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Sammanfattning 

Globaliseringen som råder i dagens samhälle innebär att tillverkande företag i Sverige är 

tvungna att se över deras produktion, för att nå en högre konkurrensfördel samt behålla jobb 

nationellt. Grunden till fallstudien är det samhälleliga problemet att arbetslösheten stiger 

samtidigt som affärsstrategin outsourcing blir alltmer populärt för tillverkande företag i 

Sverige. Fallstudien utförs på ett medicintekniskt företag som bland annat tillverkar 

tillbehörsartiklar till desinfektionsutrustning. 

Fallstudien tar upp åsikter om vad som är väsentligt att studera när ett långsiktigt beslut om 

flödeseffektivisering ska fattas. Syftet med studien är att skapa förståelse över hur ett internt 

produktionsflöde på ett tillverkande företag kan nå en hög effektivitet. Det ska skapas 

uppfattning om huruvida det faktiska interna produktionsflödet skiljer sig gentemot det 

informations- och materialflöde som uppstår när processer överlåts externt. Ställningstagandet 

mellan att tillverka internt eller överlåta delar av produktionen måste inkludera en granskning 

av faktorer som påverkar företagets lönsamhet. Det är essentiellt för tillverkande företag att 

först utvärdera sin nuvarande situation noggrant för att i framtiden utvecklas i rätt riktning.  

En dispositionsmodell presenteras efter teorikapitlet för att strukturera upp arbetet och ge 

läsaren en tydlig bild om fallstudiens kommande delar. Utifrån dispositionsmodellen studeras 

och beskrivs först nuläget hos fallföretaget. Därefter sker en analys av nulägestillståndet då 

empirin sammankopplas med relevant teori. Analysen diskuteras sedan genom en jämförelse 

av de två olika flödena och utgår från TPS-huset, för att inkludera de viktigaste byggstenarna 

inom lean produktion. Slutligen utvärderas jämförelsen och klargör de faktorer som har störst 

påverkan på företagets beslutstagande. Det resultat som fallstudien har genererat påvisar att de 

väsentliga faktorerna påverkar varandra och att företag bör koncentrera sig på att granska 

faktorerna tillsammans för att uppnå en önskad produktionflödeseffektivitet. Granskning av 

faktorerna skapar ett underlag om outsourcing bör tillämpas i en framtida företagsutveckling 

samt hur medarbetarna på företaget påverkas av detta val.   
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Summary 

The globalization that exists in the contemporary society means that manufacturing 

companies in Sweden are forced to look over their production. This to reach a higher 

competitive advantage and retain jobs nationally. The case study is based on the social 

problem of an rising unemployment while outsourcing is becoming increasingly popular for 

manufacturing companies in Sweden. The case company is a medical technology company 

that manufactures supplies articles to disinfection equipment. 

The case study brings up opinions about what is essential to study in a manufacturing 

company when a long-term decision on flow efficiency is to be taken. The study aims to 

create an understanding of how an internal production flow in a manufacturing company can 

achieve high efficiency. Estimation is to be created on how the actual internal production flow 

is different in relation to the flow that occurs when processes are transferred externally. The 

determining between producing internally or removing parts of production must include an 

review of the factors that affect the company's profitability. Initially it is essential for 

manufacturing companies to evaluate their current situation carefully to develop in the right 

direction in the future. 

A disposition model is presented after the theory chapter to structure the work and give the 

reader a clear view of the coming parts in the case study. At first the current situation of the 

case company is studied. After that the empirical data linked with the relevant theory becomes 

an analysis of the current state. The analysis is then discussed by a comparison of the two 

different flows using the TPS-house to include the relevant factors of lean production. Finally 

the comparison is evaluated and the factors that have the greatest impact on the company's 

decision making are clarified. The result that the case study has generated is that the essential 

factors affect each other and that a business should focus on reviewing the factors together, to 

achieve a desired production flow efficiency. The reviewing of factors generates a support if 

outsourcing should be applied in a future corporate development. It also shows how the 

employees of the company are affected by this choice. 
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Abstract 

Fallstudiens syfte är att skapa förståelse över hur ett internt produktionsflöde på ett 

tillverkande företag kan uppnå en hög produktionflödeseffektivitet. Målsättningen är att skapa 

en kartläggning av ett nuvarande flödestillstånd på fallföretaget. Utifrån detta ska empirin och 

den noggrant utvalda teorin generera i en analys som ska sammanställa de faktorer som är 

väsentliga att studera för att förbättra flödet i dagsläget. Med hjälp av TPS-huset och faktorer 

som grund ska det klargöras om företaget gynnas av att tillverka internt eller överlåta delar av 

sin produktion externt.  

Nyckelord: 

Produktionsflöde, Kartläggning, Outsourcing, Lean produktion, TPS-huset, 

Produktionsutveckling
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Ordlista 

Batch Ett parti av produkter som levereras tillsammans.  

C/T Cykeltid, den tid det tar för en artikel att komma ur processen tills 
nästa artikel kommer ur processen [sekunder]. 

G/T Genomloppstid, den tiden mellan igångsättning av den första 
bearbetningsoperationen och färdigställande av produkten 
[sekunder]. 

Kundkredit  En kortfristig kredit på en till tre månader som lämnas av företaget 
vid leverans av råmaterial och färdiga varor till kund. 

Ledtid Tid det tar för en artikel att ta sig igenom ett flöde från start till 
mål [sekunder]. 

Leverantörskredit En kortfristig kredit på en till tre månader som lämnas av 
leverantör vid leverans av material till företaget. 

Produktfamilj En grupp av liknande produkter. 

S/T Ställtid, den tid det tar att ställa om en produktionsutrustning vid 
byte av tillverkning från en produkt till en annan [sekunder].  

Slingbil  En lastbil som kör enligt planerad rutt och transporterar gods för 
olika leverantörer längs med rutten. 

Takt Den tid det tar för en process att tillverka en enhet i samband med 
kundbehovet. 

Takttid   (Daglig produktionstid) / (Daglig efterfrågan från kund) 

Förkortningar 

FIFU  Först-in-först-ut 

JIT  Just-in-time 

PIA  Produkter i arbete [antal enheter] 

TPS  Toyota Production System   
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1.  Introduktion 

I detta kapitel presenteras det ämnesområde fallstudien baseras på. En beskrivning av 

bakgrund och problem diskuterar fram undersökningsfrågan som klargör anledningen till att 

studien genomförts. Syftet med studien redogörs samt de avgränsningar som har valts för att 

kunna fokusera på de aspekter som anses vara mest relevanta för att uppnå resultatet.  

1.1.  Bakgrund 

Alla påverkas mer eller mindre av den aktuella världsmarknad som råder, konsumenter såsom 

företag och därmed alla jobb i Sverige. Det blir därför allt viktigare för Sveriges befolkning 

och politiker att tro på konkurrenskraftiga verksamheter och driftiga entreprenörer i landet. 

Den rådande globala konkurrensen är en stor utmaning för Sverige men även en möjlighet, 

företag bör få bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas eftersom arbetslösheten numera 

är så pass hög (Svenskt näringsliv, 2014). Under mars 2014 uppmättes arbetslösheten i 

Sverige till 440 000 personer (Statistiska Centralbyrån, 2014).  

Globaliseringen ökar ständigt samtidigt som det råder ett kontinuerligt IT-utvecklande, 

konkurrensen växer och kunskapen inom miljömedvetenhet ökar (Antucheviciene, et al. 

2013). Företag är tvungna att uppnå en hög kundnöjdhet, hålla låg kapitalbindning samt vara 

uppmärksamma på och minimera de miljökonsekvenser som kan förekomma. Detta är 

essentiellt för företag som vill skaffa sig större konkurrenskraft gentemot andra företag inom 

liknande marknad men även när de strävar efter ett positivt resultat. Det är vanligt att 

råmaterial kommer från leverantörer i andra länder, produktionen sker i sin tur på en annan 

kontinent och slutprodukten säljs och konsumeras slutligen i en tredje (Jonsson, P. Mattsson, 

S-A. 2011).  

I avsikt att nå en så hög konkurrenskraft som möjligt måste företag åstadkomma förbättringar 

för verksamheten i helhet, vilket innebär en bättre lönsamhet och högre kvalitet än i 

lågkostnadsländerna. Detta kräver ett mycket effektivt flöde från leverantör till kund och att 

varje produktionsprocess håller så hög kvalitet som möjligt (Rother, M. 2013). 

Produktionsprocesserna bör nuförtiden ständigt vara teknologiskt uppdaterade och bestå av en 

modern maskinpark i verksamheten, detta för att nå bästa resultat som är fördelaktigt 

gentemot konkurrenter (Antucheviciene, et al. 2013). 



 

 
     

  INTRODUKTION 
    

 

2 

1.2.  Problemformulering 

För att skapa en modern maskinpark krävs det att företag kontrollerar att det finns tillgängligt 

kapital och utrymme för nya investeringar. Alternativt kan ett företag välja att koncentrera sig 

på de teknikområden där specialkompetens finns internt och överlåta övriga valda aktiviteter 

till externa aktörer (Olhager, J. 2013). Studier konstaterar att överlåtelse av produktion gynnar 

stor framgång, kostnadsreducering samt en ökad konkurrenskraft (Antucheviciene, et al. 

2013). Samtidigt kan det leda till att företaget tappar kontroll över produktionen och förlorar 

konkurrenskraftig kompetens (Olhager, J. 2013).  

Materialflödesrelaterade aktiviteter är viktiga inom en produktion och det krävs ett effektivt 

informationsutbyte för att aktiviteterna ska fungera. När delar av produktion läggs till en 

extern aktör blir dessa aktiviteter allt mer viktiga mellan de inblandade parterna (Jonsson, P. 

Mattsson, S-A. 2011). Ett företag som har stabil kommunikation med leverantörer och kunder 

har förbättrat effektiviteten betydligt mer än andra företag (Bergman, B. Klefsjö, B. 2012). 

När ett företag fastställer en framtida affärsplan påbörjas processen för att ta ett beslut i frågan 

om att köpa eller tillverka produkter (Van Weele, A. 2012). Det första ett företag måste 

avgöra är om beslutet att köpa eller tillverka produkter är av kortsiktig eller långsiktig art 

(Olhager, J. 2013).  Företagen styrs fortfarande i många fall mot att främst uppnå bra 

kortsiktiga finansiella mål i kassaflödet och en hög räntabilitet. Detta innebär att 

kvalitetsfrågor och andra viktiga aspekter inte prioriteras lika högt (Bergman, B. Klefsjö, B. 

2011). Företaget måste senare i beslutet avgöra exakt vilka produkter eller tidigare interna 

aktiviteter som ska köpas in från en extern aktör. Därefter bör ett fastställande ske av vilka 

resurser som behövs för att genomföra affärsplanen samt vilka aspekter som ska utvärderas. 

Om det är mycket pengar inblandade och om den tekniska komplexiteten är stor, kommer den 

upplevda risken med överlåtelsen att kännas större och fler personer kommer att bli 

involverade i beslutsprocessen (Van Weele, A. 2012). 

1.3.  Undersökningsfrågan 

Undersökningsfrågan för fallstudien formuleras på följande sätt: 

Vilka faktorer påverkar en långsiktig effektivisering av ett produktionsflöde i en tillverkande 

verksamhet? 
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1.4.  Syfte och mål 

Syftet med fallstudien är att skapa förståelse över hur ett internt produktionsflöde på ett 

tillverkande företag kan nå en hög effektivitet. För att uppnå syftet är en målsättning att utföra 

en kartläggning av ett nuvarande flödestillstånd. Utifrån en analys av nuläget är ytterligare ett 

mål att skapa förståelse för vilka faktorer som är väsentliga att studera för att förbättra det 

nuvarande flödet. Med hjälp av faktorerna ska det klargöras vilka möjliga 

effektiviseringsalternativ som kan tillämpas. 

1.4.1.  Teoretisk relevans 

Syftet med studien är att ur teoretisk aspekt försöka generalisera problemet för att studien ska 

bli användbar för fler tillverkande företag. Litteraturen som används ska ge kunskap om de 

empiriska fakta som studien kommer att innehålla och användas för slutlig analys samt 

resultat.  

1.4.2.  Praktisk relevans 

Studien ska ligga till grund för framtida förbättringsaktiviteter på fallföretaget för att nå ett 

mer gynnsamt flödestillstånd. Resultatet kommer att redovisa hur företaget kan påverka 

effektiviteten av processerna vid deras tillbehörsavdelning.   

1.5.  Avgränsningar 

Inom ramen för fallstudien kommer det att fokuseras på ett tillverkande företag samt 

tillbehörsavdelningen i deras produktion. Studien begränsas till att endast kartlägga flödet för 

slumpmässigt valda produktfamiljer enbart i syfte för att få fram produktionsflödet. 

Avgränsningen fick antas på grund av att fallföretaget får en mängd olika 

tillbehörsbeställningar. Företagets vanligaste kundbeställningar är produktfamiljen 

operationsdiskvagnar som med sina olika varianter och storlekar täcker alla processer i 

tillbehörsavdelningen. För att få en överskådlig uppfattning av de flöden som finns på 

tillbehörsavdelningen har ytterligare produktfamiljer observerats.  

I jämförelsen mellan de två produktionsflödena som visualiserats med hjälp av 

kartläggningarna begränsas studien till att endast studera valda faktorer utifrån en vald 

modell.  
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1.6.  Tidsram 

Examensarbetet inom ämnesområdet industriell ekonomi (2MT04E) har genomförts under 

vårterminen år 2014. Det påbörjades vecka 5 med halvfartsstudier och från vecka 13 fortsatte 

arbetet på helfart. För att få en klarhet i hur arbetet har utförts på fallföretaget kan en loggbok 

i bilaga I läsas, denna har skrivits under fallstudiens gång.   
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2.  Metodologi  

I kapitlet nedan presenteras de begrepp som i en fallstudie används och beskriver hur en 

vetenskaplig forskning kan genomföras samt hur fallstudien valts att utföras. 

2.1.  Fallstudie 

En fallstudie innebär att utgå ifrån ett helhetsperspektiv med en omfattande information för att 

åstadkomma en undersökning på ett mindre avgränsat område. Studien används i många fall 

när processer och förändringar ska studeras. Ett ”fall” kan vara en människa, en grupp av 

människor, ett företag, en situation eller en organisation (Patel, R. Davidson, B. 2011). 

2.2.  Vetenskapliga förhållningssätt 

För att genomföra en framgångsrik forskning krävs det en god helhetssyn över de olika 

vetenskapliga förhållningssätten. Det kan skilja sig åt hur människan, vetenskapen och 

världen uppfattas samt vad som bedöms vara kunskap. De aktuella synsätten i den nutida 

diskussionen om vetenskap och forskning är det positivistiska samt det hermeneutiska (Patel, 

R. Davidson, B. 2011).  

2.2.1.  Det positivistiska förhållningssättet 

Positivismen har sin grund i fysiken samt naturvetenskapen och ska generera kunskap som är 

positiv och utvecklande för mänskligheten. Det positivistiska synsättet går emot filosofisk 

spekulation därav uppstod en gränslinje mellan vetenskap samt icke-vetenskap med hjälp av 

en verifierbarhetsprincip. Principen innebär att varje teoretiskt utlåtande ska kunna översättas 

till observationer som är verifierbara och har ett orsak-verkan samband (Patel, R. Davidson, 

B. 2011). 

Enligt Bryman (1997) finns det en förhållandevis stor överensstämmelse bland forskarna om 

vad den grundläggande betydelsen av positivism går ut på, däremot är de sällan eniga när det 

kommer till begreppets kärna. Det är därför svårt att återge en fullständig redogörelse av 

positivismbegreppet, dock är det mest grundläggande att det är en filosofi vars vetenskapliga 

metod ska passa alla former av kunskap.  
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2.2.2.  Det hermeneutiska förhållningssättet 

Hermeneutikens ursprungliga betydelse är “konsten att tolka” (Björkqvist, K. 2012). Enligt 

Bryman och Bell (2005)  innebär hermeneutiken ett förhållningssätt som står för kvalitativa 

tolknings- och förståelsesystem där forskarens roll är subjektiv, den utgår från de egna 

intrycken. Det hermeneutiska förhållningssättet anses vara positivismens motsats eftersom 

forskaren strävar efter att först få en helhetssyn. Forskaren gör därefter en tolkning av 

problemet för att öka förståelsen och kunskapen, istället att grunda det på vetenskap.  

Den hermeneutiska tolkningen har inte någon bestämd slutpunkt eftersom att helheten 

ständigt utvecklas samtidigt skapas ständigt nya sätt att se på den, hermeneutiska spiralen är 

en symbol för detta. Spiralen innebär att kunskaper och tolkningar skapas vilket bidrar till att 

förståelsen ökar som i sin tur resulterar i att nya synsätt samt intryck skapas (Patel, R. 

Davidson, B. 2011). 

2.2.3.  Val av synsätt  

Fallstudien påbörjades med målet att få en övergripande syn på företaget samt det område 

som valts att lägga fokus på inom produktionen. Den insamlade informationen tolkades sedan, 

vilket bidrog till ökad förståelse samt kunskap för fallstudiens syfte utan vetenskaplig grund. 

Det inledande arbetssättet kan jämföras med det hermeneutiska förhållningssättet eftersom en 

helhetssyn först skapades och ökade förståelsen för att sedan skapa nya intryck och 

tolkningar.  

