdeökning och efterfrågas, som ger 

kundvärde. Jämför produktivitet. 

• Ekonomistyrning; planering, styrning och uppföljning, där måttenheten är finansiell. 

Inrymmer kalkylering, redovisning, budgetering, resultatplanering, internprissättning, 

prestationsmätning  processtyrning och ”benchmarking”. Jämför verksamhetsstyrning.  

• ”Empowerment”; i översättning: bemyndigande, att ge någon mandat att handla, i överförd 

betydelse: process för att skapa delaktighet, befogenhet och ansvarstagande hos personal, 

närbesläktat med medskapande, aktivt bidragande.  

• Icke-värdeskapande aktivitet; den del av processens ledtid som inte innebär förädling och 

höjning av produktens värde för kund. Består av ställtid (omställningstid), väntetider, 

förflyttning och lagertider. Jämför värdeskapande aktivitet, ledtid och ställtid. 

• Intressenter; begrepp inom intressentmodellen inom företagsekonomin, enligt vilken företag 

förutsätts verka i utbyte med omgivningen; i samspel med interna och externa intressenter. 

Dessa bidrar till företaget och förväntar sig i gengäld utbyte. Intressentgrupper är bland andra 

personal, ägare, myndigheter, långivare, kunder, och leverantörer.  

• JIT; ”Just In Time”, i översättning: i rätt tid, i överförd betydelse: produktionsfilosofi, vars 

mål är att reducera kapitalbindning i företaget och minska produktionskostnaderna, bland 

annat genom minskad lagerhållning, kortare ställtider, flexibla produktionssystem, 

decentraliserat kvalitetsarbete, små partistorlekar och ett flödesorienterat produktionssystem.  

• ”Kaizen”; japanskt begrepp för kvalitetsförbättrande arbete, vars metod är de små stegens 

vardagsförbättringar, till skillnad från stora omvälvande projekt. Hörnstenar är 

kundorientering, kvalitetscirklar, förslagsverksamhet, automation i produktionen, ”kanban”, 

JIT, att arbeta med processer, nollfel och tvärfunktionellt samarbete. Jämför TQM. 

• ”Kanban”; japanskt begrepp för orderkort, ett system där varje komponent eller detalj förses 

med kort som anger önskad produktionsmängd och tillverkningsspecifikationer.   

• Kvalitet; produktkvalitet inrymmer tekniska och funktionella faktorer – som driftssäkerhet, 

prestanda, underhållsmässighet, miljövänlighet, felfrihet, säkerhet och hållbarhet – men också 

estetiska upplevelser för kund. Kundupplevd kvalitet innebär dessutom att uppfylla och helst 
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överträffa kundens förväntningar och behov. Intern processkvalitet är ett medel för att 

uppfylla produktkvalitet och kundupplevd kvalitet, och inrymmer korta ledtider, minskad 

kassation och omarbetningskostnader samt ökad produktivitet.  

• ”Lean production”; i översättning: resurssnål produktion, i överförd betydelse: produktions-

filosofi för att utveckla produkten så den uppfyller kundens önskemål samt utveckla 

produktionen så att kostnader reduceras, främst för icke-värdeskapande aktiviteter. Även 

leverantörssamverkan ingår när ”lean”-principerna byggs ut att omfatta hela värdesystemet.  

• Ledtid; total tid det tar för en aktivitet eller process att genomföras, dels för värdeskapande 

aktiviteter, dels för ställtider (omställningstid), väntan, förflyttning och lagertid, dvs icke-

värdeskapande aktiviteter. Jämför värdeskapande tid / icke-värdeskapnade tid och ställtid.. 

Genomloppstid är en synonym.  

• PDCA-cykeln; ”plan-do-check-act”, i översättning: planera-gör-studera-lär; faktabaserad 

styrmodell för att åtgärda problem och förbättra kvalitet. Modellen är cyklisk, lärandet startar 

en ny planeringsprocess.  

• Processer; en uppsättning sammanhängande och samordnade aktiviteter, med ett visst syfte, 

som upprepas över tid, består av huvudprocesser, stödjande processer och ledningsprocesser, 

kan dels vara värdeskapande, dels icke-värdeskapande. 

• Produktivitet; företagets förmåga att göra saker på rätt sätt, genom högt resurs- och 

kapacitetsutnyttjande. Jämför effektivitet.  

• Ställtid; omställningstid mellan värdeskapande aktiviteter i produktionen. Jämför ledtid. 

• TQM; ”Total Quality Management”, i översättning: styrning för totalkvalitet, i överförd 

betydelse: offensiv kvalitetsstyrning och kvalitetsutveckling, styrmetod för att bygga in 

kvalitet i processer i stället för att kontrollera och reparera i efterhand. Hörnstenar är 

kundorientering, statistisk styrning, att arbeta med processer, ständiga förbättringar och 

”empowerment”. Jämför ”kaizen”. 