Nästa steg i undersökningen innebar att genomföra en flödeskartläggning med fokus på 

tillbehörsavdelningen, vilket genomfördes med hjälp av ett specifikt tillvägagångssätt enligt 

vald teori. Fortsättningsvis utfördes en jämförelse mellan de olika kartläggningarna och för att 

den skulle få rätt struktur följdes en teoretisk modell. Detta kan jämföras med det 

positivistiska förhållningssättet där en teori ska väljas och sedan bli observationer i 

verkligheten som kan bekräftas. När jämförelsen genomfördes och slutsatsen skulle fattas 

hade fallstudien återigen utgått från ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom det var 

väsentligt att bilda en helhetssyn och tolkning. Detta för att öka förståelsen och bilda en 

uppfattning om fallstudiens situation utan en vetenskaplig grund. Fallföretaget har valt att 

förbli anonymt under studien. 
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2.3.  Vetenskapliga metodansatser 

Ett centralt problem inom det vetenskapliga arbetet är hur teorin ska relateras med 

verkligheten. Deduktion, induktion och abduktion är tre vetenskapliga aspekter som beskriver 

olika tillvägagångssätt för att relatera teori och empiri (Patel, R. Davidson, B. 2011). 

2.3.1.  Deduktion 

Ett deduktivt tillvägagångssätt innebär enligt Bryman och Bell (2005) att utgå från befintliga 

teorier samt allmänna principer för att härleda en eller flera hypoteser som ska provas 

empiriskt inom forskningsområdet. Hypotesen ska innehålla koncept som går att översätta till 

operationella termer och utforskningsbara händelser. Den valda teorin avgör sedan vilken 

information som ska samlas in, hur informationen ska tolkas samt hur kopplingen av 

resultaten till den redan befintliga teorin ska ske. Vanligtvis följer det deduktiva arbetssättet 

en tydlig ordningsföljd, det kan dock hända att ny teori eller nya forskningsresultat publiceras 

innan forskarens resultat är fastställt. Detta kan resultera i att forskarens syn på teorin kan 

förändras under tiden. 

2.3.2.  Induktion 

Ett induktivt arbetssätt innebär, till skillnad från det deduktiva, att forskningen inleds genom 

att utföra en insamling av information inom forskningsområdet. Det finns ingen 

bakomliggande teori för att avgöra vilken information som är relevant. Som utgångspunkt 

används den empiri som har samlats in, ett visst mönster skapas och en teori formuleras.  

Forskaren ska upptäcka något som kan formas till en teori utan att utgå från befintlig fakta. 

När det induktiva tillvägagångssättet används kan det uppstå osäkerhet för hur generell teorin 

är. Osäkerheten som uppstår beror på att det är en specifik situation eller en speciell grupp av 

människor som undersöks (Patel, R. Davidson, B. 2011). 

2.3.3.  Abduktion 

Att arbeta abduktivt innebär en kombination av ett induktivt och ett deduktivt arbetssätt. Det 

abduktiva tillvägagångssättet utgår från ett enskilt fall. Forskaren ska från början formulera ett 

hypotetiskt mönster som förklarar fallet eller resulterar forskningen i att en teori föreslås. Den 

första delen av att arbeta abduktivt kännetecknas av det induktiva arbetssättet.  
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Det deduktiva arbetssättet kan därefter påbörjas, vilket innebär att hypotesen eller den 

föreslagna teorin provas på ett nytt fall. Detta leder förhoppningsvis till att hypotesen eller 

teorin utvecklas och blir mer generell. Det abduktiva sättet att arbeta ger forskaren mer frihet, 

dock kan forskarens tidigare erfarenheter omedvetet resultera i att andra tolkningar av 

studieobjektet utesluts (Patel, R. Davidson, B. 2011). 

2.3.4.  Val av aspekt 

Det induktiva arbetssättet kan beskriva tillvägagångsättet för fallstudiens inledande fas. 

Eftersom att forskningen inleds med insamling av mycket övergripande information utan en 

bakomliggande teori om vad som är relevant. Flödeskartläggningen påbörjades när de tidigare 

observationerna samt intrycken tolkats och en teori valts för att enklare genomföra kommande 

steg. Detta arbetssätt kan kopplas till det deduktiva angreppssättet, där utgångspunkten var att 

utgå från befintlig teori och prova den empiriskt. Sammanfattningsvis kan detta arbetssätt 

beskrivas som abduktion. Induktion används inledningsvis för att sedan övergå till deduktion 

för att öka friheten i genomförandet samt öka förståelsen i kopplingen mellan teori och 

empiri.  

2.4.  Forskningsmetod 

Det finns olika sätt att samla in data på och även metoden för att analysera den insamlade 

informationen kan skilja sig åt. Det finns två forskningsmetoder som används för att bearbeta 

data vid en vetenskaplig undersökning, kvantitativ samt kvalitativ metod (Bryman, A. Bell, E. 

2005). I figur 1 visualiserar Bryman (2011) de väsentliga skillnaderna mellan metoderna, som 

även beskrivs separat nedan.  
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Figur 1. Skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning (Bryman, A. 2011, sid. 371). 

2.4.1.  Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod är en statistisk metod där information i numerisk form bearbetas och 

analyseras. Det som ska åstadkommas genom att använda den kvantitativa metoden är att med 

hjälp av statistik ordna, bearbeta, beskriva och analysera data. Detta ska resultera i opartiska 

slutsatser inom det valda forskningsområdet (Bryman, A. Bell, E. 2005). 

De forskningsresultat som uppstår efter att en undersökning genomförts med en kvantitativ 

metod ska helst vara så generella som möjligt (Patel, R. Davidson, B. 2011). Kvantitativa 

metoder är särskilt lämpliga när generaliseringar ska göras utifrån en mindre grupp samt när 

det är viktigt att undersökningsmaterialet kan presenteras i siffror. Det är av intresse att 

innefatta flera olika områden i en undersökning och då är den kvantitativa metoden också 

lämpligast (Eliasson, A. 2010). 

2.4.2.  Kvalitativ metod 

Syftet med att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod är att skapa en djupare och mer 

omfattande kunskap än den som uppnås vid en kvantitativ metod. Det finns dock sällan 

enhetliga rutiner för den som vill studera på ett kvalitativt sätt.  
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Varje forskningsproblem kräver oftast ett specifikt tillvägagångssätt för att nå det resultatet 

som forskaren är ute efter.  Den kvalitativa forskningsmetoden innebär att arbeta med 

observationer, intervjuer eller omfattande textmaterial som exempelvis frågeformulär, böcker 

samt artiklar. När undersökningar genomförs med en kvalitativ metod är det praktiskt att 

löpande analysera den information som har samlats in eftersom det kan ge idéer för hur 

forskningen ska fortsätta (Patel, R. Davidson, B. 2011). 

Forskare som behöver komma åt speciella situationer kräver förståelse och tydlighet under 

forskningens gång och är den kvalitativa metoden att rekommendera. Fördelen med metoden 

är att den är flexibel och enkel att anpassa efter sammanhanget, undersökningen kräver att 

mer data samlas in (Eliasson, A. 2010).  

2.4.3. Val av forskningsmetod 

Fallstudien har genomförts med kvantitativa och kvalitativa metoder eftersom detta har 

ansetts nödvändigt för att inledningsvis skapa en helhetssyn över nuläget på företaget. 

Observationer gjordes till en början för att på ett objektivt sätt förstå arbetssättet på 

tillbehörsavdelningen och skapa förståelse över problemet. Intervjuer genomfördes 

kontinuerligt för att skapa kunskap om vad problemet troligtvis grundar sig i. Observationerna 

och intervjuerna är en del av den kvalitativa forskningsmetoden som valdes på grund av att 

informationen i siffror inte var nödvändig så pass tidigt i fallstudien. För att skapa en mer 

detaljerad bild av verkligheten och påbörja en kartläggning användes mätningar och statistik 

för att bearbeta och analysera den data som samlades in. Detta för att visualisera helhetsbilden 

av det nuvarande tillståndet. Metoden för den andra delen av fallstudien benämns som 

kvantitativ och valdes utifrån att en mindre grupp skulle undersökas samt för att 

undersökningsmaterialet skulle bli överskådligt i siffror.  

2.5.  Datainsamlingsmetod  

Tillvägagångssättet som genomförs vid insamling av information kan vara mycket varierande 

och det ska resultera i att fallstudiens frågeställning besvaras. Vilken teknik som väljs vid 

faktainsamling till en undersökning kan inte graderas som bättre eller sämre än någon annan. 

Valet beror främst på vad det är som ska undersökas, hur mycket tid som finns tillgänglig 

samt vilka resurser som finns till förfogande (Patel, R. Davidson, B. 2011). 
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2.5.1.  Frågeformulär 

Enkäter och intervjuer har en gemensam beteckning; frågeformulär. Det är två tekniker med 

avsikt att samla information som bygger på frågor och är helt beroende av att människan är 

villig att medverka. Det finns olika typer av frågeformulär, skillnaden beror på om det anses 

vara hög eller låg standardisering och strukturering. I figur 2 presenteras fyra olika sätt som 

kan utspela sig. Standardiseringen påverkas genom hur mycket ansvar som intervjuaren 

förväntas ta, innehållsordningen och formuleringen av frågorna. Hög standardisering innebär 

att intervjuaren är förberedd med specifika frågor som ska ställas. Skrivs frågorna ner är det 

en start till en enkät, vilken är uppbyggd på att informatörerna ska bidra med svar på identiska 

frågor. Struktureringen berör personen som blir intervjuad och i vilken utsträckning personen 

kan tolka frågan. Lågt strukturerad innebär stort svarsutrymme, vilket även är av kvalitativ 

struktur. Kvalitativa intervjuer består av en låg grad av strukturering, men kan antingen vara 

av hög eller låg grad av standardisering och kallas även semistrukturerade intervjuer (Patel, R. 

Davidson, B. 2011). Enligt Kylén (2004) används enkäter vid en undersökning där frågor 

behöver besvaras av många individer och då tiden inte finns till för personliga intervjuer.  

Figur 2. Exempel på olika typer av intervjuer och enkäter beroende på hög eller låg grad av 

standardisering och strukturering (Patel, R. Davidson, B. 2011, sid. 76). 

Enligt Patel och Davidson (2011) är intervjuer oftast personliga, intervjuaren träffar då 

personen som ska bli intervjuad och ställer frågorna ansikte mot ansikte. En intervju kan även 

genomföras via ett telefonsamtal. 
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Frågeformulär berör områden som anonymitet och konfidentialitet, huruvida en informatör är 

sluten med sin identitet eller öppen i förtroende till mottagaren. Informationstekniken berör 

personer som agerar stickprov och är slumpmässigt valda. Den berör även en specifik individ 

som valts ut för att personen besitter en viss kompetens eller befattning (Patel, R. Davidson, 

B. 2011). 

2.5.2.  Observation 

Patel och Davidson (2011) talar om två skilda observationer; slumpmässiga och 

vetenskapliga. Observationer som är slumpmässiga skapas utifrån egna förväntningar, behov 

eller egenskaper, vilket är det främsta medlet för att införskaffa information om omgivningen 

i det vardagliga livet. Information som åtas av vetenskapliga observationer måste registreras 

systematiskt och vara systematiskt planerade. Utifrån de vetenskapliga observationerna finns 

det två typer av villkor; strukturerad och ostrukturerad. Vid en strukturerad observation ingår 

ett schema som är till för att deltagaren ska veta vad som ska observeras samt kunna pricka av 

händelser eller beteenden. De observationer som anses vara ostrukturerade används ofta i 

syfte att utforskande betrakta ett problem. Detta ostrukturerade sätt bidrar med mycket 

information, som ofta antecknas via nyckelord. Efter avslutad observation är det viktigt att så 

fort som möjligt göra en redogörelse av observationen och anteckna allt (Patel, R. Davidson, 

B. 2011). Enligt Kylén (2004) anses observation vara den självklara metoden för att kunna 

betrakta det som sker just nu.  

2.5.3.  Dokument 

Information genom dokument är läsning av skrivet material anser Kylén (2004) och är 

troligen det vanligaste sättet att samla in information på. Dokument är enligt Patel och 

Davidson (2011) information som är tryckt eller nedtecknat. Exempel på olika dokument är 

register, information från internet, officiella handlingar, litteratur, tidningar, bilder och ljud. 

Vid användning av dokument kan författaren besvara frågeställningar kring verkliga 

relationer och händelser. Ett ställningstagande måste fattas om aktuell fakta är sannolik (Patel, 

R. Davidson, B. 2011). För att bedöma dokumentens kvalitet bör äkthet av materialet 

granskas, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet (Bryman, A. Bell, E. 2005). 

 



 

 
     

  METODOLOGI 
 

 

13 

2.5.4.  Val av datainsamlingsmetod 

Under fallstudiens gång har information sammanställts genom enkäter, intervjuer, dokument 

samt observationer. En enkätundersökning genomfördes som uppstart på hela projektet i syfte 

att säkerställa hur de anställda inom tillbehörsavdelningen såg på flödet från början. Detta var 

en enkät som både hade svarsalternativfrågor, ja eller nej, men även bestod av öppna frågor. 

För att kunna kartlägga flödet krävdes att informationsflödet blev konkret, detta genomfördes 

genom att hålla intervjuer med fasta frågor och en klar plan om vad som skulle besvaras. 

Intervjuerna har genomförts med hög grad av standardisering från intervjuarens sida men med 

låg grad av strukturering, där den intervjuade personen har haft ett stort svarsområde. De 

flesta intervjuerna under studien kan klassas som semistrukturerade intervjuer. När intervjun 

ägde rum förbereddes en lista av specifika punkter som skulle besvaras av informatören. 

Personerna som har blivit intervjuade har valts ut efter arbetsbefattning och kunskapsområde. 

Information av dokumentationer har skett i form av litteratur, artiklar, internet, filer från 

medarbetare på företaget samt företagets produktkataloger.  

Observationerna har genomförts i produktionen av vetenskaplig och strukturerad karaktär där 

både tidtagning, rörelseförflyttning och arbetsmoment har observerats. En sammanställning 

av iakttagelserna har dokumenterats under tiden samt direkt efter observationen.  

2.6.  Val av källor 

När ett ställningstagande av källor ska göras utgår det ifrån vart information är hämtad. 

Information kan hämtas från tre typer av källor; dokument, personer samt platser (Kylén, J-A. 

2004). 

2.6.1.  Primär och sekundärdata 

En primärkälla är en förstahandskälla medan en sekundär är en andrahandskälla. Primärdata 

är mer tillförlitlig än en sekundär, detta eftersom primär data är den som för första gången blir 

bearbetad (Kylén, J-A. 2004). Patel och Davidson (2011) anser att obearbetad data även kan 

kallas för rådata. Sekundär data är den data som bygger på andras information och 

återberättelse av denna (Kylén, J-A. 2004). 
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2.6.2.  Källkritik 

Syftet med källkritik är att kunna bedöma sannolikheten bakom fakta och upplevelser. För att 

kunna fälla omdöme om källor förutsätter det att personen är kritisk mot dokumenten (Patel, 

R. Davidson, B. 2011). 

Den första informationen att ta reda på om ett dokument är när och var den tillkommit, varför 

den tillkommit, vilket budskap vill upphovsmannen förmedla med dokumentet samt under 

vilka förhållanden det uppstod. Därefter bör ett ställningstagande göras om upphovsmannen 

och nedanstående frågor ska kunna besvara (Patel, R. Davidson, B. 2011): 

o Vem är han/hon? 

o Vilket förhållande hade upphovsmannen till händelsen? 

o Skapades dokumenten under någon form av påverkan? 

o Skapades dokumenten så långt efter händelsen att det finns risk för minnesfel? 

o Hade upphovsmannen kännedom inom området som dokumentet berör?  

(Patel, R. Davidson, B. 2011) 

2.6.3.  Urval 

Det är väsentligt att utföra en avgränsning vid insamling av mycket data eftersom det är svårt 

att inkludera alla parter inom forskningsområdet.  Syftet med ett urval är därför att resultatet 

ska återspegla hela populationen, det som omfattas av studien. Urvalet kan delas in i de två 

huvudgrupperna sannolikhetsurval samt icke-sannolikhetsurval. När ett slumpmässigt 

stickprov sker för en studie kallas det sannolikhetsurval medan ett icke-sannolikhetsurval 

innebär att valet av undersökningsdata inte sker slumpmässigt och att en del har större chans 

att bli valt än resterande (Bryman, A. Bell, E. 2005). 

2.6.4.  Val av källor 

Under fallstudien har källor noggrant granskats. Litteratur har kontrollerats genom att den 

information som erhållits har jämförts med att se till hur andra upphovsmän ställer sig till 

aktuell fakta. Litteratursökning har genomförts för att samla information och det innebär att 

sekundärdata har används. Genomförandet av tidtagning och observationer i produktionen har 

gjorts på egenhand för att samla in rådata och direkt dokumentera denna som primärdata. 
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Därmed minskar risken för minnesfel. Observationerna som genomförts har kritiskt granskats 

genom att jämföra de olika montörerna och deras arbetssätt. Informationen som erhållits av 

intervjuerna har granskats genom att intervjua flera personer med samma tema på frågor för 

att se om informationen överensstämmer.  

Studien baseras och avgränsar sig till vissa produktfamiljer på tillbehörsavdelningen, vilket är 

ett icke-sannolikhetsurval. Detta betyder att information och åsikter från personalen på 

tillbehörsavdelningen är en stor del av den information som erhålls till arbetet. Det är därmed 

en större chans att just en persons information kommer med i urvalet av information.  

2.7.  Verifiering av data 

Forskare måste bevisa att resultaten är riktiga och detta kan åstadkommas med hjälp av att 

verifiera skapad data. Trovärdigheten skulle misstros vid brist av verifiering, men är 

oberoende av om studien är kvalitativ eller kvantitativ. Reliabilitet och validitet krävs för att 

verifiera data (Denscombe, M. 2009). 