• Verksamhetsstyrning; planering, styrning och uppföljning. Inrymmer ekonomistyrning, men 

består även i sättet att organisera företaget, hur företagskulturen styrs och hur 

belöningssystemet ser ut. En vidgad syn på verksamhetsstyrning innebär att 

personalperspektiv, utvecklingsperspektiv och kundperspektiv inryms. Jämför 

ekonomistyrning.  

• Värdeskapande aktivitet; den del av processens ledtid som innebär förädling och höjning av 

produktens värde för kund. Jämför icke-värdeskapande aktivitet, ledtid och ställtid. 
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III Företagets ekonomi och nyckeltal 

Bokslutssammanfattning 2002-2005 för Genevad Cellplast AB, källa: Affärsdata. 

 200501-   200401-  200301-  200201- 
 200512    200412  200312  200212 
 
Antal anställda: 
 55    53   50   46 
 
Omsättning (tkr): 
 99087    107447  84710   67683 
 
Omsättningsför.(%): 
 -7.78    26.84   25.16   30.75 
 
Res. e. fin.netto (tkr): 
 10980    8401   10680   7631 
 
Summa tillgångar (tkr): 
 37280    40038   41006   27855 
 
Soliditet (%): 
 33.25    29.96   28.79   42.10 

  
NYCKELTAL 
Res före avskrivningar (% av oms): 
 13.38    9.81   14.69   14.01 
 
Nettomarginal (% av oms): 
 11.08    7.82   12.61   11.27 
 
Bruttomarginal (%): 
 11.15    7.88   12.70   11.55 
 
Omsättning/anställd (tkr): 
 1801.58   2027.30  1694.20  1471.37 
 
Soliditet (%): 
 33.25    29.96   28.79   42.10 
 
Kassalikviditet (%): 
 65.80    70.14   45.58   54.02 
 
Kassaflöde från rörelsen (tkr): 
 8228.00   4878.00  11740.00  10675.00 
 
 
Avkastning på eget kapital (%): 
 88.57    70.03   90.45   65.08 
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Avkastning på totalt kapital (%): 
 29.63    21.15   26.23   28.06 
 
Lönekostnad/anställd (tkr): 
 248.18    249.43   233.92   197.43 
 
Res. f. disp. o skatt/anst (tkr): 
 199.64    158.51   213.60   165.89 
 
Omsättningsförändring (%): 
 -7.78    26.84   25.16   30.75 
 
Föränd. sum. tillg. (%): 
 
 -6.89    -2.36   47.21   21.65 
 
 
Avkastning på eget kapital = resultat efter finansiella poster (nettoresultat) i procent av eget kapital. 
Avkastning på totalt kapital = resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader relaterat till totalt kapital. 
Bruttomarginal = resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av omsättningen. 
Nettomarginal = resultat efter finansiella poster (nettoresultat) i procent av omsättningen. 
 
 

Bokslutet 2006 visar på halverat nettoresultat. Enligt Genevads vd Håkan Wernersson 

berodde detta i huvudsak på rekordhöga råmaterialpriser som man inte fullt ut kunde 

kompensera för med egna prishöjningar i den marknadssituation som nu råder. Det satsas 

dock hårt inför framtiden. Investeringarna under året uppgick till 6,8 MSEK (2005: 1,5 

MSEK) där det mesta gick till en utbyggnad av produktionslokalerna med 1.100 m2 och en ny 

lagerhall på 800 m2. Kapitalbindningen i lager ökade kraftigt från året innan, från 6,1 MSEK 

till 10,1 MSEK, varav råvarulager från 3,1 MSEK till 6,7 MSEK. Det berodde enligt Håkan 

Wernersson främst på att man i mellandagarna fick en stor leverans av råmaterial som 

beställts från Asien. Det var ett försök att hitta billigare råmaterial som slog väl ut. En annan 

bidragande orsak är rekordhöga råmaterialpriser.  

 

Bokslutssammanställning 2006, Källa: Bolagsverket.  

Nettoomsättning  tkr 111.697 

Nettoresultat  5.989 

Soliditet %  33,8 

Medeltal anställda 45 

 
 

IV Företagets produktionsprocess och materialflöde 

• Materialet 

Råvaran EPS (expanderad polystyren) består av polystyrenkorn som innehåller 4-7 procent 

pentangas. Råvaran tillverkas i ett fåtal stora fabriker i Tyskland, Nederländerna, Frankrike 
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och Finland, och levereras i åttkantiga förpackningar, oktabiner, som innehåller vardera cirka 

ett ton. En leverans är normalt på 24 ton. Under högsäsong förbrukar Genevads cirka 500 ton 

per månad, under lågsäsong ungefär hälften. EPS är brandfarligt, varför det finns restriktioner 

kring lagring. Företaget får inte lagra mer än 30 ton i produktionslokalerna. En ytterligare 

lagerlokal ligger 100 meter från produktionslokalerna. Förutom EPS åtgår vattenånga för 

produktionen, och en plastfilm för emballage. 