2.7.1.  Reliabilitet 

Enligt Bergman och Wärneryd (1982) anses reliabilitet vara tillförlitligheten oavsett relevans 

till det som undersöks eller mäts. Tillförlitlighet kan baseras på den valda metod som 

upprepas identiskt ett antal tillfällen. Om överensstämmelsen är god ökar graden av 

tillförlitlighet, vilket uppvisar en god reliabilitet (Bergman, R. Wärneryd, B. 1982). Är 

variationen stor mellan de olika upprepningarna uppstår det brister i tillförlitligheten, 

felvärden, vilket medför en svag reliabilitet. Det sanna värdet är det värde som utfallet 

uppvisar. Reliabiliteten beskriver hur väl en vald metod motstår slumphändelser (Patel, R. 

Davidson, B. 2011). För att bedöma om ett mått är reliabelt krävs det enligt Bryman och Bell 

(2005) ett ställningstagande till tre viktiga faktorer; stabilitet, intern reliabilitet samt 

internbedömarreliabilitet. Stabilitet syftar mot att måttet är så pass stabilt att det inte påverkas 

av en specifik tidsram. Intern reliabilitet behandlar indikationerna som utgör att skalor eller 

index är trogna och följdriktiga (Bryman, A. Bell, E. 2005). För att kunna kontrollera 

reliabiliteten under en intervju kan en tredje person, utöver intervjuaren och den som blir 

intervjuad, vara med och observera. Observatören kan därmed bedöma 

internbedömarreliabiliteten (Patel, R. Davidson, B. 2011). 
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2.7.2.  Validitet 

Validitet avser andra kvalitetsaspekter hos en undersökning eller mätning än tillförlitligheten 

(Bergman, R. Wärneryd, B 1982). Det handlar om att genomföra en bedömning av de 

slutsatser som gjorts efter en undersökning eller mätning och granska om de hänger ihop med 

metoden eller inte (Bryman, A. Bell, E. 2005). Att mäta just det som är menat att mäta, är av 

god validitet (Patel, R. Davidson, B. 2011). 

Validitet kan delas upp i begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt ekologisk 

validitet. Begreppsvaliditet kan även gå under namnet teoretisk validitet och det handlar om 

hur ett teoretiskt mått för ett resultat speglar det faktiska resultatet. Intern validitet behandlar 

resultatets hållbarhet och när det rör sig om ett orsaksmässigt förhållande mellan två eller fler 

variabler. Det kanske uppstår en variation mellan variablerna eller är de skapade med en äkta 

relation. Extern validitet förespråkar om resultatet är generaliserbart eller inte, om andra kan 

åta sig resultatet med en beskrivning av undersökningen. Ekologisk validitet berör de resultat 

som påverkar samhället och betraktar ifall det är tillämpningsbart i människans sociala 

miljöer och i deras vardag (Bryman, A. Bell, E. 2005). 

2.7.3.  Val av verifiering av data 

För att graden av reliabilitet samt validitet ska vara så hög som möjligt, inom ramen för 

fallstudien, har ett flertal tillvägagångssätt använts. Trovärdigheten i insamlad data ökas i takt 

med att flera olika personer studeras under observationerna. Fallstudien har inte endast 

studerat en person under de antal observationer som genomförts utan alla produktionsarbetare 

har iakttagits. Detta gjordes för att få ett antal tider per process för att åstadkomma 

genomsnittliga tider och få en högre reliabilitet. För att utesluta minnesfel under observationer 

har sammanställande dokumentation genomförts i direkt anknytning till iakttagelsen, detta 

ökar trovärdigheten i aktuell data. Under varje intervju som genomförts har en person 

intervjuat medan den andra har agerat observatör, vilket har bidragit med att reliabiliteten 

kunnat kontrolleras genom att bedöma internbedömarreliabiliteten. Klara avgränsningar har 

genomförts av vad fallstudien ska innehålla, vilket ökar graden av validitet. Litteraturen som 

använts i anknytning till beprövade teorier har under studien noga granskats och är därmed i 

hög grad av reliabilitet samt validitet. Under fallstudiens slutsats sker ett ställningstagande om 

huruvida resultatet bedömts och utifrån det kan ekologisk validitet skapas.  
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2.8.  Generaliserbarhet 

Undersökningens resultat kan vara riktat till endast en specifik undersökning eller vara 

generaliserat så att andra forskare eller organisationer kan få användning av resultatet (Patel, 

R. Davidson, B. 2011). Generalisering innebär enligt Bryman (1997) att ett resultat kan gälla 

även andra situationer, områden eller människor än det som studerats. En fallstudie innebär 

att det finns svårigheter att generalisera resultaten. En analys av teorin som kan kopplas till 

fallstudien kan medföra eventuell generalisering (Bryman, A. 1997). 

2.8.1. Generaliserbarhet av studien 

Teorin som ligger till grund för fallstudien anses vara relevant inom ämnesområdet. Detta 

stärker generaliserbarheten när liknande organisationer ställs inför valet mellan att behålla 

eller överlåta produktion till en extern aktör. Det tillvägagångssätt som används i analysen av 

fallstudien bygger på en välbeprövad teori som en organisation individuellt kan bedöma 

generaliserbarheten på. Det resultat som fallstudien påvisar kan även relateras till andra 

effektiviseringsarbeten i en organisation och påvisa om ett flöde är lönsamt eller inte.   
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2.9.  Sammanfattning av vald metod 
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3.  Teori  

I kapitlet nedan presenteras noggrant vald och granskad teori som fallstudien baseras på.  

3.1.  Process 

Ordet process betyder framåtskridande eller gå framåt och benämner olika typer av förlopp. 

En aktivitet som är sammanhängande och återkommer med tiden kan betraktas som en 

process, detta kan ha inverkan på omfattande delar av en verksamhet.  Processer transporterar 

resurser till resultat genom att det bearbetas. Resurser kan bestå av information, material, 

utrustning och arbetskraft medan det medför resultat som upplevelser, varor, tjänster och 

informationsdata. Processer kan delas upp i tre typer; huvudprocesser, stödprocesser samt 

ledningsprocesser. Huvudprocesser förädlar de produkter verksamheten tillverkar och ska 

gynna den externa kunden. Stödprocesser tillhandhåller resurser till huvudprocesserna som 

gynnar den interna kunden. Ledningsprocesser består av beslutstagande om mål, strategier 

och förbättringar vilket påverkar den interna kunden (Bergman, B. Klefsjö, B. 2011). 

Alla förbättringsarbeten som sker i en verksamhet beror på processerna, det är dem som är 

aktuella att utveckla. En förbättring av processerna kan i sin tur skapa bättre produkter. 

Processens innebörd i en verksamhet är tillvägagångssättet medan produkten alltid är ett 

resultat av processen (Petersson, et al. 2012). 

Produktionsprocesser 

En produktionsprocess innebär att organisera, planera och styra processer i verksamheten som 

förädlar råmaterial till produkter. Produktionsprocesser kan delas upp i två grupper, 

kärnprocesser och stödprocesser. Kärnprocesser är de processer som stödjer verksamhetens 

affärsidé, vilket även speglar kärnverksamheten hos företaget (Aganovic, D. Jonsson, P. 

2001). Det bör dock inte ske en missuppfattning om att företagets kärnverksamhet och 

kärnprocesser är det samma. Kärnverksamheten är företagets unika kompetenser och den 

viktigaste konkurrensfaktorn som ger ett övertag så ett stort kundvärde skapas hos 

slutprodukten (Boguslauskas, V. Kvedaraviciene, G. 2009). Stödprocesser är processer som 

stödjer kärnprocesserna, de bidrar till att rätt resultat skapas. Stödprocesser kan bland annat 

vara ledning, ekonomistyrning, underhåll och rekrytering (Aganovic, D. Jonsson, P. 2001). 
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3.2.  Flöde 

Ett produktionsflöde består främst av ett materialflöde och ett informationsflöde, som 

tillsammans genererar ett monetärt flöde. Materialflödet har traditionellt uppfattats som det 

primära flödet eftersom det omfattar råvarans ursprungliga källa till den slutliga konsumenten. 

Flödet av det material som en produkt ska bestå av kan ske såväl mellan som inom 

anläggningar. Materialflödet mellan olika lager benämns som godstransporter och förflyttning 

inom en anläggning benämns som materialhantering. För att få en balans mellan tillgång och 

användning av det nödvändiga materialet krävs ett noggrant informationsflöde. Detta ska 

innehålla bland annat information om kundbehovet, tillgänglig kapacitet, beläggning, material 

samt leverantörernas förmåga att leverera. Företag använder sig oftast av ett internt IT-system 

för att automatiskt överföra information och skapa ett informationsflöde som stödjer 

materialflödet. Det monetära flödet innebär det betalningsflöde som sker mellan kund och 

leverantör, vilket skapas som en följd av materialflödet (Jonsson, P. Mattsson, S-A. 2011). 

3.3.  Kartläggning av nuvarande tillstånd 

Innan en kartläggning kan skapas bör en snabb vandring från dörr till dörr genomföras för att 

få en uppfattning om hela flödet, en helhetsbild. För att kartlägga ett produktionsflöde bör en 

produktfamilj väljas samt behövs ett blankt A3-papper, en blyertspenna och instruktioner om 

hur kartan över det nuvarande tillståndet ska vara uppbyggt (Rother, M. Shook, J. 2004).  

Instruktionerna om vad kartan ska innehålla är följande:  

1. Kunder och leverantörer. 

2. Processer, faktarutor samt lager.  

3. Materialflödet.  

4. Informationsflödet och riktningsgivare som visar på tryckande eller dragande 

system.  

5. En tidslinje för tillverkningens ledtid samt den värdehöjande tiden.  

(Rother, M. Shook, J. 2004) 
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3.4.  Outsourcing 

Outsourcing är en växande affärsstrategi och innebär att ett företag väljer att överlåta delar 

eller hela aktiviteter som tidigare funnits internt till en extern aktör. Motsatsen till outsourcing 

är insourcing och innebär att företaget som tidigare outsourcat en eller flera aktiviteter till en 

extern leverantör sedan tar tillbaka aktiviteten till företaget igen (Nilsson, F. Olve, N-G. 

Parment, A. 2010). En av de viktigaste egenskaperna inom outsourcing är att en eller flera 

aktiviteter som tidigare utförts internt på företaget överförs till en extern aktör. En annan 

viktig egenskap är att ett företags tillgångar, dess kunskap och i en del fall anställda överförs 

till den externa aktören. En utökad relation mellan de inblandade parterna som har utvecklats 

över en längre tidsperiod är även ett viktigt kännetecken (Van Weele, A. 2012). 

Det finns tre benämningar som är grundläggande definitioner av outsourcing:  

o Offshoring – Ett företag lämnar över aktiviteter till en leverantör i ett lågkostnadsland.  

o Nearshoring – Aktiviteter outsourcas till närliggande kostnadsländer.  

o Onshoring – Ett företag outsourcar aktiviteter till leverantörer som har sin verksamhet i 

samma land som företagets verksamhet.  

(Van Weele, A. 2012) 

3.4.1. Beslutsmotiv till outsourcing 

De vanligaste grunderna till att ett företag outsourcar är för att kunna skapa fokus på 

kärnkompetensen inom företaget och nå kostnadseffektivitet (Antucheviciene, et al. 2013). 

Anledningar till varför ett företag använder outsourcing som en strategi kan delas in i två 

grupper, taktiska samt strategiska anledningar. Taktiska anledningar innebär att företag vill 

minska kontroll- och driftkostnader, få in ett viktigt kapacitetstillskott, frigöra interna resurser 

och få ett bättre resultat. Strategiska anledningar till varför företag väljer att använda sig av 

outsourcing är främst att förbättra företagets fokus och få tillgång till en bredare kompetens 

med kunskaper i världsklass. Det kan även innebära att få tillgång till resurser som inte finns 

internt, öka omstruktureringsfördelarna, öka kundnöjdheten samt flexibiliteten och dela på 

risker med andra aktörer (Van Weele, A. 2012). 

Inom industrier som påverkar konsumentens hälsa är kvaliteten på en produkt den viktigaste 

faktorn att ta hänsyn till. Kvaliteten bör därför vara det första som analyseras när ett beslut om 

outsourcing ska fattas.  
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Internt kan en verksamhet garantera den kvalitet som överensstämmer med den uttalade och 

krävda kvalitetsnivån på produkterna. När ett företag ska välja bland externa leverantörer bör 

de förutom att jämföra kvaliteten hos de producerande aktörerna se till de prisnivåer som de 

tar ut (Nagurney, A. Li, D. Nagurney, LS. 2013).  

3.4.2. Fördelar med outsourcing 

Fördelar med outsourcing är att företag kan sänka kostnader, nå strategiska mål, förbättra 

kundnöjdheten samt allmänt förbättra effektiviteten i företaget. Vidare underlättar det för 

företaget att kvarhålla eller utveckla en konkurrensfördel på marknaden samt att de kan 

koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Ytterligare en fördel är att företag kan uppnå 

effektivitetsvinster för att den externa aktören är specialiserad på aktiviteten (Van Weele, A. 

2012).  

3.4.3. Risker med outsourcing 

Trots att kraven på den leverantör som utför aktiviteten eller funktionen är tydligt detaljerade i 

kontraktet finns risken att en del aspekter inte uppfattas likadant av de båda aktörerna.  Risker 

med outsourcing kan uppkomma om en aktivitet utförs på ett annorlunda sätt som inte 

återspeglar företagets sätt att arbeta (Parment, A. 2010). Risker som är sammankopplade till 

outsourcing kan omfatta ledtid, teknik, finans, kvalitet, flexibilitet samt kulturella risker (Van 

Weele, A. 2012). 

§ Ledtid – En vanligt förekommande risk med outsourcing är att det finns en stor osäkerhet 

om förmågan att leverera slutprodukten inom en bestämd tid. När ett företag har valt att 

använda sig av offshoring är risken för försening hög. Detta på grund av att produktionen 

läggs ut till ett lågkostnadsland och då blir det geografiska avståndet längre mellan 

parterna (Gandhi, S J. Gorod, A. Sauser, B. 2008).	  

§ Teknik – Tekniska risker som kan uppkomma med outsourcing innebär en ovisshet om i 

vilken utsträckning en leverantör kan leverera önskat resultat av aktiviteten. En del 

kategorier i de tekniska riskerna kan innebära intern såväl som extern integration. Två 

exempel på tekniska risker är driftsamverkan och teknisk support (Gandhi, S J. Gorod, A. 

Sauser, B. 2008).	  
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§ Finans – Finansiella risker handlar bland annat om de risker som påverkar kostnader, 

osäkerheten på priser och dolda kostnader som kan uppstå i samband med outsourcing 

(Van Weele, A. 2012). Osäkerheten med en finansiell risk är att färdigställa en aktivitet 

eller produkt inom en bestämd budget och de konsekvenser det innebär för ett företag.  

Finansiella risker bör granskas noga eftersom kostnadseffektiviteten är en av de främsta 

orsakerna till varför ett företag väljer outsourcing som affärsstrategi. Företag bör vara 

medvetna om att trots outsourcing kan generera lägre kostnader kan det också skapa 

oförutsedda kostnader. Kostnader för leverantörsval, juridiska utgifter samt kostnader för 

övergångsarbetet är exempel på detta (Gandhi, S J. Gorod, A. Sauser, B. 2008). 

§ Kvalitet – Outsourcing kan orsaka kvalitetsrisker om det inte är tillräckligt specifikt i 

beskrivningen av vad som förväntas av leverantören. Kontraktet ska täcka allt som 

definierats att leverantören förväntas prestera, dock finns risken att kontraktets innehåll 

visar på en överdrift av leverantörens faktiska förmåga (Van Weele, A. 2012). Avtalen 

kan innebära en del dilemman, det är därför viktigt att aktörerna håller en god och öppen 

relation. Definitionen av kvalitetsrisker är oförmågan att få slutprodukten att möta 

kundens krav. Det måste därför finnas ett standardmått på kvaliteten och hur den mäts. 

Det bör till exempel ske genomgångar i konstruktionen för att upptäcka kvalitetsproblem. 

Kvalitetsrisker uppstår även då priset blir den enda styrande faktorn vid ett leverantörsval 

(Gandhi, S J. Gorod, A. Sauser, B. 2008). 

§ Kultur – Allt en grupp tänker, säger samt gör grundar sig i en bakomliggande kultur. 

Språk och kulturella faktorer kan också spela en stor roll i hur människor läser och förstår 

speciella situationer. Oavsett hur specifika krav som ställs i ett projekt, görs ofta egna 

antaganden och detta kan förstoras när organisationer samarbetar på långa avstånd. 

Resultatet av hur relationen mellan olika kulturer är samt hur olika mänskliga 

förhållanden på arbetsplatsen fungerar påverkar den övergripande kvaliteten på 

slutprodukten (Gandhi, S J. Gorod, A. Sauser, B. 2008). 

Riskfaktorerna bör bedömas utifrån vilken negativ inverkan de kan ha på företagets lönsamhet 

samt hur stor sannolikheten är att det skulle inträffa. Utifrån dessa två kriterier kan en bild 

över vad som bör fokuseras på skapas, detta för att utveckla specifika strategier som kan 

minska riskerna i varje riskgrupp (Van Weele, A. 2012). 
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3.5.  Flödesanalys 

En flödesanalys studerar flöden mellan tillverkaren och kunden, vilket skapar förutsättningar 

för värde och värdeflöde. Flödet kan även analyseras i ett större perspektiv och täcka hela 

försörjningskedjan mellan leverantör till kund (Olhager, J. 2013). 

Ett värdeflöde omfattar och byggs upp av sammanlänkade processer som en produkt passerar. 