 

• Råvarulager 

Råvarulagret binder mest kapital. Råmaterialet beställs ofta för en hel månads produktion. 

Leveransprecision är inte så bra, varför säkerhetslagring är viktigt så att råmaterialet inte tar 

slut. Beställningsstorlek baseras på erfarenhet av förbrukning, och av priset. Priset varierar 

mycket över tid. Under 2006 steg det från cirka 10 kronor till 15 kronor per kg, vilket under 

en högsäsongmånad motsvarar 2,5 miljoner kronor. Råvarulagret är därmed både 

säkerhetslager och spekulationslager, och har den största lageruppbyggnaden, med en 

genomsnittlig lagertid på nästan 17 dagar. 

 

• Produktionen 

Genevads produkter vidareförädlas i steg: Förskumning, blockpressning, sågning och 

emballering. Produktionen är utformad som en funktionell verkstad med maskiner grupperade 

efter funktion.  

 

• Förskumningen 

Det första förädlingssteget är förskumningen. Förskummaren skär hål i oktabinen och råvaran 

rinner ner i en av två bassänger som vardera innehåller max två ton. En skruv skruvar upp 

materialet i en övre behållare. Från denna släpps material ner i en nedre behållare där 

materialet kokas i 110-gradig vattenånga.  Mängden material som släpps ner varierar mellan 

60 och 140 kg, beroende på vilken densitet som önskas på den färdiga cellplasten. En 

tillverkningssats, batch, tar cirka två minuter att koka. När den är klar har innehållet nått en 

volym på fyra kubikmeter, dvs svällt till cirka 50 gånger ursprunglig storlek. Batchen sugs nu  

med hjälp av en fläkt till en mellanlagringssilo. I mellanlagringen avdunstar pentangas och 

materialet krymper något när det torkar. Materialet mellanlagras i sex timmar före nästa steg.  
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• Silolager 

Silolagret mellan förskumningen och blockpressningen är förhållandevis litet, endast ungefär 

60 procent av en dagsförbrukning. Företaget mäter dock inte exakt hur mycket material detta 

lager innehåller. För att vara säker på att materialbrist inte ska uppstå vid blockpressarna 

försöker man alltid att ha silorna så fulla som möjligt, det vill säga buffertlagra. Silolagret har 

därmed karaktären av buffertlager i produktionen. Samtidigt innebär lagringen att materialet 

torkar, något som är nödvändigt för att uppnå rätt materialegenskaper inför nästa 

produktionsmoment. En alltför snabb torkning gör att materialet riskerar att spricka eller att 

dess egenskaper förändras på ett icke önskvärt sätt.  

 

• Blockpressning 

Den förskummade plasten sugs från mellanlagringssilon till nästa steg, blockpressningen. Vid 

blockpressarna finns även en behållare med malt spill från senare produktionssteg. Genom att 

återanvända spillet har företaget i princip inga materialförluster. Det nya och det återanvända 

materialet blandas, och går in i blockpressens kammare, som är 490 cm hög, 123 cm bred och 

63 cm djup, vilket innebär att den färdiga volymen på blocken blir 3,46 kubikmeter. När 

kammaren är fylld sprutas vattenånga in på motsvarande sätt som vid förskumningen. 

Materialet sväller på nytt, men eftersom utrymmet nu är begränsat pressas materialet till 

block. Efter cirka fyra minuter är processen klar och blocken transporteras på roterande rullar 

till ett blocklager. Blocken tillverkas i sju olika kvaliteter / densiteter; S60, cirka 16. 000 

block, det vill säga 20 procent, S80, cirka 25.000 block, 32 procent, S100, cirka 31.000 block, 

40 procent, S150, cirka 1.500 block, 2 procent, S200, cirka 3.000 block, 4 procent, S250, 

cirka 100 block, 0,2 procent, samt S300, cirka 1.500 block, 2 procent.  Vilket i sin tur innebär 

62.100 block à 3,46 kubikmeter per år, vilket i sin tur innebär 214.866 kubrikmeter per år. En 

serie är normalt 40 block, ibland 80, det vill säga 138 eller 277 kubik. Utslaget per dag (240 

arbetsdagar) produceras 260 block eller 895 kubik per dag.  

 

• Blocklager 

Även efter blocktillverkningen sker avdunstning vid torkningen. Blocken mellanlagras i minst 

24 timmar före nästa steg. Nödvändig mellanlagring är ett dygn för torkning innan blocken 

går till sågning. Blocklagret är förhållandevis stort, även om det inte är i närheten av 

råvarulagrets storlek värdemässigt. Blocklagret styrs som silolagret; företaget eftersträvar ett 

så fullt lager som möjligt för att säkerställa materialförsörjningen. Blocklagret är därmed 

också ett buffertlager i produktionen. Men även torktiden styr; om blocken sågas direkt efter 
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blockpressningen kommer de färdigsågade produkternas mått att krympa med reklamationer 

som följd. 