Värdeflödet ska utmärka alla aktiviteter som skapar värde men även aktiviteter som inte gör 

det samt nödvändiga aktiviteter för att förädla en produkt (Olhager, J. 2013).  

Detta kan besvaras genom att dela in aktiviteterna i tre grupper: 

o Värdeskapande aktiviteter – Någon form av förändring skapas av produkten med dessa 

aktiviteter, vilka bidrar till att produkten går mot att bli färdigställd. Värdeskapande 

aktiviteter är de moment i tillverkningen som bidrar till en komplett produkt. Exempel på 

värdeskapande aktiviteter är bearbetning av råmaterial, montering av halvfabrikat och 

detaljer.  

o Icke-värdeskapande aktiviteter – Aktiviteter som inte tillför något värde för produkten, 

till exempel transport och lagerhållning. 

o Nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter – Aktiviteter som stödjer och bidrar till att 

det blir en effektiv transformationsprocess för produkten. Exempel på aktiviteter är 

planering av inköp, produktion och leveranser samt prognostisering. Även 

informationsflödet ingår i de planerade aktiviteterna. 

(Olhager, J. 2013) 

Värdeflödesanalysen är en fortsatt metod för kartläggning och ska resultera i 

förbättringsförslag för att flödet slutligen enbart ska innehålla värdeskapande processer. 

Värdeflödesanalysen ska ge svar på vilka aktiviteter som tillför den externa kunden värde på 

grund av att det indikerar på vad kunden är villig att betala (Petersson, et al. 2012). 

3.6.  Lean produktion 

För att hjälpa företag att ständigt förbättras, effektivisera hela flödeskedjor, öka 

kundnöjdheten samt lönsamheten har det uppkommit metoder och verktyg. Lean produktion 

uppfanns av Toyota Motor Corporation och betyder resurssnål produktion, en annan känd 

benämning är ”The Toyota Production System” eller ”TPS”.  
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Lean produktion definieras ofta med hjälp av fem steg: definiera kundvärdet, definiera 

värdeflödet, få ett kontinuerligt och jämt flöde, tillverka efter kundorder och samtidigt sträva 

efter högsta kvalitet (Womack, J P. Jones, D T. 2003). Varje organisation kommer att utarbeta 

ett eget unikt sätt att jobba med lean produktion, detta för att kunna utveckla sin verksamhet 

utifrån det skede företaget befinner sig i och därefter hitta verktyg de bör implementera 

(Lewis, M A. 2000). 

“4P” förklarar de fyra olika huvudprinciperna inom lean produktion och omfattar; filosofi 

(långsiktigt tänkande), processer (eliminera slöseri), anställda och partners (respekt, utmana 

dem och låt dem växa) samt problemlösning (ständiga förbättringar, ständigt lärande). 

Principerna beskriver det som företag helst ska förhålla sig till om de vill införa lean 

produktion (Liker, J K. 2009).  

TPS-huset, som visas i figur 3, grundades av Fujio Cho som en illustration av hur Toyota 

Production System ska läras ut. Huset symboliserar ett strukturerat system, som bara är starkt 

om alla delarna i systemet är starka. Det har under många år exemplifierats olika varianter av 

huset men de nedan nämnda satserna är självklara. Taket illustrerar målsättningen som är 

högsta kvalitet, lägsta kostnad och kortast ledtid. Den första pelaren illustrerar JIT och den 

andra jidoka. Inuti huset finns människorna och det är där förädling av produkter och 

aktiviteter sker. Grunden på huset illustreras av ett antal block som heijunka, stabila och 

pålitliga processer samt standardisering (Liker, J K. 2009). 

Figur 3. ”TPS- huset” ( Liker, J K. 2009, sid. 55). 
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3.6.1. Just-in-time 

Just-in-time, JIT, är en av nyckelstrategierna för att uppnå flexibilitet och att arbeta enligt en 

lean produktion. Den består av principerna takt, kontinuerligt flöde och dragande system 

(Holl, A. Pardo, R. Rama, R. 2010). JIT innebär att rätt artikel finns på rätt plats i rätt mängd 

vid rätt tid. Detta medför ett lågt PIA i produktionen vilket i sin tur medför en låg 

kapitalbindning samt mindre hantering och förrådshållning (Olhager, J. 2013). Verktyget JIT 

kan bland annat användas för att effektivisera materialflöden. Ett företag bör dock prioritera 

det interna materialflödet i samma omfattning som de materialflöden som sker över 

företagsgränserna. En förutsättning för att den interna materialhanteringen kontinuerligt ska 

fungera är att det måste finnas ett effektivt informationsflöde på företaget (Liker, J K. 2009).  

3.6.2. Jidoka 

Jidoka är en viktig del för att nå lean produktion och består av principerna inbyggd kvalitet 

samt stopp vid fel.  Detta innebär att kvalitet ska byggas in i en produkt genom att 

medarbetarna har rätt kompetens och följer ett standardiserat arbetssätt, allt ska göras rätt från 

början. Skulle fel trots det uppstå ska en process eller utrustning alltid stoppas. För en 

automatiserad produktion är detta förutsättningar för såväl hög produktivitet samt hög kvalitet 

(Petersson, et al. 2012). Jidoka är även en strävan om att skapa mer eller mindre autonoma 

utrustningar. Detta innebär att överföra mänsklig intelligens till maskiner för att få en så 

kvalitetssäkrad process som möjligt och förhindra fel (Segerstedt, A. 2008). 

3.6.3. Heijunka 

Heijunka betyder utjämnat flöde vilket innebär en stabilitet i produktionsvariationen, både 

produktmixen samt volymen. Heijunka innebär också att formen av en produktion gör det 

enkelt för en process att byta produkt, detta medför att tillverkning kan ske utefter 

efterfrågebehovet. Heijunka förväntas ge ett kontinuerligt, smidigt och effektivt flöde 

(Olhager, J. 2013).  

Ett enstycksflöde anses vara en del av det idealiska tillståndet vid en produktion och med en 

ständig strävan om ett jämnare flöde kan det även vara målet och vägen dit. Med ett 

enstycksflöde menas att artiklar flödar från det ena processteget till det andra utan att något 

lager erhålls mellan stegen (Rother, M. 2013).  
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3.6.4. Muda 

Muda betyder slöseri och är de aktiviteter som inte tillför något värde till slutprodukten. Inom 

lean produktion definieras åtta typer av slöserier:  

o Överproduktion – Att tillverka mer än det som efterfrågas, vilket anses vara det värsta 

slöseriet eftersom det kan orsaka andra.  

o Väntan – Beror oftast på materialbrist, dålig balansering eller driftstörningar i 

produktionen. 

o Onödigt lager – Kan dölja problem i tidigare led och binda onödigt kapital. 

o Onödiga rörelser – Tar tid och kräver extra ansträngning för medarbetare. 

o Fel och omarbete – Innebär reparationer, kassationer och förseningar, vilket kan skapa 

stora förluster för ett företag.  

o Överarbete – Att göra mer arbete än vad kunden efterfrågar anses vara ett slöseri.  

o Onödiga transporter – Omvägar när material transporteras, både internt och externt, 

skapar inte värde i produktionen. 

o Outnyttjad kreativitet – Medarbetarnas kreativitet, kunskap och erfarenhet utnyttjas inte 

på bästa sätt.  

(Segerstedt, A. 2008) 

3.6.5. 5S 

5S är ett visualiseringsverktyg inom lean produktion för att synliggöra problem, förbättra 

arbetet i en grupp samt eliminera slöserier som orsakar fel. Beteckningen 5S står för sortera, 

strukturera, städa, standardisera och skapa vana. Sortera innebär en genomgång av allt som 

finns på arbetsplatsen samt en utrensning av det som inte används. Strukturera innebär att 

organisera och skapa en markerad plats åt all utrustning samt allt material. Städa betyder att 

underhålla arbetsplatsen och bevara den ren. Standardisera innebär regler för hur sortering, 

strukturering och städning ska skötas. Skapa vana kallas även för självdisciplin och 

personalen åstadkommer detta genom utbildning samt övning (Liker, J K. 2009). 

Användning av visualiseringsverktyget kan bidra till att det blir enklare att vara effektiv och 

kvalitetsmedveten under sitt arbete. 5S kan minska förflyttningar, antal hanteringar samt göra 

layouter mer flexibla och tydliga (Olhager, J. 2013).   



 

   
     

  TEORI 

 

28 

3.6.6. Kaizen 

Kaizen innebär ständiga förbättringar och filosofin medför att alla medarbetare i hela 

organisationen ständigt söker förbättringsmöjligheter. Det krävs en klarhet och tydliga mål i 

vad som ska uppnås när kaizen ska användas. Alla processer kan alltid förbättras och ingen 

anses vara perfekt, det är en av orsakerna till att kaizen används (Olhager, J. 2013).  

3.7.  Kata 

Kata betyder inövat mönster eller beteende. En kata är en beskrivning på förbättrings- och 

ledningsrutiner för att leda människor i arbetslivet. Trots att rutiner förändras och blir svåra 

att kontrollera kan organisationen ha en metod för att hantera det, en kata för de oförutsedda 

förändringarna (Rother, M. 2013).  

3.7.1. Måltillstånd 

I avsikt att åstadkomma förbättringar på processnivå kan organisationen ta hjälp av att sätta 

upp ett önskat tillstånd utifrån nuläget, även kallat måltillstånd. Ett måltillstånd fungerar som 

en riktningsgivare för att vägleda människor i deras tänkande och görande mot en mer 

långsiktig vision. Det är ett tillstånd som detaljerat och specifikt beskriver var företaget 

behöver vara. Efter ett fastslaget definierat måltillstånd ska personalen börja jobba, följa 

förbättringskatan, tänka kreativt och överskrida kunskapsgränsen (Rother. M, 2013). I figur 4 

illustreras hur ett företag ska uppnå deras vision med nuläget som utgångspunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. En illustration av text som visar vägen från nuläget till visionen (Rother, M. 2013). 
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3.7.2. Förbättringskata och coachningkata 

Inom lean produktion kan kata delas in i två delar, förbättringskata samt coachningkata. 

Förbättringskatan är en effektiv modell för hur ledning av en organisation ska fungera samt 

hur människor kan arbeta tillsammans dagligen. Till en början bryts företagets vision ner till 

en konkret utmaning som ska slutföras under en viss utsatt tid samtidigt skapas delmål och ett 

aktuellt måltillstånd.  Det är även viktigt att granska nuläget för att få ett så bra 

förbättringsarbete som möjligt. Takttid, cykeltid, variation och kapacitet dokumenteras i form 

av exempelvis diagram. Hinder som står i vägen för att företaget ska lyckas ta sig till 

måltillståndet synliggörs och fokus bör ligga på att lösa ett hinder i taget (Rother, M. 2013). 

Experiment utförs för att se om den lösning som valdes för hindret var rätt. En reflektion över 

ett experiment bör ske och bidra med en lärdom om vad som kan göras bättre tills nästa gång. 

Att gemensamt bestämma vad måltillståndet ska vara är enbart en del av förbättringskatan. 

Den andra är att arbeta för att klara av de hinder som uppstår på vägen mot måltillståndet. Det 

är när ett hinder dyker upp som en stor del av lärandet sker (Rother, M. 2013). 

En coachningkata ska svara på frågan; ”Hur lärs ett beteende enligt förbättringskatan ut?”. 

Coachningkata innebär den rutin som används dagligen för att stötta och coacha människor att 

genomföra experiment inom organisationen. Experimenten ska vara enkla och genomförbara 

på en arbetsdag samt angripa de hinder som står i vägen för att uppnå måltillståndet. En 

arbetsledare, avdelningschef eller förbättringsledare kan agera som en mentor och kan genom 

ständig dialog med sitt team hjälpa till med förbättringsarbetet. Mentorn ska bland annat vara 

involverad när viktiga situationer ska analyseras, då måltillståndet ska skapas eller när de fem 

rutinmässiga frågorna ska ställas till arbetaren. Frågorna ställs inte i syfte att få ett specifikt 

svar utan det viktigaste är att arbetaren själv får komma fram till lösningar (Rother, M. 2013). 

De fem frågorna inom coachningkatan är ett bra hjälpmedel för mentorn att coacha arbetaren: 

1. Vad är måltillståndet? 

2. Vad är tillståndet just nu? (Reflektera över det senaste steget: Vilket var det 

senaste experimentet? Vad hände? Vad lärde du dig?) 

3. Vilka hinder står i vägen för att uppnå måltillståndet och vilket jobbar du med nu? 

4. Vilket är ditt nästa steg? Vad förväntar du dig? 

5. När kan vi gå och se vad vi har lärt oss av att ta det steget?  

(Rother, M. 2013)  
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3.8.  Dispositionsmodell 

I dispositionsmodellen visualiseras strukturen och dess riktlinjer upp för den empiriska 

insamlingen. Detta ska bidra till att frågeställningen ska besvaras i resultatet av fallstudien.  

I figuren nedan visualiseras den modell som vi arbetat efter.  
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1. Nulägesbeskrivning 

1.1. Beskrivning av valt produktionsflöde 
o Informations- och materialflöde. 

1.2. Processbeskrivning 
o Noggrann identifiering av alla processteg. 
o Illustration av processflöden. 
o Förståelse över hur de olika flödena är uppbyggda. 

1.3. Förbättringsarbete 
o Identifiering av montörernas arbetssätt.   

2. Nulägesanalys 

2.1. Produktionsprocess 
o Identifiera aktuella kärnprocesser och stödprocesser.  

2.2. Flöde 
o Kartläggning av nuvarande produktionsflödes tillstånd. 
o Uppskattning av kostnader. 

2.3. Outsourcing 
o Identifiering och koppling till flöde II.  
o Vilket av offshoring, nearshoring och onshoring som företaget har valt/väljer att 

använda.  
o Påverkande fördelar och risker. 

2.4. Flödesanalys 
o Identifiera värdeskapande, icke-värde skapande och nödvändiga icke-värdeskapande 

aktiviteter. 
2.5. Lean produktion 

o Förklaring till hur grunden på TPS-huset byggs upp i fallstudien. 
o Produktion och arbetssätt kopplat till TPS- huset. 
o Byggstenar till huset; JIT, jidoka, heijunka, 5S. 

2.6. Förbättringsarbete 
o Identifiering av vad som händer inuti huset. 
o Identifiering av slöserier på fallföretaget. 
o Arbetet med kata, måltillstånd, förbättringskata och coachningkata. 
o Identifiera hur användningen av kata påverkar fallföretaget rent praktiskt.  

3. Jämförelse 

o Jämförelse mellan flöden. 
o Jämförelsefaktorer som sätter TPS-husets tak på plats. 
o Granskning och undersökning av jämförelsefaktorerna. 

4. Utvärdering 

o Resultatet av studien visualiseras.  
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4.  Nulägesbeskrivning 

I kapitlet nedan presenteras företaget som fallstudien baseras på, samt en nulägesbeskrivning 

av den internt berörda tillbehörsavdelningens processer och logistiken bakom dem.  

4.1.  Företagsinformation 

Fallföretaget är ett börsnoterat bolag som är lokaliserat i Växjö, Sverige, och ingår i en större 

koncern vars huvudkontor ligger i Göteborg. Företaget grundades år 1943 och blev en del av 

koncernen år 1987. Koncernen har cirka 15 200 medarbetare och hade under år 2013 en 

omsättning på cirka 25 miljarder kronor. Försäljning sker globalt via egna bolag. 

Produktionen bedrivs vid anläggningar i Frankrike, Kanada, Kina, Polen, Storbritannien, 

Turkiet, Tyskland, USA och Sverige. Bolaget är världsledande i tre medicintekniska 

affärsområden och fallföretaget är verksamma inom en av dessa.  

Företaget i Växjö utvecklar, tillverkar samt marknadsför produkter eller produktsystem för 

desinfektion. Produkterna eller produktsystemen säljs till laboratorier, sjuk- och åldringsvård 

samt farmaceutisk industri på den globala marknaden. Fallföretaget har idag cirka 220 

anställda, varav 2/3 arbetar i produktionen och 1/3 är tjänstemän. De tillverkar ett antal olika 

varianter av disk- och spoldesinfektorer samt dess tillbehör.  

4.2.  Produktionsflöde 

För att fallföretaget ska åstadkomma ett effektivt flöde från leverantör till kund används ett 

internt IT-system, Movex M3. Systemet innebär att alla processer som sker från 

ordermottagning till färdig produkt bildar ett informationsflöde, vilket står till stöd för 

materialflödet. M3 överför automatiskt information mellan avdelningarna på företaget och 

ligger till grund för materialstyrningen i hela produktionen. Informations- och materialflödet 

bygger tillsammans upp produktionsflödet på företaget.  

Materialhanteringen i produktionen sker med hjälp av gaffel- samt handtruckar. 

Godstransporter samt slingbilar är avsedda att förflytta gods från företaget i Växjö och dess 

leverantörer eller kunder.  
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Medarbetarna vid tillbehörsavdelningen förlitar sig på att körplanen i M3 ska ge dem korrekt 

och uppdaterad information. Vid varje arbetsstation i produktionen finns en dator med 

tillgång till M3 för att underlätta att information visualiseras. Medarbetarna på företaget tar 

hjälp av affärssystemet för att frisläppa information och material till nästa process. 

4.3.  Processbeskrivning 

Tillbehörsavdelningen består av två olika produktionsflöden.  

Vid det första flödet får monteringsprocessen artiklar som är svetsade internt på företaget och 

elektrolytpolerade av en extern aktör.  

Flöde I 

Det andra flödet består av att monteringsprocessen får sammansvetsade och 

elektrolytpolerade artiklar från en leverantör och enbart slutmontering behövs utföras.  

Flöde II 

Nedan markeras de steg som ingår i produktionsflöde ett och två med (Flöde I & II) efter 

varje processrubrik. Övriga processer som endast ingår i det första flödet markeras (Flöde I).  

4.3.1. Kund (Flöde I & II) 

Fallföretaget har en global kundmarknad inom sjuk- och åldringsvård, laboratorier samt 

farmaceutisk industri. Företaget sköter försäljningen via 36 egna återförsäljningsbolag som är 

lokaliserade över hela världen.  Västeuropa är den största försäljningsregionen med 36 

procent av den totala försäljningen, USA samt Kanada med 34 procent och övriga världen 

med 30 procent.  
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Kunder kan själva bestämma hur deras order ska se ut och vilka artiklar den ska innehålla 

utifrån produktkataloger. En kundorder kan vara enormt varierande, den kan innebära att 

kunden enbart beställer ett vagntillbehör eller en komplett diskmaskin. Kunden kontaktar en 

återförsäljare till koncernen som i sin tur kontaktar orderadministrationen på företaget i Växjö 

via e-post eller telefon. Företaget ger alltid deras kunder 30 dagars betalningskredit från och 

med det datum ordern skickas från Växjö.  

Operationsdiskvagn, även kallad instrumentdiskvagn, är den mest förekommande variant av 

vagn som tillverkas av tillbehörsavdelningen på fallföretaget. Operationsdiskvagnen finns i 

två olika storlekar, 46:or och 86/88:or. Diskvagnarna är moduluppbyggda och består av 

kombinerbara delar så att instrument och gods lätt kan anpassas. 46:an är den vagn av mindre 

storlek och passar till de maskiner som ingår i 46-serien. 86/88:orna är en större variant av 

operationsdiskvagn som är ett tillbehör till maskiner som ingår i 86-serien eller 88-serien.  

4.3.2. Orderläggning (Flöde I & II) 

Ansvar: Orderavdelning – 2 personer 

Orderhandläggaren registrerar återförsäljarens behov och samtidigt registreras de 

artikelnummer som ingår i ordern i affärssystemet. Ett ordernummer skapas och en 

orderbekräftelse skickas tillbaka till återförsäljaren med information om bland annat pris och 

leveransdatum från Växjö. Återförsäljaren kontaktar den slutliga kunden genom att skicka 

vidare orderbekräftelsen så att kunden informeras om pris och slutligt leveransdatum.  

Företaget tillverkar artiklar utifrån skarp kundorder eller efterfrågeprognoser. Prognoserna 

beräknas per kvartal och uppdateras direkt i M3 av marknadsavdelningen på företaget. 

Kundorder registreras via en orderhandläggare i M3, vilket automatiskt överför information 

angående ordern till processägaren.  

4.3.3. Frisläppa order till körplan (Flöde I & II) 

Ansvar: Processägaren – 1 person 

Orderregistreringen genomförs av en orderhandläggare och det tar en arbetsdag för 

processägaren att se kundordern i M3 när registreringen genomförts. När ordern når 

processägaren kan den frisläppas genom M3 till produktionens körplan. Processägaren 

placerar och prioriterar därefter ordern utefter de leveransdatum kunden blivit informerad om. 
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Processägaren kan uppfatta svårigheter med att planera körplanen eftersom de cykeltider som 

är registrerade i M3 inte alltid överensstämmer med verkligheten.  

4.3.4. Inköp (Flöde I & II) 

Ansvar: Inköpsavdelning – 3 personer 

När processägaren frisläpper en order till produktionens körplan kan det saknas artiklar i 

lagret för att färdigställa kundordern. I detta fall får inköpsavdelningen ett förslag genom M3 

för de artiklar som företaget behöver köpa in. Inköpsavdelningen har kontakt med de 

leverantörer som levererar artiklar gällande den aktuella kundordern. De inköp som kan ske 

från leverantörerna är varierande i flöde ett och två. I det första flödet får inköparen ett förslag 

att köpa in enstaka artiklar som ingår i vagnen som ska svetsas internt på företaget och 

elektrolytpolerats externt. I det andra flödet köper företaget in vagnar som redan är svetsade 

och elektrolytpolerade, de som enbart ska slutmonteras.  

 

 

 

 

Leverantörer som berörs för inköp inom tillbehörsavdelningen är placerade bland annat i 

Sverige, Estland och Kina. De ungefärliga leveranstiderna som förekommer från 

leverantörerna är inom Sverige 20-25 dagar, från Estland 10-15 dagar och från Kina 50-60 

dagar. Fallföretaget har 30 eller 60 dagars leverantörskredit till sina leverantörer i Sverige. 

Målet är att ha 60 dagar till alla leverantörer i Sverige. Till Estland har företaget 60 dagars 

leverantörskredit och till Kina har de 90 dagars leverantörskredit.  

4.3.5. Transport (Flöde I & II) 

Ansvar: Leverantör 

Transport av beställda artiklar sker från leverantörer i Sverige, Estland eller Kina till företaget 

i Växjö. Leveranserna sker med olika transportmedel beroende på varifrån de kommer. Det är 

leverantörens ansvar att artiklarna kommer välbehållna till godsmottagningen på företaget.  

	  	   Sverige Estland Kina 
Leveranstid (dagar) 20 - 25 10 - 15  50 - 60 

Leverantörskredit (dagar) 30 (60) 60 90 

Tabell 1. Leverantörernas beräknade leveranstid och kredit. 
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4.3.6. Godsmottagning (Flöde I & II) 

Ansvar: Godsmottagning – 2 personer 

Leveranser som kommer till företaget lastas av på godsmottagningen. Personalen vid 

godsmottagningen är ansvariga att kontrollera att allt finns på plats. Godset som ankommer 

registreras i M3 och systemet anger vart godset ska placeras, i tältet, förrådet eller vid 

markerad lagerplats i produktionen intill svetsen.  

Vid de tillfällen alla artiklar i en tillverkningsorder är kompletta från det att ordern registrerats 

används befintliga artiklar som finns i lager, då utesluts inköps- och transportmomenten.  

4.3.7. Lager/hyllager (Flöde I & II) 

Ansvar: Förrådspersonal – cirka 5 personer/Svetspersonal – 2 personer 

Artiklarna som kommer från en leverantör placeras på en markerad hyllagerplats vid 

svetsprocessen. De tillbehörsartiklar som kontinuerligt behövs för att färdigställa de mest 

förekommande vagnarna finns redan placerade på hyllagret. Artiklarna som finns på ett 

hyllager fylls på systematiskt av förrådspersonalen allteftersom en låda på hyllan blir tom. En 

förutsättning för att förrådet ska veta att artiklar ska fyllas på är att svetspersonalen scannar av 

en låda i M3 när den blir tom. Artiklarna fylls på en gång om dagen med hjälp av ett trucktåg 

från förrådet som placerar ut artiklar till olika hyllager som finns i produktionen.  

4.3.8. Svets (Flöde I) 

Ansvar: Svetspersonal – 2 personer 

Svetspersonalen ser information om vad som ska tillverkas i körplanen. De artiklar som 

behöver levereras från lagret eller godsmottagningen sker med ett trucktåg cirka en dag innan 

produktionen ska påbörjas. De artiklar som används ofta i svetsprocessen ligger i pallar vid ett 

hyllager nära arbetsstationen. Om det skulle saknas artiklar till en order som ska påbörjas 

kontaktar svetsaren förrådspersonalen via telefon. När materialbrist uppstår kan det bero på 

att M3 visa ett saldo av artiklarna som inte stämmer överens med vad som finns i lager. 

Svetspersonalen skriver ut operationskort med tre streckkoder för stämpling av tillverkning, 

elektrolytpolering och lagerhållning. De skriver även ut ett pallkort, följekort som plocklista 

och ritningar som behövs för att påbörja svetsprocessen.  
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Svetsen påbörjas när alla artiklar som ska svetsas är kompletta och arbetstiden beror på vilken 

artikel som ordern innehåller. När tillbehörsartikeln är färdigställd transporterar 

svetspersonalen, med hjälp av en handtruck, pallen med tillhörande dokument till 

utlastningen. Konstruktionsritningarna stämmer inte alltid överens med vad som konstrueras 

och tillverkas vid svetsen. Personalen vid svetsen har god kompetens och är specialister inom 

sitt område.   

4.3.9. Utlastningen (Flöde I) 

Ansvar: Utlastningspersonal – 2 personer 

Svetspersonalen levererar svetsat material till utlastningen som i sin tur ansvarar för att 

beställa en slingbil som ska hämta godset på fallföretaget. Utlastningspersonalen placerar 

godset vid en speciell markering för att underlätta arbetet för lastbilschauffören som förflyttar 

godset, med hjälp av en handtruck, in i slingbilen.  

4.3.10. Transport (Flöde I) 

Ansvar: Fallföretag/Externt transportföretag 

Transporten sker mellan företaget i Växjö och ett externt elektrolytpoleringsföretag. 

Slingbilen kör mellan Växjö och den externa leverantören en gång per dag eller vid behov.   

4.3.11.  Elektrolytpolering (Flöde I) 

Ansvar: Externt elektrolytpoleringsföretag 

När en artikel har svetsats uppstår det en obehandlad yta och elektrolytpolering används för 

att förbättra ytskiktet på denna yta, på det rostfria stålet. Elektrolytpoleringen består av 

betning samt polering och utförs av ett externt företag. Företaget har 8 dagars ledtid där 

transport till och från det externa företaget är exkluderat.  

4.3.12.  Transport (Flöde I) 

Ansvar: Externt elektrolytpoleringsföretag/Externt transportföretag 

Transporten sker med slingbil mellan det externa elektrolytpoleringsföretaget och företaget i 

Växjö. 
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4.3.13.  Godsmottagning (Flöde I)  

Ansvar: Godsmottagning – 2 personer 

Leveranser från det externa företaget lastas av på godsmottagningen på fallföretaget. Godset 

registreras sedan in i M3 av personalen på godsmottagningen som av systemet får angivet vart 

det ska placeras. När artiklarna kommer från elektrolytpoleringen får godsmottagningen 

angivet att artiklarna ska direkt till den markerade lagerplatsen i produktionen vid 

monteringen eller till förrådet. Godsmottagningspersonalen ansvarar för att monteringen eller 

förrådet får artiklarna och transporterar det till berörd personal med hjälp av en truck. 

4.3.14.  Lager, Hyllager (Flöde I & II) 

Ansvar: Monteringspersonal – 5 personer/Förrådspersonal – cirka 5 personer 

Artiklarna som kommer från leverantörer, förrådet eller direkt från elektrolytpoleringen 

placeras på en markerad lagerplats i början av monteringsflödet. De tillbehörsartiklar som 

kontinuerligt behövs för att färdigställa de mest förekommande vagnarna finns redan 

placerade på hyllager i monteringen. Artiklarna som finns på ett hyllager fylls på systematiskt 

av förrådspersonalen när en utav två lådor på hyllan blir tom. En förutsättning för att förrådet 

ska veta att tillbehörsartiklarna ska fyllas på är att monteringspersonalen scannar av den 

tomma lådan så att det registreras i M3. Artiklarna fylls på en gång om dagen genom att 

trucktåget från förrådet placerar ut artiklar till olika hyllager som finns i produktionen. 

När en speciell vagn som sällan monteras dyker upp på körplanen finns alla tillbehörsartiklar 

som behövs för att montera vagnen ute i förrådet. Förrådspersonalen plockar ihop ordern med 

hjälp av en plocklista och transporterar artiklarna till markerad lagerplats vid monteringen.  

4.3.15.  Montering, Kontroll, Packning (Flöde I & II) 

Ansvar: Monteringspersonal – 5 personer 

Personalen i monteringen följer körplanen i M3 där processägaren har gjort prioriteringar för 

att markera vad som ska ut till kund först. Det är samma montör i hela flödet av en order, från 

att monteringen påbörjas tills dess att den har packats. Montören skriver ut en 

tillverkningsorder med tre streckkoder för montering, kontroll och packning. Följekortet som 

består av en plocklista med vilka artiklar som ska ingå i monteringen skrivs ut tillsammans 

med de ritningar som är nödvändiga för att veta hur vagnen ska monteras. Etiketter som ska 

fästas på kartongen vid packningen skrivs ut i samma skede som resterande papper. 
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Montören använder plocklistan för att veta exakt vad ordern inkluderar och tar hjälp av listan 

för att hämta vagnen vid lagret i början av monteringsflödet samt alla tillbehörsartiklar på 

olika hyllager. Plocklistan är inte strukturerad efter antal tillbehörsartiklar av samma sort. På 

grund av platsbrist vid arbetsstationen hämtar montören ibland materialet i omgångar. 

När vagnen är färdigmonterad kontrolleras storleken i en provfixtur och därefter sker en 

kontroll av en godkänd kontrollant bland de andra medarbetarna vid tillbehörsmonteringen. 

Kontrollen innebär granskning samt jämförelse av den utförda monteringen med de 

ritningarna som skrivits ut. Ett dokument fylls i av kontrollanten angående vilka delar vagnen 

består av och att dessa delar är godkända. Dokumentet måste skrivas under och arkiveras på 

grund av kvalitetspolicyn. Ett grönt kort placeras sedan på vagnen med underskrift och har 

som funktion att visa kunden att vagnen är godkänd i produktionen, detta är företagets egen 

kravbild. En plastficka med instruktioner om tillvägagångssättet för att använda vagnen ska 

också inkluderas innan packning. 

Packningen sker för hand i slutet av monteringsflödet och utförs av den montör som tidigare 

monterade ihop vagnen. Kartongen häftas med hjälp av en häftstiftsapparat och sedan 

placeras ett skydd av cellplast för att vagnen inte ska bli skadad under transporten. De 

etiketter som skrevs ut i början av monteringen fästs på utsidan av kartongen för att med hjälp 

av en streckkod veta vilken kundorder den tillhör. Kartongen placeras på en pall i slutet av 

monteringsflödet efter att packningen är genomförd och transporteras sedan bort till 

utlastningen med hjälp av en handtruck. Transporten utförs oftast av monteringspersonalen, 

men bör enligt processägaren alltid utföras av utlastningspersonalen.   

När en montör är färdig med packningen ska streckkoden scannas av i M3. Detta är 

nödvändigt för att det är med hjälp av systemet som utlastningen får reda på att en 

tillverkningsorder är klar och kan levereras till kund.  Monteringen i tillbehörsavdelningen har 

en takttid på 72 minuter.  

4.3.16.  Utlastning (Flöde I & II) 

Ansvar: Utlastningspersonal – 2 personer 

Utlastningen består av ett färdigvarulager där artiklar placeras om de blir klara innan de ska 

levereras till kund. Artiklar som tillverkas enligt prognos kan i en del fall placeras i 

färdigvarulagret. 
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Utlastningspersonalen kan med hjälp av M3 se att alla artiklar som ingår i en 

tillverkningsorder till en kund är färdigtillverkade och det är först när det har skett som 

bokning av transport sker. Alla artiklar som ingår i kundordern plockas samman och placeras 

så att det blir lätt för lastbilschauffören från det externa transportföretaget att hitta och lasta 

godset på lastbilen med en handtruck.   

Det är vanligt att utlastningspersonalen får påskynda tillbehörsartiklarna för att kunna få ihop 

kundordern. Förseningen kan ibland bero på att monteringen eller svetsen haft materialbrist 

och därmed inte kan hålla produktionstiden som står i körplanen. I vissa fall kan förseningen 

bero på att transporterna är försenade från leverantören innan det kommer till monteringen.   

Fakturering sker samma dag som orderhandläggaren fått information genom M3 att 

leveransdatumet från företaget i Växjö förväntas vara. 

4.3.17.  Transport (Flöde I & II) 

Ansvar: Fallföretag/Externt transportföretag 

Transport från fallföretaget sker två gånger per dag, oftast en gång på förmiddagen och en 

gång på eftermiddagen. Transporten sker med hjälp av en lastbil från ett externt 

transportföretag som kör godset till kund, återförsäljare eller ett centrallager. På centrallagret 

delas lasten in beroende på vilken återförsäljare den ska till. 

4.4. Flöde I  

Tillbehörsavdelningen har tidigare tillverkat fler artiklar från grunden än vad de tillverkar i 

dagsläget. Produktionen har under de senaste åren lagt ner mycket intern tillverkning, dock 

sker det fortfarande svetsning av artiklar i rostfritt stål. Elektrolytpoleringen har alltid utförts 

av ett externt företag.  

Företaget kan kontrollera kvaliteten på produkterna i en större omfattning om majoriteten av 

tillverkningsprocesserna sker internt. Det som företaget inte kan säkerställa kvaliteten på 

under förädlingsprocessen är när produkten är på elektrolytpoleringen. Under den processen 

förlitar sig fallföretaget på att det externa företaget uppfyller kvalitetskraven som avtalats. 

Underleverantörerna till fallföretaget levererar rostfritt stål i form av stänger till svetsen. I 

leveransen ingår även olika sorters tillbehörsartiklar till monteringen, de artiklarna måste 

också uppfylla specifika kvalitetskrav. 
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Ytskiktet på polerat rostfritt stål är mycket svårbedömt och kan i princip granskas olika från 

person till person. Främst uppstår problematiken när produkten kommer tillbaka till 

fallföretaget från elektrolytpoleringen eftersom kvaliteten på ytskiktet då bedömts annorlunda. 

Kvalitetsbristen på ytskiktet av vagnen beror oftast på att en specifik vagnmodell består av två 

plåtartiklar som svetsats ihop. Vagnarna är svetsade så att vätska från elektrolytpoleringen 

kan tränga sig in mellan plåtartiklarna och slutligen bilda märken på vagnen. Efter en tid 

visualiseras vita fläckar på vagnens yta. Vagnen förflyttas till monteringen efter det anlänt till 

fallföretaget där det blir omhändertaget av monteringspersonalen. Det är först när ytskiktet 

blir granskat som det i många fall blir omarbetat genom att personalen putsar upp metallytan 

för hand. Tillbehörsavdelningen har stora krav på att hålla hög kvalitet eftersom det är där 

verktyg och instrument placeras för att bli desinfekterade, för att åter nå människokroppen.   