 

• Sågning 

Sågning sker med glödande ståltrådar, antingen fasta i maskiner som alltid sågar samma typ 

av produkt, eller i maskiner där sågen kan de röra sig i alla dimensioner efter 

förprogrammerade koordinater – om det handlar om mer avancerade figursågade produkter. 

Vissa produkter sågas med fals eller med not och spånt, och för detta finns speciella sågar. 

När det gäller standardprodukter så delas varje block först på mitten och varje halva sågas 

sedan till ett antal skivor som tillsammans utgör ett paket. Sågarnas kapacitet varierar mycket. 

Den långsammaste klarar omkring tre kubikmeter per timme, medan den snabbaste klarar 

omkring 50 kubikmeter per timme. Spill från sågningen mals ner och återanvänds vid 

blockpressningen. En okulär kvalitetskontroll görs före emballering, och med jämna 

mellanrum tas prover för mätning av produktegenskaper i laboratorium. 

 

• Emballering / etikettering 

Det sista steget före färdigvarulagret är emballering. Produkterna viras in i en plastfilm, 

varefter emballaget märks med en etikett. Om kunderna önskar kan de få produkten 

emballerad med sin egen logotype. Den färdigemballerade produkten lagras i 

färdigvarulagret. 

 

• Färdigvarulager 

Styrningen av färdigvarulagret sker till stor del utifrån orderläget. Produktionsplaneraren 

lämnar ut såglistor till sågarna, och dessa produkter ska i många fall levereras redan nästa dag. 

Om det är få leveranser nästa dag produceras produkter för leverans den därpå följande dagen 

eller så produceras standardprodukter till lager. Färdigvarulagrets värde är ganska stort även 

om det normalt inte är lika stort värdemässigt som råvarulagret. Färdigvarulagrets funktion är 

därmed att snabbt kunna leverera mot kundorder. Färdigvarulagret brukar innehålla mellan 

2.800 och 3.800 kubikmeter fördelat på ett 20-tal produkter. Färdigvarulagret räcker därmed i 

genomsnitt till två dagars försäljning under högsäsong, medan det byggs upp under lågsäsong. 

Under lågsäsong levereras bara några hundra kubikmeter färdig produkt per dag, medan det 

under högsäsong kan handla om leveranser på ett par tusen kubikmeter. 
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• Handelsvarulager 

Förutom egenproducerade varor säljer Genevads även handelsvaror. Genevads har för att 

knyta kunder närmare sig valt att bli återförsäljare för kundernas vidareförädlade produkter. 

Dessutom säljer även Genevads tillbehör till sina egna produkter. Handelsvarulagret är 

värdemässigt i paritet med färdigvarulagret. Detta lager innebär att Genevads tagit på sig att 

lagerhålla för kunders räkning, dvs en integration i värdesystemet. Lagersiffrorna för 2005 

visar att lagren varierar i värde väsentligt under året: Råvarulager: 1.000-8.000 tkr. Silolager: 

100-200 tkr. Blocklager: 200-500 tkr. Färdigvarulager: 700-1.300 tkr. Handelsvarulager: 

1.000-1.500 tkr. Skillnader i råvarulagret beror på att företaget köper på sig mycket material 

när priset är billigt.  

 

Processflödesschema Objekt: Standardprodukt       

    Process: Befintlig         

Steg Beskrivning 

 

 

 

 

 

     Tid Avstånd Värdekod 

              (timmar) (m) (V/I/S/?) 

1 I råvarulager       X   400   ? 

2 Till mellanråvarulager   X         100 I 

3 I mellanråvarulager       X   20   I 

4 Till förskumning   X        20 I 

5 Förskumning X         0,05   V 

6 Till silolager         X   -* I 

7 I silolager       X   6   I 

8 Till blockpressning         X   -* I 

9 Blockpressning X         0,07   V 

10 Till blocklager   X         55 I 

11 I blocklager       X   24   I 

12 Till automatsågning         X   5 I 

13 Automatsågning X         0,08   V 

14 Kontroll     X         S 

15 Till emballering         X   2 I 

16 Emballering/etikettering X         0,01   V 

17 Till färdigvarulager   X         30 I 

18 I färdigvarulager       X   80   I 

  Summa 4 4 1 5 4 530,21 212   

 

*Avståndet saknar betydelse eftersom produkten förflyttas med hjälp av fläktar. Värdekoder:  
V = Värdeskapande aktivitet, I = Icke värdeskapande aktivitet, S = Stödjer värdeskapande 
aktiviteter, ? = Okänd värdeeffekt. 
 
Figur 12. Processflödesschema för Genevads standardprodukter. Processflödesschema från 
Olhager, 2000, sid 94. Data från intervju med Tommy Forsberg, produktionsutvecklare på 

Genevads. 
 

. 
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V Intervjuguider 

Genom våra intervjuguider har vi i förväg bestämt teman för intervjufrågorna. Guiderna har 

varit en plan för genomförandet av intervjuerna och för observationerna, och har gjorts upp 

efter de modeller vi presenterat för vår analys i slutet av kapitel 3. Frågorna har också 

utformats för att uppfylla den beskrivande delen av vårt syfte. Det har handlat om att beskriva 

kundvärde och kartlägga vårt fallföretags processer, men även undersöka möjligheterna att 

konfigurera värdesystemet på ett annat sätt. Genom frågorna har vi kunnat beskriva vad som 

kännetecknar företaget i dag. Intervjuerna har sedan också utgjort grunden för våra förslag i 

analyskapitlet, genom att undersöka möjligheterna till mer processorienterad layout, till 

förbättringsarbete och till mer orderstyrd produktion. Den första intervjuomgången 

genomfördes i samband med vårt besök i företagets produktionsanläggning, den 12 mars, den 

andra omgången över telefon vid upprepade tillfällen under perioden mars-maj. Intervjuerna 

har genomförts semistrukturerat, med öppna frågor för att ge intervjupersonerna möjlighet att 

lägga in sina värderingar och bedömningar i svaren. Vi har genomfört intervjuerna 

tillsammans, och var för sig antecknat för att sedan göra separata utskrifter för jämförelse. 

Intervjuerna har också bandats. Vi har även låtit intervjupersonerna ta del av utskrifterna i 

efterhand för faktakontroll. Denna faktakontroll och kvalitetssäkring har genomförts dels via 

mejl, dels via telefonkontakt, under upprepade tillfällen under mars-maj.  

 

• Den första intervjuomgången 

Denna intervjuoomgång berör flera teman; vad vårt fallföretag tillverkar och hur produktionen 

är organiserad, vad som är företagsledningens uppfattning om kundvärdet hos produkterna 

samt hur uppföljningen och styrningen av kvaliteten är utformad i dag. Intervjupersoner: vd 

Håkan Wernersson, produktionschef Mohammed Issa, marknadsassistent Anna-Karin 

Elmberg och produktionsutvecklare, och fd vd, Tommy Forsberg. Intervjuerna genomfördes 

den 12 mars. 

Frågor kring mål och mått: 

Vad mäts? Vilka mål och mått används? 

Var mäts detta i processen? När mäts detta? Hur ofta? 

Vem tar del av mätningarna? Vad gör denne med resultaten? Hur återkopplas mätningarna? 

Varför har ni valt att mäta på detta sätt? 

Sker någon benchmarking i dag? Planeras någon benchmarking? 

Sker några andra jämförelser kring process i dag (branschstatistik)? 
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Vilka förändringar planeras framöver i processen? I mätningarna?  

Frågor kring kvalitet: 

Hur ser ni på kvalitetsbrister i dag? Var och varför uppstår kvalitetsbrister? 

Hur följs kvalitetsbrister upp?  

Hur styrs kvalitet i dag – mål och mått i kvalitetsarbetet? 

Hur kan kvalitetsbrister avhjälpas ( i efterhand)? 

Hur kan kvalitetsbrister förebyggas (under process)? 

Hur sker övervakning av processkvalitet? 

Hur kan kvalitetsbrister i råmaterial förebyggas? 

Hur återkopplas kvalitetsbrister till ”golvet”? 

Varför har ni valt att följa upp kvalitetsbrister på detta sätt? 

Varför har ni valt att avhjälpa kvalitetsbrister på detta sätt? 

Sker någon benchmarking i dag på detta område? Planeras någon benchmarking? 

Vilka övriga förändringar planeras? 

 

• Den andra intervjuomgången 

Denna rör också flera teman; dels samverkan, dels styrning och kvalitet i process. 

Intervjupersoner: vd Håkan Wernersson och produktionschef Mohammed Issa. Intervjuerna 

har genomförts vid flera olika tillfällen under mars till maj, samt genom uppföljande frågor i 

samband med kontroll och kvalitetssäkring av svaren.  

Frågor kring kunder och leverantörer: 

Finns det möjlighet till utökat samarbete med kunder? Lagersamarbete, produktion mot 

kundorder, produktutveckling mm? Hur ser det samarbete som sker i dag ut mer i detalj? 

Varför har ni valt denna lösning?  

Har ni övervägt produktion mot kundorder i större utsträckning? Hur stor del av produktionen 

sker mot kundorder och hur stor del sker mot lager?  

Hur ser planerna ut för återförsäljning av Bewis produkter (byggelement)? 

Frågor kring kvalitet i produktionsprocess:  

Hur ser lageromsättningen ut för färdigvarulagret – hur många dagars / veckors försäljning 

finns i lager?  

Hur mycket block tillverkas, i hur långa serier? I kubikmeter, i antal block?  

Hur ser lageromsättningen ut för lagret av färdiga block? Av lagret förskummad EPS? 

Vilka kvalitetsinställningar är möjliga att göra i de nya maskinerna i blockpressarna?  