Konstruktionsritningarna på fallföretaget stämmer inte alltid överens med vad som 

konstrueras och tillverkas vid svetsen. Detta på grund av att de ritningar som existerar är 

felaktiga, vilket innebär att svetsaren har en betydande kunskap för att leverera den vagn som 

kunden beställt med rätt mått. 

När svetsprocessen tillhandahåller tillverkningsordern på körplanen har ett varierat antal 

dagar passerat från att den registrerats i M3. Detta är beroende på om ordern är en skarp 

kundorder eller förväntad order efter prognos samt om önskat leveransdatum registrerats. 

Svetsens cykeltid är mycket varierande på grund av att ordern kan variera i storlek och 

variant. Transporter som sker med hjälp av en slingbil mellan fallföretaget och det externa 

elektrolytpoleringsföretaget varierar också tidsmässigt. Hämtning av gods sker vid 

fallföretagets utlastning i Växjö och körs till en terminal där det avlastas och packas om. 

Vanligtvis står godset på en omlastningsterminal över natten innan det transporteras till den 

externa leverantören där elektrolytpoleringen genomförs. Under transporten tillbaka till 

företaget i Växjö sker samma procedur åter igen. Därför kan tiden för leveransen av 

elektrolytpolerat gods innebära två produktionsdagar till leverantören och två 

produktionsdagar tillbaka igen. Det händer att det uppstår extrakostnader då fallföretaget får 

anta extern hjälp för att påskynda transporten. Detta sker på grund av att godset måste börja 

monteras för att komma i rätt tid till kunden. Det externa företaget elektrolytpolerar inte 

utefter den körplan som tillbehörsavdelningen har.  
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En vanlig order som kan förekomma vid tillbehörsavdelningen med flöde I är den större 

varianten av operationsdiskvagnen, 86/88:a. Ledtiden för det flödet är cirka 23 

produktionsdagar. En order av en styck operationsdiskvagn med fem hyllplan tar cirka 90 

minuter att svetsa ihop. Därefter sker transport och elektrolytpolering av vagnen på ungefär 

åtta produktionsdagar innan den är tillbaka på fallföretaget i Växjö. Montering, kontroll och 

packning sker därefter på cirka 40 minuter. För grundligare analys av cykeltider se bilaga E. 

Resterande tid av ledtiden ligger produkten som PIA, så som råmaterial, mellanlager och 

tillslut färdigvarulager vid utlastningen innan transport sker till kund. Tillverkningskostnaden 

för en 5-plans operationsdiskvagn är cirka 9300 kr, för en mer utförlig kostnadsbeskrivning se 

bifogad kostnadskalkyl, bilaga F och G. Vagnen säljs sedan till kund i Sverige för en 

ungefärlig kostnad av 15 800 kr, vilket ger företaget en vinst på 6500 kr. På den 

internationella marknaden har vagnen ett försäljningspris på dryga 20 000 kr. Företaget har 

därmed en ökad vinst då vagnen säljs internationellt.  

Omarbete som sker på grund av kvalitetsbrist av ytskiktet på vagnen sker när produkten är 

tillbaka på företaget efter elektrolytpoleringen och är en arbetstid som tillkommer för 

montören. Omarbetningen sker genom att vagnen av rostfritt stål duschas av med vatten och 

sedan används tryckluft för att vätskan i sprickor ska försvinna. Därefter ska vagnen 

självtorka tills dagen därpå. Ytskiktet omarbetas dagen efter för hand genom att en extra 

polering utförs, den tar cirka åtta minuter per vagn.  

4.5. Flöde II 

Strategin enligt koncernen är att minska antalet producerande verksamheter till färre enheter. 

Deras målsättning är att företagen inom koncernen enbart ska fokusera på montering och 

slutprovning.  

För ungefär 15 år sedan gjorde fallföretaget ett val om att börja köpa in färdigsvetsade vagnar 

till deras diskmaskiner från en leverantör i Sverige. Fallföretagets företagskultur skiljde sig 

inte mycket från leverantörens och de hade sedan tidigare även en tillverkning av hyllgaller i 

rostfritt stål. Beslutet om att köpa in vagnar från en extern aktör grundade sig i att företaget 

stod inför valet av att göra investeringar i svetsprocessen eller lägga ut processen externt. 

Hela tillverkningsprocessen av tillbehörsvagnarna har inte lagts ut externt utan samtidigt som 

artiklar köps in sker fortfarande svetsning i en viss mån internt, vilket beskrivs ovan i det 

första flödet.  
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De senaste fem åren har företaget även satsat på att lägga ut delar av sin produktion till 

lågkostnadsländer. Tillbehörsavdelningen får numera också leveranser från Kina och Estland.  

Produktkvaliteten kan inte kontrolleras med samma förutsättningar som tidigare på grund av 

att företagets produktion delvis lagts ut externt. Det har upplevts svårigheter under samarbetet 

mellan företaget och deras leverantörer i Kina på grund av språk- och kulturskillnader samt 

sättet att tillverka och sälja på. Det finns olika sätt att definiera kvalitet och de personer som 

har i uppgift att frisläppa material från Kina till fallföretaget har inte alltid samma kvalitetssyn 

som företaget önskar. Leverantörerna följer oftast exakta konstruktionsritningar men det 

förekommer att ritningarna missuppfattas mellan parterna. Tidigare har inte 

konstruktionsritningarna stämt överens med verkligenheten, detta har försvårat processen med 

svetsning som ska utföras externt. Ritningarna är under bearbetning av 

konstruktionsavdelningen, detta tar lång tid men utförs löpande. Med externt utlagda 

processer är företaget tvunget att ständigt hålla ritningarna uppdaterade. 

Det är svårt att avgöra om produktkvaliteten har blivit bättre eller sämre efter att 

svetsprocessen har överlämnats till en leverantör. Kundnöjdheten bedöms ha ökat av 

företagets produkter överlag, men tillbehören är inte utvärderade enskilt. Samtidigt finns det 

kvalitetsbrister i tillbehörsavdelningen utan att detta räknas med i statistiken. Detta sker på 

grund av att det inte är lönsamt för monteringen att stå still vilket leder till att produkter med 

kvalitetsbrister inte returneras. Vagnarna får istället omarbetas av monteringspersonalen vid 

tillbehörsavdelningen.  

På grund av att alltmer produktion läggs ut fokuserar fallföretaget mer på slutmonteringen av 

vagnarna. Ett arbetsmoment som tillkommer till slutmonteringen när en vagnmodell köps in 

istället för att svetsas internt är montering av stamrör. Stamröret disponerar vatten genom 

vagnen och svetsades tidigare fast direkt på vagnen av svetspersonalen. Numera är det 

monteringspersonalens ansvar att montera fast stamröret på vagnen för hand. Detta innebär 

ungefär 10 minuters extra arbete per vagn.  

Flödet som uppkommer när svetsprocessen sker externt medför att företaget sparar ungefär 10 

produktionsdagar per lagd order. Sker inköpet från länder som befinner sig på ett långt 

avstånd från fallföretaget i Växjö blir dock transporttiden längre. Beställs en vagn från Kina 

blir kapitalbindningen i lagret högre på grund av den långa leveranstiden, detta eftersom 

företaget tvingas att hålla en god framförhållning.  
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En vanlig order som förekommer i flöde II är på operationsdiskvagnar från 46-serien, då köps 

vagnen in som halvfabrikat och endast slutmonteringen sker på fallföretaget. 

Tillverkningskostnaden ligger på cirka 6200 kr och produkten har ett försäljningspris till kund 

på cirka 8200 kr. Detta genererar i en vinst på 2000 kr per styck för företaget. För en mer 

utförlig kostnadsbeskrivning se bifogad produktkalkyl, bilaga F. När inköpsavdelningen ska 

granska en ny leverantör har de en målsättning att åstadkomma 35 % totalkostnadsreduktion 

gentemot om tillverkningen sker internt, som i flöde I, se bilaga G. 

4.6. Förbättringsarbete 

Målet är att reducera kvadratmeter och deras interna målsättning är att öka produktionen med 

50 % på hälften av ytan och med samma personal.  

Monteringspersonalen vid tillbehörsavdelningen har sedan januari år 2014 blivit mycket 

involverade i att dagligen arbeta med ständiga förbättringar. Syftet med detta är att personalen 

själva ska vara med och utveckla deras arbetsplats och sättet de arbetar på. Under år 2013 

påbörjades även ett effektiviseringsprogram inom affärsområdet som innebar att inrikta 

tillverkningen mot montering. Detta innebär i sin tur att tillbehörsmonteringen ställs inför 

utmaningen att effektivisera sitt arbetssätt, ge bättre resultat och ständigt förbättras.  

Förbättringsarbetet sker i samband med att personalen vid monteringen på 

tillbehörsavdelningen medverkar i ett möte med processägaren. Mötet är kort och sker när 

medverkande samlas vid tillbehörsmonteringen ute i produktionen, klockan 09.30 varje dag. 

Monteringspersonalen ska utföra dagliga experiment som förhoppningsvis ska leda till 

förbättringar varje dag. Experimenten följs upp av processägaren under mötet genom att han 

ställer frågor angående experimentets upplägg, vilka resultat som förväntas när det 

genomförts samt vad det faktiska resultatet visat. Informationen om experimentet visualiseras 

på en tavla vid tillbehörsmonteringen. Medarbetarna och processägaren sätter tillsammans 

upp nya mål var tredje månad som montörerna med hjälp av de dagliga experimenten ska 

sträva efter att nå hela tiden. Mötets tillvägagångssätt ska vara effektivt och motivera 

medarbetarna att vilja förbättra deras arbetssätt själva. Resultatet av varje experiment 

dokumenteras sedan av processägaren för att sammanställa de beräknade besparingar och 

förbättringar som genomförts.  
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Tillbehörsavdelningen var först med att använda sig av dagliga möten och experiment som en 

förbättringsstrategi på fallföretaget i Växjö. Det goda resultatet av deras arbete har 

dokumenterats och redovisats på företaget, vilket har medfört att bland annat disk- och 

spolavdelningen har börjat med ett likadant förbättringsarbete.  

Koncernen har presenterat övergripande strategier som ska uppnås av varje företag på egen 

hand. Företaget tar detta på allvar eftersom det ger dem chansen att bli konkurrenskraftiga 

gentemot andra verksamheter under koncernen.  
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5.  Nulägesanalys 

Nedan analyseras en koppling mellan de valda teorierna som studerats och de empiriska data 

som samlats in under fallstudien.  

5.1. Process 

Fallföretaget antar samtliga resurser som information, material, utrustning samt arbetskraft 

vilket enligt teorin är det som generar resultat och i detta fall varor till kunden. De processer 

som gynnar den externa kunden på företaget är inköp, svetsning, elektrolytpolering, 

montering, packning samt underhåll, vilka kallas huvudprocesser enligt teorin. De 

stödprocesser som tillhandahåller resurser till dem och gynnar den interna kunden är de 

transporter som sker inom produktionen och affärssystemet Movex M3. De ledningsprocesser 

som finns på företaget ska enligt teorin bestå av beslutstagande och sker generellt av 

koncernen. Tillbehörsavdelningen på företaget har även dagliga möten på eget initiativ som 

sker i syfte att förbättra processer och uppnå mål. En produktionsprocess innebär sedan att 

styra processerna och urskiljs teoretiskt mellan kärnprocesser och stödprocesser. 

Kärnprocesserna inom tillbehörsavdelningen definieras som svetsning, elektrolytpolering och 

montering. Monteringen är företagets kärnverksamhet och stödprocesserna är inköp, 

konstruktioner, ekonomistyrning, ledning av processägare, körplan och packning.  

5.2. Flöde 

Under fallstudiens gång har företaget och dess produktionsflöde granskats. Enligt teorin 

består produktionsflödet av ett material- och informationsflöde, vilket stämmer överens med 

vad företagets flöde består av. Tillsammans genererar det material- och informationsflödet 

som granskats ett monetärt flöde, vilket också beskrivs i teorin. Materialhanteringen inom 

tillbehörsavdelningen sker främst fysiskt av personalen men då tyngre arbete ska genomföras 

är förflyttningarna med hand- och gaffeltruckar viktiga. Materialhanteringen utanför företaget 

sker med slingbilar eller lastbilar.  

Fallföretaget har ett informationsflöde som styrs genom det interna affärssystemet M3 och 

innehåller de beståndsdelar som teorin redogör. Till exempel kundbehovet, tillgänglig 

kapacitet och beläggning. Informations- och materialflödet på företaget resulterar i det 

monetära flöde som i nuläget består av en kundkredit på 30 dagar.  



 

   
     

  ANALYS 

 

47 

Leverantörskrediten önskas alltid till 60 dagar men i vissa fall är det fortfarande 30 dagar. 

Från Kina når företaget 90 dagars leverantörskredit. Det monetära flödet kan därför ses som 

bra eftersom deras egen ledtid att producera är i genomsnitt 23 dagar. 

5.3. Kartläggning av nuvarande tillstånd 

Tillbehörsavdelningen på företaget består en av rad olika produktfamiljer och dess tillbehör 

kan variera utefter kundens efterfrågan. De översiktliga kartläggningarna av företagets två 

produktionsflöden har skapats enligt tolkning av tillvägagångssättet i teorin. På grund av att 

det finns många olika produktfamiljer som går genom tillbehörsavdelningen blir också 

cykeltiderna mycket varierande. Därför har ett flertal olika produktfamiljer följts, inte en 

specifik tillverkningsorder, för att få en generell uppfattning över hela tillbehörsavdelningens 

två flöden. Kartläggningarna redovisar hur många operatörer som totalt befinner sig i varje 

arbetsstation. Cykeltiderna är varierande och presenteras därför inte i kartläggningen utan 

åskådliggörs i bilaga E. 

 

Figur 5. Kartläggning av flöde I. 
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5.4. Outsourcing 

Fallföretaget har valt att köpa in vagnar, som tidigare svetsats internt, från externa företag. 

Vagnarna som köps är svetsade och elektrolytpolerade. Detta innebär enligt teorin att 

företaget har valt att använda sig av den växande affärsstrategin, outsourcing. Svetsprocessen 

sker i nuläget till en viss del internt på företaget men elektrolytpoleringen har alltid utförts 

externt. Företaget använder sig enligt teorin såväl av offshoring eftersom de har leverantörer i 

Kina, nearshoring med leverantörer i Estland och onshoring med leverantörer inom Sverige. 

Det har under en längre tid funnits en relation mellan företaget och dess leverantörer, vilket 

också är en definition av outsourcing när den används som en strategi. Tillbehörsavdelningen 

lägger successivt ut svetsprocessen mer eftersom företaget vill skapa fokus på sin 

kärnverksamhet. Att förbättra företagets fokus på slutmonteringen är enligt teorin en 

strategisk anledning till att outsourca produktion. Fallföretaget vill också få tillgång till 

kompetenser som finns externt, bland annat elektrolytpoleringen, vilket också är en strategisk 

anledning. Det finns ytterligare anledningar som kan definieras taktiska, bland annat att 

företaget vill minska sina driftkostnader, frigöra yta i produktionen och effektivisera 

tillbehörsavdelningens produktionsflöde.  

Figur 6. Kartläggning av flöde II. 
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Företaget har inte lagt över hela svetsprocessen externt och på grund av detta kan inte 

samtliga fördelar, som outsourcing enligt teorin ska bidra med, fastställas. Dock kan fördelen 

med totalkostnadsreduktion visualiseras på grund av att en viss procentuell minskning av 

tillverkningskostnaderna måste uppfyllas för att produktionen ska läggas ut. I och med att fler 

vagnar köps in färdigsvetsade kan företaget fokusera mer på monteringen. De nackdelar som 

företaget upplever med outsourcing beskrivs även i teorin och berör främst ledtider och 

kvalitet. Leveranstiderna från en leverantör i ett lågkostnadsland är långa och därför håller 

företaget ett högre saldo i säkerhetslagret för att säkra leveranser till kund. Outsourcing ökar 

risken för försening på grund av avståndet, vilket även kan vara en anledning att 

kvalitetsbrister uppstår enligt teorin. Avståndet och de kulturella skillnader som finns har 

bidragit till att företaget i en del fall upplevt en sämre kvalitet från leverantörer i ett 

lågkostnadsland.   

Enligt teorin är kvaliteten en av de viktigaste faktorerna ett företag bör kontrollera innan ett 

leverantörsval, dock är det lägsta priset oftast den primära faktorn vid outsourcing. Den 

finansiella risken granskades mer än kvalitetsrisken vilket är en anledning att fallföretaget i 

nuläget ständigt letar nya leverantörer. Den anledning som finns i teorin är att beskrivningen 

av vad som förväntas av leverantören inte är tydligt i kontraktet. Företaget försöker hålla en 

god och öppen kommunikation med de externa företagen, bland annat då dem besöker 

leverantörerna för att genomföra en kvalitetssäkring.  

5.5. Flödesanalys 

Tillbehörsavdelningen på fallföretaget består av två flöden som kartlagts enligt den teoretiska 

beskrivningen av en kartläggning. Material- och informationsflödet i flöde ett och två skapar 

tillsammans en uppfattning av hela produktionsflödet på företaget.  