Vilka kvalitetskomponenter avgör kassation i blockpressarna (densitet, fukt, sprickor, mera?)? 
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Hur lång är ställtiden för byte mellan olika blockkvaliteter (densitet)? 

Hur lång är ställtiden i sågarna? 

Vilka mätvärden går det att få ut ur förskummarna redan i dag? 

Hur lång är ledtiden för att producera en standardprodukt – och hur stor del av denna tid är 

ställtid, väntetid och lagertid?  

Hur lång är kortaste lagertid för att produkten ska hinna torka? 

 

VI Norsk produktionsrapport 

Den nye ägaren, Bewi, har skickat över sin mall för produktionsrapport till Genevads, för att 

denna ska kunna utgöra en mall för förbättrad rapportering hos dotterbolaget. I den del av 

dokumentet som vi klistrat in här syns endast de tre skift som utgör arbetsveckans första dygn. 

Till höger om dessa följer resten av veckans arbetsdagar och skift, men dessa har av 

utrymmesskäl skalats bort. Sammanlagt består arbetsveckan hos Bewi av 5 x 3 = 15 skift. 

Längst till vänster i kolumnen ”msk” står alla Bewis maskiner uppräknade. Inom parentes 

anges vilken produkt maskinen producerar. På maskinerna finns räkneverk som räknar varje 

formgjutning. Räkneverket läses av vid varje skiftbyte, och förs in i rapporten i kolumnen 

”sykl”. I kolumnen ”overført sykl” har förra veckans utgående siffra förts in. I kolumnen ”tid” 

anges en cykeltid som man har beräknat för varje produkt. I procentkolumnen jämförs den 

faktiska förändringen på räkneverket med det teoretiska målet som beräknas som 

skiftarbetstiden dividerat med cykeltiden. Dygnets produktivitet räknas ut i kolumnen 

”procent total døgn”. Nedanför maskinerna räknas ett totalvärde per skift/dygn ut, samt hur 

mycket som har producerats totalt av varje produkt. Längre ner anges i vilket intervall 

produktionen bör ligga för varje produkt, i antal per maskin och skift, antal per skift och antal 

per dygn. Längst ner summeras veckoproduktion per produkt. 



Kvalitet och kvalitetsbrister hos Genevad cellplast AB 

Sidan 66 av 74 

 

    mandag 

msk overført man.dag (jan erik) man.kveld (Kris) tir.natt (Kaj)   

  sykl sykl tid % sykl tid % sykl tid % % total døgn 

F6 (lStaver)       0     0     0 0 

D1 (lokk)       0     0     0 0 

D2 (lokk)       0     0     0 0 

D3 (lokk)       0     0     0 0 

D4 (lokk)       0     0     0 0 

D5 (flylokk)       0     0     0 0 

B6 (flylokk)       0     0     0 0 

E1 (fly/ch)       0     0     0 0 

E2 (fly/ch)       0     0     0 0 

E3 (fly/ch)       0     0     0 0 

K1 (kasse)       0     0     0 0 

K2 (kasse)       0     0     0 0 

K3 (kasse)       0     0     0 0 

K4 (kasse)       0     0     0 0 

K5 (kasse)       0     0     0 0 

K6 (kasse)       0     0     0 0 

K8 (kasse)       0     0     0 0 

K9 (kasse)       0     0     0 0 
K10 

(kasse)       0     0     0 0 
K14 

(kasse)       0     0     0 0 
K15 

(kasse)       0     0    0 0 

D6 (kasse)       0     0     0 0 

        0     0     0 0 

% 0 0 0 0 

48l kasser 0    0    0    0    

48l lokk 0    0    0    0    

Fly/charter 0    0    0    0    

flylokk 0    0    0    0    

                        

ca produksjon         

  pr.maskin/skift pr.skift pr.døgn         

48l kasser (9.msk)               

48l lokk (4.msk)               

Fly/charterkasser (3.msk)               

flylokk (1/2.msk)               

                      

ukeproduksjon                     

48LK totalt 0                     

48LL totalt 0                     

FLY/CH totalt 0                     

FLYL totalt 0                     

 

Figur13. Norsk produktionsrapport, Källa Bewi. 
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VII Genevads framtida produktionsrapporter 

I vårt förslag till dagrapport får varje skift på såglinjerna och blockpressarna fylla i hur många 

kubikmeter som har sågats/pressats uppdelat på de sju olika kvaliteter som produceras samt 

uppdelat på första- respektive andrasortering. För varje skift på varje såglinje samt 

blockpressen summeras volymen per kvalitet samt volym första- respektive andrasortering. 

Det görs även en totalsummering av producerad volym per kvalitet samt första- respektive 

andrasortering för de upp till tre skiften på såglinjerna och blockpressarna. 

 

I vårt förslag till veckorapport summeras daglig producerad volym per kvalitet på varje 

såglinje samt för blockpressarna. I denna delar man således inte upp i första- och 

andrasortering som man gör i dagsrapporten. 

 

I vårt förslag till månadsrapport följer man upp producerad volym, hur många timmars 

produktion man har haft samt hur mycket övertid, utlastad volym, antal order, hur många 

timmars utlastning man har haft, hur mycket övertid man har haft i utlastningen samt hur 

mycket man har fakturerat. Det görs per dag med dagsvärdet samt ackumulerat hittills under 

månaden. 

 

Figurerna nedan, figur 14, 15, och 16, visar hur norrmännen tänkt sig Genevads rapportering, 

något som vi därmed ansluter oss till i våra förslag: 

 



Kvalitet och kvalitetsbrister hos Genevad cellplast AB 

Sidan 68 av 74 

 

 
 

   GENEVAD DAGSRAPPORT PRODUKSJON 

Datum 2007-04-11  Ansvar: Skiftledare  
BLOCK            

 Skift 1 m3 Skift 2 m3 Skift 3 m3 
TOTAL I 

DAG 

 
1. 
sort 

2. 
sort SUM 

1. 
sort 

2. 
sort SUM 

1. 
sort 

2. 
sort SUM 

1. 
sort 

2. 
sort SUM 

S 60   0   0   0    

S 80   0   0   0    

S 100   0   0   0    

S 150   0   0   0    

S 200   0   0   0    

S 250   0   0   0    

S 300   0   0   0    

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
             

SÅGLINJE 1  STANDARD        
 Skift 1 m3 Skift 2 m3 Skift 3 m3    

 
1. 
sort 

2. 
sort SUM 

1. 
sort 

2. 
sort SUM 

1. 
sort 

2. 
sort SUM   

S 60   0   0   0    

S 80   0   0   0    

S 100   0   0   0    

S 150   0   0   0    

S 200   0   0   0    

S 250   0   0   0    

S 300   0   0   0    

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
             

SÅGLINJE 2 SPESIAL         
 Skift 1 m3 Skift 2 m3 Skift 3 m3    

 
1. 
sort 

2. 
sort SUM 

1. 
sort 

2. 
sort SUM 

1. 
sort 

2. 
sort SUM   

S 60   0   0   0    

S 80   0   0   0    

S 100   0   0   0    

S 150   0   0   0    

S 200   0   0   0    

S 250   0   0   0    

S 300   0   0   0    

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
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SÅGLINJE 3 NYA SÅGEN        
 Skift 1 m3 Skift 2 m3 Skift 3 m3    

 1. sort 
2. 
sort SUM 

1. 
sort 

2. 
sort SUM 

1. 
sort 

2. 
sort SUM   

S 60   0   0   0    

S 80   0   0   0    

S 100   0   0   0    

S 150   0   0   0    

S 200   0   0   0    

S 250   0   0   0    

S 300   0   0   0    

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
             

SÅGLINJE 4 SUPERSÅGEN       
 Skift 1 m3 Skift 2 m3 Skift 3 m3    

 1. sort 
2. 
sort SUM 

1. 
sort 

2. 
sort SUM 

1. 
sort 

2. 
sort SUM   

S 60   0   0   0    

S 80   0   0   0    

S 100   0   0   0    

S 150   0   0   0    

S 200   0   0   0    

S 250   0   0   0    

S 300   0   0   0    

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
             

SÅGLINJE 5 EMBALLAGE        
 Skift 1 m3 Skift 2 m3 Skift 3 m3    

 1. sort 
2. 
sort SUM 

1. 
sort 

2. 
sort SUM 

1. 
sort 

2. 
sort SUM   

S 60   0   0   0    

S 80   0   0   0    

S 100   0   0   0    

S 150   0   0   0    

S 200   0   0   0    

S 250   0   0   0    

S 300   0   0   0    

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
             

DATASÅGAR           
 Skift 1 m3 Skift 2 m3 Skift 3 m3    

 1. sort 
2. 
sort SUM 

1. 
sort 

2. 
sort SUM 

1. 
sort 

2. 
sort SUM   

S 60   0   0   0    

S 80   0   0   0    

S 100   0   0   0    

S 150   0   0   0    

S 200   0   0   0    

S 250   0   0   0    

S 300   0   0   0    

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
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GENEVAD VECKORAPPORT PRODUKTION I M3 
    VECKA   ÅR:   

BLOCK               

Datum: S60 S80 S100 S150 S200 S250 S300 

2007-04-09               

2007-04-10               

2007-04-11               

2007-04-12               

2007-04-13               

2007-04-14               

2007-04-15               

TOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTALT DENNA VECKA         0,0 

        

SÅGLINJE 1  STANDARD           

Datum: S60 S80 S100 S150 S200 S250 S300 

2007-04-09               

2007-04-10               

2007-04-11               

2007-04-12               

2007-04-13               

2007-04-14               

2007-04-15               

TOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTALT DENNA VECKA         0,0 

        