Vid tillbehörsavdelningen är de värdeskapande aktiviteterna följande; bearbetning av 

råmaterial vid svetsningen, elektrolytpoleringen som skapar ett bra ytskikt samt 

monteringsprocessen. Där monteras och kontrolleras halvfabrikat i form av tillverkade eller 

köpta tillbehörsvarianter. Alla dessa aktiviteter stödjer teorins värdeskapande aktiviteter och 

de skapar en framåtskridande förändring av produkten. Alla värdeskapande aktiviteter är 

viktiga för den externa kunden eftersom det är värdet som kunden är villig att betala för.  
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De aktiviteter vid tillbehörsavdelningen som enligt teorin är icke-värdeskapande i 

produktionsflödet är transporterna som sker mellan företaget och den externa aktören som 

utför elektrolytpoleringen. Lagring av råmaterial, PIA och färdiga varor som lagras vid 

svetsen, vid monteringen samt vid utlastningen är också icke-värdeskapande aktiviteter. När 

lagringen sker på företaget skapas inget värde för den externa kunden och inte heller internt 

på företaget. 

De nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteterna som finns vid tillbehörsavdelningen är 

planering och utförande av inköp, planering av produktion, packning, leverans till kund samt 

prognoser. Packningen anses vara nödvändig eftersom varan inte får skadas under transporten 

till kund. Därmed packar monteringspersonalen ner tillbehöret noggrant för att med hjälp av 

frigolit skydda godset mot eventuella förflyttnings- och transportskador. Dock skapar inte 

aktiviteten något värde för slutprodukten men är betydande för att den externa kunden ska 

tillhandahålla en oskadd produkt. De resterande aktiviteterna som nämnts under nödvändiga 

icke-värdeskapande aktiviteter stärker den bakomliggande teorin genom att de är betydande 

för att produktionsprocessen ska gå framåt. Aktiviteterna måste vara aktiva för att hela 

systemet och kopplingen mellan att en order lagts av den externa kunden tills dess att kunden 

får just vad som önskats. Planeringen av inköp och produktion måste utföras på så sätt att allt 

som ska tillverkas och levereras sker JIT.  

5.6. Lean produktion 

På fallföretaget består tillverkningsavdelningen i nuläget av två flöden, där skillnaden bland 

annat ligger i produktionsflödenas interna tillverkning. För att få upp en helhet över hur de två 

olika flödena fungerar och därmed se vad som skiljer dem från varandra kan en koppling till 

teorin om TPS-huset genomföras. De byggstenar som är väsentliga för fallstudiens 

ämnesområde bygger i samband med företaget upp det förenklade TPS-huset nedan.  
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Grunden till huset, lean filosofin, är det första 

som analyseras utifrån företagets perspektiv, 

vilket är en förutsättning att ta del av för att 

bygga upp grund till huset. Grunden baseras på 

hur produktionen är uppbyggd utifrån 

byggstenarna 5S och heijunka. Pelarna, JIT och 

jidoka, som representerar styrkan i att 

produktionen måste vara så pass stark att huset 

håller.   

 

Tillbehöravdelningen skapar en grund på huset genom att verka inom en stabil verksamhet 

som mestadels utgår från kundens behov. Medarbetarna på avdelningen är väl medvetna om 

hur deras jobb ska utföras, då de ses som specialister inom sitt område. De har tillgång till all 

den informationen som de kräver, förutom uppdaterade ritningar, för att utföra sina 

arbetsmoment. Medarbetarna arbetar ständigt med att strukturera och städa de arbetsstationer 

som finns i flödet. De har jobbat enligt teorins visualiseringsverktyg, 5S och på så sätt funnit 

ett standardiserat arbetssätt i monteringen. Verktygen som används har markerade platser och 

tillbehörsmaterialet har angivna platser på varje hyllager, vilket enligt teorin är nödvändigt för 

att få ett effektivt arbetssätt. Varje montör i tillbehörsavdelningen har dock sitt individuella 

sätt att arbeta men ett standardiserat arbetssätt finns trots det i grunden.  

Det flöde som enligt empirin benämns som flöde två och innebär att halvfabrikat köps in från 

en leverantör underlättar ett utjämnat flöde i produktionen, vilket i teorin presenteras som 

heijunka. Flöde två blir jämnare eftersom att de varierande cykeltiderna från svetsprocessen 

utesluts när vagnar köps in färdigsvetsade och elektrolytpolerade. Vid det första flödet är det 

svårt att hålla ett jämt flöde på grund av att företaget som utför elektrolytpoleringen inte följer 

samma körplan som tillbehörsavdelningen har. Utjämningen försämras även utav att företaget 

inte kan dela upp en stor order när den ska elektrolytpoleras, hela orden kommer därför 

tillbaka samtidigt till företaget. Monteringsprocessen påverkas utav den obalans som skapas.  

Pelarna som ger stöd åt TPS- huset består enligt teorin av JIT och jidoka. På 

tillverkningsavdelningen är JIT en viktig del av flödeseffektiviteten eftersom en vagn kan 

behöva en stor mängd olika artiklar vid slutmonteringen.  

Figur 7. Illustration av grunden av TPS-huset. 
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Tillbehörsmonteringen har en del av sitt lager i förrådet och då krävs det att 

informationsflödet fungerar korrekt för att rätt artikel ska finnas på rätt plats i rätt tid. På 

företaget ses det som ett stort hinder när materialhanteringen av mindre artiklar blir försenade 

eftersom det påverkar hela leveranstiden till kund och kan orsaka försening. Vid det första 

flödet påverkas monteringsprocessen utav att inte produkterna kommer JIT från 

elektrolytpoleringen. Detta eftersom företagens körplaner inte stämmer överens vilket bidrar 

till att fel vagn är tillbaka på fallföretaget vid fel tillfälle. Transporterna som sker till och från 

elektrolytpoleringen är oberäkneliga och vilket även påverkar att inte vagnarna är JIT.  

Flöde två, som innebär att halvfabrikat köps in, får en lägre kapitalbindning om JIT skulle 

fungera felfritt och leverantörerna är på ett nära avstånd från Växjö. Sker leveranser från ett 

lågkostnadsland som Kina krävs mer säkerhetslager för att säkra leveranser till kund. 

Outsourcingen med de fördelar som i teorin beskrivs med JIT, då det blir ett lägre PIA i 

produktionen och mindre materialhantering. Enligt teorin ska dock JIT styras av ett dragande 

system men i nuläget är ett tryckande system mer aktuellt i tillbehörsavdelningen.  

Vid monteringen sker dubbla kontroller av ett färdigmonterat tillbehör, av montören som 

utfört monteringen samt av en kollega som har en godkänt kvalifikation att vara kontrollant. 

Fallföretaget strävar efter en inbyggd kvalitet, vilket enligt teorin benämns jidoka. Skulle 

kvalitetsfel trots det uppstå ska en process eller utrustning alltid stoppas enligt jidoka men 

detta är inte något som tillbehörsavdelningen på företaget gör.  

5.7. Förbättringsarbete 

 

Inuti huset, är det som händer på företaget. 

Arbetssättet som utförs inom produktionen, 

förändringar som sker samt arbetet med 

förbättringar.  

 

 Figur 8. Illustration av pelarna på TPS-huset. 
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Kata 

Monteringen vid tillbehörsavdelningen har en rutin i att hålla förbättringsmöten i form av 

daglig styrning, detta stödjer teorin om kata och bidrar med ett inövat beteende. Företaget är 

väl medvetna om att de använder sig av förändringsarbetet kata. Under mötena medverkar 

processägaren för tillbehörsmonteringen vilket kan ses som montörernas mentor till 

förbättringsarbetet.  

Företaget följer enligt teorin förbättringsarbetet genom att sätta upp nya måltillstånd. Det är 

mål som medarbetarna på monteringsavdelningen tillsammans sätter upp var tredje månad. 

Måltillståndet ska visa vägen för vad montörerna bör uppnå med sina experiment. Syftet är att 

göra små förändringar dagligen för att hitta en lösning till ett aktuellt hinder. Resultatet av ett 

experiment ska generera nästa experiment, vilket tar företaget ett steg närmre det uppsatta 

måltillståndet. Monteringen uppfyller de båda delarna som nämnts i teorin om 

förbättringskatan.  

Företaget använder sig även av coachningkatan som enligt teorin beskrivs som en coachning 

och uppföljning på det dagliga experimentet som utfört vilket i sin tur är vägen mot 

måltillståndet. Processägaren på företaget, mentorn, stödjer teorin om hur coachningen ska 

skötas. Processägaren coachar medarbetarna vid monteringen i att utföra dagliga experiment. 

Under det dagliga mötet hålls en dialog genom att de fem rutinmässiga frågorna ställs till 

arbetaren, som är en av montörerna vid tillbehörsmonteringen. Processägaren är även med när 

ett nytt måltillstånd ska fattas och kan därför aktivt hålla koll på att förbättringarna sker i rätt 

riktning.  

Målsättningen för företaget är att nå högsta kvalitet på sina produkter till lägsta kostnad och 

med kortast genomloppstid, vilket presenteras i teorin som målet med lean produktion. Detta 

bör enligt lean filosofin åstadkommas genom att produktionsflöden förkortas och slöserier 

elimineras, vilket företaget ständigt arbetar med.  

Kaizen 

Företaget jobbar ständigt med att förbättras och detta gör de på processnivå, arbetssättet som 

företaget utför stödjer teorin om kaizen. De är tydliga med sina mål om vad som ska 

förbättras, organisationen är även aktivt involverade i vad som ska göras och förbättras.  
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Muda 

Nedan presenteras de åtta teoretiska slöserier inom muda med observationer från fallföretaget:  

o Överproduktion – Tillbehörsavdelningen kan förorsaka överproduktion på grund av att 

de delvis tillverkar produkter efter prognos. När den prognostiserade efterfrågan inte 

stämmer överens med faktiskt efterfrågan från kund blir färdiga produkter placerade i 

lager. Detta är enligt teorin det värsta av slöserier eftersom det kan orsaka andra, till 

exempel onödigt laget som i företagets fall. 

o Väntan – På företaget beror väntan i monterings- och svetsprocessen främst på bristen av 

tillbehörsartiklar från lagret när det inte kommit JIT. Enligt teorin kan väntan uppstå på 

grund av dålig balansering vilket tillbehörsmonteringen har upplevt.  

Elektrolytpoleringen kan bidra med väntan då företaget skickar produkterna i fel ordning 

enligt körplanen på tillbehörsavdelningen. I monteringens sista fas krävs det att en 

kontrollant granskar produkten ännu en gång, vilket innebär en väntan innan produkten 

ska packas. Utlastningen på företaget upplever ofta en väntan på tillbehör från 

monteringen som kan resultera i att en order inte blir sammanställd och kan levereras till 

kund.  

o Onödigt lager – Fallföretaget är tvungna att ha ett större säkerhetslager av produkter från 

Kina eftersom att leveranstiden är på 50-60 dagar, det innebär en hög kapitalbindning. 

Enligt teorin kan detta dölja problem i tidigare led, vilket företaget har fått uppleva. När 

en felaktig produkt når monteringen i Växjö finns det redan likadana färdigställda 

produkter i Kina samt produkter som redan är på väg till företaget. Företaget har även 

onödigt lager från leverantörer i Sverige samt onödiga mellanlager som uppstår på grund 

av att tillbehörsavdelningen har ett tryckande system mellan processerna. De produkter 

som blir färdigställda efter prognos lagras i ett färdigvarulager som bildar kapitalbindning.  

o Onödig rörelse – Tillbehörsavdelningen har inget systematiskt sätt att sortera sitt material 

utefter vad som ska monteras och samla ihop det, vilket innebär onödiga rörelser för 

medarbetarna. De plocklistor monteringen använder sig av är inte strukturerade efter antal 

artiklar av samma sort, vilket innebär att en medarbetare kan gå till en låda två gånger. 

När en vagn är klar får monteringspersonalen gå med en handtruck mellan 

tillbehörsavdelningen och utlastningen, vilket är en onödig rörelse. 
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o Fel och omarbete – En kassation eller en reparation innebär förluster för ett företag och 

på fallföretaget upplevs detta emellanåt.  Efter elektrolytpoleringen måste ett omarbete 

stundtals ske eftersom ytskiktet på vagnen inte uppfyller företaget krav. Vagnen finpoleras 

för hand av monteringspersonalen. Oftast när fel upptäcks i tillbehörsavdelningen leder 

det till ett omarbete och inte en reklamation eftersom företaget måste leverera vagnen i tid 

till kunden. På grund av detta har de inte tid att reklamera en felaktig produkt från 

leverantören. 

o Överarbete – På fallföretaget har inget överarbete upptäckts eftersom tillbehören kan 

väljas utav kunden samt att monteringspersonalen måste vara mycket noga vid utförandet 

på grund av de hårda kvalitetskraven. 

o Onödiga transporter – Enligt teorin är onödiga transporter ett slöseri eftersom det inte 

skapar värde i produktionen. I flödet där vagnarna elektrolytpolerats externt transporteras 

godset från företaget och tillbaka igen. Detta skapar inget värde i produktionen, vilket inte 

heller transporterna mellan godsmottagningen och förrådet gör. Transporten från förrådet 

till diverse hyllager kan även det ses som ett slöseri. Transporterna mellan företaget och 

dess leverantörer vid inköp av färdiga vagnar är inte alltid korrekt planerade och det kan 

leda till att kostnader uppstår då företaget får ta till extern hjälp för att påskynda 

transporten.  

o Outnyttjad kreativitet – Outnyttjad kreativitet är ett slöseri eftersom medarbetarna i 

produktionen har en hög kompetens inom sitt arbetsområde. Svets- och 

monteringspersonalen vid tillbehörsavdelningen har mycket kunskap om hur vagnarna ska 

konstrueras och monteras. Alla ritningar och all kunskap är inte dokumenterad på 

fallföretaget och detta innebär att ingen ny personal kan leverera exakt det personalen i 

tillbehörsavdelningen kan i nuläget.   
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6.  Jämförelse mellan flöden 

Nedan diskuteras flöde I och flöde II utifrån viktiga skillnader som analysen åskådliggör, 

vilket skapar en jämförelse mellan flödena.  

Diskussionen baseras på den analys som utförts under fallstudien genom koppling av relevant 

teori och empiri. Tillbehörsavdelningens två flöden har klargjorts och vad som är mest 

väsentligt att granska för att åstadkomma processförändringar i produktionen har 

visualiserats. För att uppfylla syftet med studien, som är att skapa förståelse över hur företaget 

uppnår en hög effektivitet inom produktionen, har tillbehörsavdelningens två flöden 

analyserats utifrån TPS-huset.  Detta för att få med alla betydelsefulla för- och nackdelar som 

bör studeras enligt lean produktion. Teorin bakom TPS- huset beskriver även att 

målsättningen är det som bygger upp den sista delen av huset, taket. De faktorer som är 

avgörande att studera i syfte om att förbättra nuläget i tillbehörsavdelningen på fallföretaget är 

med stöd från teorin; kvalitet, kostnad samt ledtid.  

 

Den sista delen av huset 

illustrerar taket och består av 

faktorerna; kvalitet, kostnad och 

ledtid. Dessa har byggts upp 

under fallstudiens analyskapitel.  

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Illustration av taket på TPS-huset. 
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Kvalitet 

Inom det affärsområde som fallföretaget är verksamma bör kvaliteten vara det som prioriteras 

högst. Detta eftersom slutprodukten används för att desinfektera verktyg som kommer i nära 

kontakt med människokroppen. Även ur en teoretisk aspekt är kvaliteten en viktig faktor när 

beslut ska fattas om att effektivisera produktionen. Det är därför essentiellt för företaget att de 

möter kundens krav och de kvalitetsmål som ett medicinteknikföretag måste uppfylla, för att 

fortsätta vara stabila på marknaden. Trots att tillbehörsavdelningen är duktiga på att skapa god 

kvalitet och säkerställa att rätt kvalitet når kunden kan kvalitetsbrister uppstå. Företaget och 

dess leverantörer har inte alltid överensstämmande kvalitetssyn, detta medför att produkter 

med kvalitetsbrister levereras till tillbehörsavdelningen.   

Flöde I 

Fördelen med flödet är att majoriteten av processerna sker internt av tillbehörsavdelningen, 

det ökar möjligheten att säkerställa rätt kvalitet utifrån företagets bestämda standard. Den 

externa elektrolytpoleringsprocessen uppfyller inte alltid kraven på ytskiktet som företaget 

förväntat sig, vilket resulterar i en kvalitetsbrist. Oftast sker inte reklamationer från 

tillbehörsavdelningen utan istället sker omarbetning, vilket i ett långsiktigt perspektiv inte 

leder till kvalitetsförbättringar. När en omarbetning av bristfälliga produkter sker blir inte 

leverantörerna medvetna om kvalitetsfelet, detta innebär att de fortsätter leverera liknande 

produkter i framtiden.  

Flöde II 

Fallföretaget kan åstadkomma en bättre kvalitet med hjälp av outsourcing på grund av att 

fokus och resurser kan läggas på kärnverksamheten. Detta är en fördel för företaget eftersom 

de stödjer de generella strategier som hela koncernen strävar efter. För att åstadkomma 

kvalitetsförbättringar internt krävs det dock att de processer som läggs ut externt behåller 

samma standard som företaget själva. I nuläget måste företaget förlita sig på att de 

leverantörer som de köper in halvfabrikat ifrån, levererar den standard som står beskrivet i 

kontraktet. Ur ett kvalitetsperspektiv är det en fördel att aktören som åtar sig uppdraget har en 

högre kompetens och bättre teknisk utrustning inom svetsning än företaget. Detta kan 

resultera i en bättre kvalitet på slutprodukten.  
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När svetsprocessen utförs externt kommer även elektrolytpoleringen att bli leverantörens 

ansvar. Detta innebär att företaget överlämnar två processer externt och kan fokusera på att 

kvalitetssäkra slutmonteringen.  