SÅGLINJE 2 SPESIAL             

Datum: S60 S80 S100 S150 S200 S250 S300 

2007-04-09               

2007-04-10               

2007-04-11               

2007-04-12               

2007-04-13               

2007-04-14               

2007-04-15               

TOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTALT DENNA VECKA         0,0 

        

SÅGLINJE 3 NYA SÅGEN           

Datum: S60 S80 S100 S150 S200 S250 S300 

2007-04-09               

2007-04-10               

2007-04-11               

2007-04-12               

2007-04-13               

2007-04-14               

2007-04-15               

TOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTALT DENNA VECKA         0,0 
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SÅGLINJE 4 SUPERSÅGEN           

Datum: S60 S80 S100 S150 S200 S250 S300 

2007-04-09               

2007-04-10               

2007-04-11               

2007-04-12               

2007-04-13               

2007-04-14               

2007-04-15               

TOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTALT DENNA VECKA         0,0 

        

SÅGLINJE 5 EMBALLAGE           

Datum: S60 S80 S100 S150 S200 S250 S300 

2007-04-09               

2007-04-10               

2007-04-11               

2007-04-12               

2007-04-13               

2007-04-14               

2007-04-15               

TOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTALT DENNA VECKA         0,0 

        

DATASÅGAR             

Datum: S60 S80 S100 S150 S200 S250 S300 

2007-04-09               

2007-04-10               

2007-04-11               

2007-04-12               

2007-04-13               

2007-04-14               

2007-04-15               

TOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTALT DENNA VECKA         0,0 
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VIII En framtida vision 

Nyckeln till effektivare produktionsprocess på sikt ligger i kortare ledtider, och då framförallt 

i att försöka korta torktiderna. I dag arbetar man normalt tvåskift hos Genevads, det vill säga 

16 produktionstimmar. En lämplig målsättning, menar vi, kan vara att försöka korta ledtiderna 

till 16 produktionstimmar så att en beställd produkt kan levereras nästa dag. För att uppnå 

detta måste mellanlagringstiderna halveras: 

 

 
 
Figur 17. Materialflödesschema efter förbättring. Eget förslag. Jämför med figur 11. 
 

Gemensamt för de båda mellanlagren i dag är att materialet i dessa samtidigt torkar (bilaga 

IV). I dag torkar materialet på egen hand, helt utan påverkan. För att det ska kunna torka 

snabbare måste någon form av aktiv torkprocess införas, förslagsvis någon form av luftning. 

Samtidigt krävs, enligt empirins beskrivning, uppmärksamhet eftersom alltför snabb torkning 

kan göra att materialet spricker eller att dess egenskaper förändras på ett icke önskvärt sätt. 

Steg ett i arbetet mot en aktiv torkprocess är lämpligen, menar vi, att sammanställa vilka 

kunskaper som finns om olika torktiders materialpåverkan. Om dessa inte räcker kan man 

göra experiment för att utröna kortast möjliga torktid med bibehållen materialkvalitet.  

 400 tim 

Förskumning 

 12 tim 
4 min 

Blockpressning 

5 min 

Sågning 

0,5 min 

Emballering/Etikettering 

Vattenånga Plastfilm/Pappersetikett 

Vattenånga 

EPS 
 20 tim 

3 min 
3 tim 
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Efter förädlingssteg ett, förskumning, hamnar materialet i dag i mellanlagringssilor där det i 

dag får torka i åtminstone sex timmar. För att minimera torktiden bör materialet i vårt förslag 

utsättas för en konstant luftgenomströmning. Det kan eventuellt ske genom fläktar. Om detta 

inte är tillräckligt föreslår vi istället en förflyttning av materialet så att luftning sker under 

förflyttningen. I dag förflyttas materialet, enligt empririns beskrivning, från förskumningen 

till mellanlagringssilon genom fläktar. På ett motsvarande sätt kan materialet möjligen flyttas 

fram och tillbaka mellan två lagersilor och då luftas. 

 

Efter förädlingssteg två, blockpressning, får blocken i dag torka i ett mellanlager i uppemot 24 

timmar, enligt empirins beskrivning. En minskning av torktiden här är mer problematisk. 

Blocken är stora, vilket gör det svårare att torka dem jämnt, och en alltför snabb torkning 

medför att blocken spricker. Vi menar att det troligen är lämpligt att korta torktiden med hjälp 

av fläktar, men att experiment får utvisa om det är lämpligast att fläkta blocken korta eller 

långa stunder ett och ett, eller att utsätta hela lagret för en konstant eller periodvis fläktning.  

 

I förädlingssteg tre, sågningen, delas i dag varje block enligt empirins beskrivning först på 

mitten innan varje halva sågas – antingen i ett antal byggskivor eller till specialbeställda 

komponenter. Vårt förslag är att dela varje block redan direkt efter blockpressningen för att på 

så sätt öka luftningen. Det betyder visserligen att man måste tänka om kring hur man förvarar 

blocken som i dag står upprätt på en begränsad golvyta, men detta ger samtidigt mer 

lätthanterade, hälften så höga block. 

 