Fallföretaget har funnit en stor svårighet att skapa stabila relationer med deras aktuella 

leverantörer i Kina, detta orsakas av kommunikationsproblem. Problemet kan grunda sig i 

såväl olika kulturella skillnader som varierande kvalitetssyner mellan ett företag i Sverige och 

ett lågkostnadsland.  I just detta fall kan det bero på de konstruktionsritningar och krav 

företaget har förmedlat till de kinesiska leverantörerna. När ett kontrakt mellan parterna inte 

är tillräckligt tydligt angående vad som förväntas av leverantören kan det uppstå 

kvalitetsproblem. Detta innebär en nackdel för företaget eftersom de måste åka och 

kvalitetssäkra den kinesiska leverantören ett par gånger per år. Förloppet hade kunnat 

elimineras om konstruktionsgenomgångar skett och kontrakten eller förväntningarna hade 

varit tydligare från företagets håll. En nackdel är att om inte kvaliteten säkerställs från 

företaget själva kan leverantörerna sänka kvaliteten i små steg regelbundet. Resultatet av detta 

kan bli att kvaliteten bedöms annorlunda tillslut, jämfört med vad den gjorde från början. 

Kvalitetsbristen kommer bli mer märkbar och svårare att åtgärda om brister sker kontinuerligt 

samtidigt som monteringspersonalen omarbetar produkten. Reklamationer tar för lång tid på 

grund av avståndet och omarbetning blir ett krav för att företaget ska lyckas hålla sina ledtider 

och leverera förväntad kvalitet. 

En anledning till varför inte fallföretaget har outsourcat hela sin svetsprocess kan vara att 

konstruktionsritningarna i en del fall inte är uppdaterade eller dokumenterade. Detta innebär 

att personalen på företaget tillverkar produkter utifrån en egen kompetens. En nyanställd hade 

inte kunnat utföra arbetet med samma resultat som befintlig personal utefter de ritningar som 

finns idag. Konstruktionsuppdateringar måste även ske i monteringen eftersom det där har 

observerats detaljförändringar som inte finns dokumenterade. Vill företaget outsourca hela 

svetsprocessen är det därför nödvändigt att säkerställa ritningarna för att uppnå leveranser 

med en önskad kvalitet från deras leverantörer. 
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Kostnad 

Den information som har erhållits från ekonomi- och inköpsavdelningen på fallföretaget 

ligger till grund för analysen och jämförelsen. De kostnader som har uteslutits har försvårat 

jämförelsen mellan flöde I och flöde II, trots det finns tydliga för- och nackdelar utifrån en 

kostnadsaspekt.  

Flöde I  

Företaget köper in artiklar från leverantörer som svetsas internt men som sedan ytbehandlas 

externt. Den tjänst företaget köper in av en extern aktör innebär tillagda kostnader i flöde I. På 

grund av att den låga konkurrensen som råder bland elektrolytpoleringsföretag i Sverige kan 

leverantörerna hålla höga kostnader och trots det behålla sina kunder. De kostnader som 

tillkommer för den slingbil som transporterar artiklar mellan företaget och dess leverantörer 

sker genom ett enskilt avtal och beräknas därför inte i totalkostnadskalkylen. De kostnader 

som elektrolytpoleringen innebär för företaget är inte enbart de planerade 

slingbilstransporterna. Det är även de kostnader som uppstår när extern transporthjälp bokas 

för att påskynda artiklar till företaget i Växjö. De extra kostnader som uppstår kan bero på att 

företaget tidigare elektrolytpolerade fler artiklar än vad de gör i nuläget, vilket innebär att 

förbindelserna inte sker lika regelbundet längre. Den minskade förbindelsen kan påverka 

företagets kapitalbindning eftersom osäkerheten för leveranser stiger.  

Flöde II 

En av de fördelar som gör outsourcing populärt är den kostnadseffektivitet som kan uppstå i 

en produktion. På företaget är totalkostnaden för köpta vagnar mindre än internt tillverkade 

vagnar. Beräkningskalkylen, bilaga G, visar på hur stor kostnadsförändringen blir om 

företaget väljer att köpa in operationsdiskvagnen från 86/88-serien som halvfabrikat. Den 

önskade reduceringen av totalkostnaden på den svetsade och elektrolytpolerade vagnen 

beräknas sjunka minst 35 % för att en överlåtelse ska ske. Procentsatsen resulterar i ett slutligt 

inköpspris på cirka 2500kr för halvfabrikatet, men då tillkommer dock leveranskostnad samt 

materialomkostnad. Jämfört med att tillverka vagnen internt kan det ske en besparing på cirka 

1100 kr per vagn, vilket motsvarar cirka 30 % totalkostnadsreducering. 
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Det finns dolda kostnader att ta hänsyn till. Ett leverantörsval måste till en början genomföras 

och på grund av globaliseringen kan detta vara en mycket tidskrävande och kostsam process. 

Företaget lägger i dagsläget ständigt ner resurser på att hitta nya och godkända leverantörer. 

Denna process kan upplevas som svår för företaget på grund av de hårda kvalitetskrav som 

ställs inom branschen. Tidigare utgick företaget främst ifrån att den totala slutkostnaden 

skulle bli så låg som möjligt. Efter samarbetet med Kina har företaget lärt sig att fler aspekter 

bör utvärderas än enbart totalkostnaden.  

Outsourcing är en aktuell affärsstrategi i hela koncernen men ett stort hinder för företaget i 

Växjö har varit de konstruktionsritningar som finns i dagsläget. Resurser har inte lagts på att 

uppdatera de ritningar som finns i nuläget, vilket ökar kostnaderna när resurser snabbt måste 

tillsättas när ett beslut om inköp av en viss artikel genomförts.  

De kostnadsrisker som outsourcing innebär ökar ju mer produktion företaget väljer att 

överlåta till en extern aktör. På grund av det långa avståndet till Kina har även företagets 

säkerhetslager ökat, vilket innebär en högre kapitalbindning. De dolda kostnader som uppstått 

i samband med detta är när stora leveranser skett med kvalitetsbrister. Det finns då en risk att 

det kapital som är bundet i säkerhetslagret, transporten och i Kina går förlorat. 

 

Det är en fördel att företaget har 90 dagars leverantörskredit till sina leverantörer i Kina. 

Fördelen medför att företaget inte behöver ligga ute med kostnader under en lång period. I 

diagrammet ovan visualiseras det att företaget endast behöver ligga ute med kostnader i max 

sju dagar om allt går som det ska. Det innebär att om kunden inte utnyttjar alla sina dagar av 

kundkrediten minskar dagarna som företaget har kostnader.  
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Leverantörskrediten från leverantörer i Sverige varierar mellan 30 och 60 dagar. Om företaget 

tillsammans med leverantören kommer överens om en kredit på 60 dagar, är detta en fördel 

för företaget. En inbetalning från kund sker därmed innan företaget gör en utbetalning. Detta 

sker om företaget har en skarp order på vagnen och inte behöver lagerhålla den. En nackdel 

med en leverantörskredit på 30 dagar är att företaget måste besitta kapital för att täcka 

kostnaderna i 14 dagar.   

Ledtid 

Fallföretaget kan oftast möta kundens krav eftersom de har ett stort antal tillbehör och kan 

vara flexibla i slutmonteringen av vagnarna. För att möta kundens krav är det även viktigt att 

leverera produkten i tid, vilket företaget prioriterar. Problem har upptäckts med att hålla de 

ledtider som visas enligt körplanen och därför krävs en viss granskning av denna aspekt. 

Tillbehörsavdelningen ansvarar för att en del av tillverkningsordern når utlastningen. 

Eftersom mindre artiklar ibland fattas händer det att produkter blir försenade till slutkunden.  

Det kan finnas varierande anledningar till varför leverans till kund blir försenat, enligt 

observationer är materialbristen inom tillbehörsmonteringen den främsta. Materialbristen 

grundar sig oftast i att artiklar ska finnas på hyllagret enligt M3, men att det inte finns där i 

verkligheten. En anledning till att det uppstår fel i saldot kan vara att inte rätt antal artiklar 

kommer ut med lådan från början. Det kan även bero på att monteringspersonalen inte 

scannar av den tomma lådan när de tagit den sista artikeln. Detta innebär att materialhantering 

i nuläget inte sker enligt JIT.  

25 2 5 2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

LEVERANTÖR FRÅN SVERIGE 

Ledtid leverantör Råvarulagring Tillverkning, Monteringsprocess Färdigvarulagring 

Leverantörskredit 

Kundkredit 



 

   
     

  DISKUSSION 
 

 

62 

Personalen i tillbehörsavdelningen försöker förkorta deras ledtider med hjälp av Kata och 

dagliga mindre experiment. De sekunder som de sparar in på att utöva aktiviteter annorlunda, 

bidrar till att förbättra hela ledtiden tillslut. Trots att personalen ständigt arbetar med 

förbättring av ledtiden har hinder observerats. De plocklistor de använder sig av är inte 

strukturerade och därför finns det en svårighet i att minska cykeltiden som går åt för att hämta 

materialet. För personalen innebär detta onödiga rörelser som bör elimineras, vilket måste ske 

genom att organisera plocklistan utefter artikelnummer. Ännu ett hinder för att uppnå 

ledtidsförbättringar är de cykeltider som visualiseras i datorn, jämfört med tiderna i 

verkligheten. Detta resulterar i att processägaren får en svårighet att planera en effektiv 

körplan. Det kan dock ske en förbättring inom detta område om tillbehörspersonalen scannar 

av de aktiviteter som är klara direkt, för att systemet ska registrera korrekta tider.  

Flöde I 

De transporter som måste ske till elektrolytpoleringen är en icke-värdeskapande aktivitet och 

ses som ett stort slöseri. Genom att låta processen vara extern behöver slutprodukten gå 

igenom godsmottagningen, materialhanteringen ut i produktionen och utlastningen två 

gånger. Eftersom att godset transporteras mycket innebär även detta en större förseningsrisk. 

Det underlättar inte heller att det externa företaget inte följer samma körplan som 

tillbehörsavdelningen. Tillverkningen sker inte enligt FIFU-principen, detta kan dels orsaka 

försening eller att ett lager skapas vid tillbehörsmonteringen då leverans sker för tidigt. Skulle 

elektrolytpoleringen befinna sig på ett närmre avstånd eller internt skulle den extra ledtiden på 

10 dagar kunna exkluderas. Till skillnad från de utländska leverantörerna befinner sig det 

externa företaget i Sverige och därför relativt nära fallföretaget. Detta gör det enklare för 

företaget att beställa extern transporthjälp för att snabbt få ner gods till Växjö. Fördelen med 

detta är att produkterna kan hinna till monteringen och till kund i tid. Nackdelen är dock de 

dolda kostnaderna som uppstår då extra transporthjälp beställs av processägaren.  

Det omarbete som monteringspersonalen gör med elektrolytpolerade artiklar, som inte 

uppfyller företagets kvalitetskrav, innebär en längre ledtid. Ur en ledtidsaspekt är det en 

fördel för företaget att göra en omarbetning istället för att genomföra en reklamation. Detta 

eftersom att omarbetningen går fortare och att reklamationerna hade förlängt ledtiden 

ytterligare.  
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Flöde II 

Majoriteten av de leverantörer som företaget valt att överlämna produktion till befinner sig på 

ett långt avstånd från företaget i Växjö. Den största nackdelen detta medför är att 

förseningsrisken ökar eftersom transporterna blir längre och oftast mer avancerade. Uppstår 

en försening resulterar det i en längre ledtid, vilket inte enbart påverkar en artikel utan oftast 

flera eftersom större batcher vanligtvis köps in. Den försening som ibland uppstår kan bero på 

vilket transportmedel som används vid leveranser. Transportmedlet som används bör även 

uppfylla den miljöpolicy som både leverantören och företaget har. Osäkerheten som uppstår i 

samband med förseningsrisken innebär att företaget håller högre lager för att säkra leveranser 

till kund. Detta innebär att företaget måste hålla framförhållning för mängden artiklar de ska 

köpa in och sköta sitt lager utefter efterfrågeprognoser. Den kundorderstyrda produktionen 

kan därför inte bli aktuell om leverantörerna befinner sig på långt avstånd. Företaget måste 

göra ett beslut om de prioriterar att hålla en kortare ledtid med ett högre säkerhetslager eller 

en längre ledtid med ett minskat lagersaldo.  

Outsourcing medför mindre materialhantering på tillbehörsavdelningen, vilket bidrar med en 

kortare ledtid från orderläggning till kundleverans. Den process som finns kvar trots att 

svetsprocessen outsourcas är montaget av stamröret, som har överförts till 

monteringsprocessen. Detta medför ytterligare ett moment som förlänger cykeltiden av varje 

vagn i slutmonteringen gentemot om tillverkningen skett med flöde ett. 
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7.  Utvärdering 

I kapitlet nedan presenteras fallstudiens resultat efter den jämförelse som tidigare gjorts. 

Resultatet ska besvara den undersökningsfråga som fastställdes under fallstudiens 

introducerande kapitel.   

Fallstudien har ökat förståelsen för att kunna besvara undersökningsfrågan om vilka faktorer 

som påverkar en långsiktig effektivisering av ett produktionsflöde i en tillverkande 

verksamhet. Faktorer som är viktiga att ta hänsyn till och undersökas är; kvalitet, kostnad och 

ledtid.  

Undersökningsfrågan har besvarats med hjälp av den utvalda teorin, den insamlade empirin 

och den sammanställande analysen samt diskussionen. De tre faktorer som fallstudien har 

baserats på har framstått utav valda teorier inom ämnesområdet i samband med den 

information som framgått av fallföretaget. Det är även inom områdena kvalitet, kostnad och 

ledtid som störst problematik på företaget har observerats. För att åstadkomma ett resultat av 

hur en långsiktig effektivisering ska uppnås på ett tillverkande företag krävdes en diskussion 

utav de båda produktionsflöden som i nuläget existerar på fallföretaget. Enligt det som 

diskuteras fram i föregående kapitel är det viktigt att alla tre faktorer utvärderas tillsammans 

för att uppnå en långsiktig effektivisering. Det ena bör inte utesluta det andra då ett företag 

står inför ett beslut att överlåta interna aktiviteter till en extern aktör eller behålla 

produktionen. Den målsättning som ett företag bör sträva efter inom varje faktor är att uppnå 

högsta kvalitet, till lägsta kostnad med så kort ledtid som möjligt. 

I fallet för det aktuella företaget finns det en svårighet att utvärdera alla för- samt nackdelar 

som outsourcing innebär. Detta för att inte all produktion är utlagd och att flödena fortfarande 

kan påverka varandra. De för- och nackdelar som diskuterats fram mellan flöde I och flöde II 

har bidragit till insikten att ingen generell eller bestämd väg finns att följa, när ett beslut ska 

fattas. Bedömning av utläggning eller inte sker från situation till situation och att göra ett 

leverantörsval beror inte enbart på bestämda regler och kvalifikationer. Företag bör vara 

medvetna om de kvalitetsrisker som kan uppstå, utföra noggranna kostnadskalkyler och 

granska den faktiska genomloppstiden innan de tar ett beslut. För att skapa en långsiktig 

investering innebär det att hitta rätt leverantör från början och utvecklas tillsammans.   
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I dagsläget genererar både flöde I och flöde II vagnar till monteringsprocessen som ska 

slutmonteras. Ett flöde kan bestå av flera slöserier och skapa förseningar som också påverkar 

resultatet av ledtiden för det andra flödet. En bedömning av helheten blir därför resultatet när 

kvalitet, ledtid och kostnader granskats. För att utvärdera vad outsourcing får för 

konsekvenser för företaget krävs det att hela svetsprocessen läggs ut externt och inte enbart 

delar av den. Resultatet av de för- och nackdelar som diskuterats fram i samband med de tre 

väsentliga faktorerna finns mer utförligt förklarade i bilaga H. Nedan visualiseras en 

sammanfattande tabell av vilket flöde som har högst kvalitet, lägst kostnad och kortast ledtid.  

 

 

 

 

 

 

 

Flöde I är i nuläget mer fördelaktig ur ett kvalitetsperspektiv eftersom det innebär mer 

förmåga att kvalitetssäkra internt gentemot det andra flödet. Det finns dock en stor 

förbättringspotential inom detta område i flöde II. Fallföretaget måste arbeta som 

samarbetspartners med sina leverantörer samt ge dem rätt förutsättningar för att säkerställa 

kvaliteten. Outsourcingen innebär, som visualiseras i tabellen, en lägre kostnad och en kortare 

genomloppstid för företaget. Detta resulterar i att flöde II är att föredra ur ett kostnads- och 

ledtidsperspektiv. De resultat som fallstudien påvisar är dock att de mål som finns för hur 

mycket totalkostnadsreduceringen för utläggning av produktion ska vara, inte 

överensstämmer med hur den faktiskt blir. Ett företag bör därför inte enbart fokusera på det 

nettoinköpspris som anges, de bör även följa upp de dolda kostnader som påverkar 

totalkostnaden för halvfabrikatet. En försämrad kvalitet och ett större säkerhetslager kan öka 

totalkostnaden och detta finns vanligtvis inte i åtanke när en leverantör, som erbjuder ett lågt 

inköpspris, väljs.  

Faktorer Flöde I Flöde II

Kvalitet +
Kostnad +
Ledtid +
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8.  Slutsats och rekommendationer 

Nedan kommer slutsatsen för fallstudien att presenteras utifrån det resultat som 

åstadkommits. I kapitlet sker även en redogörelse för rekommendationer till fallföretaget för 

framtida effektiviseringsmöjligheter.  

Kvalitet, ledtid och kostnad är enligt fallstudiens resultat väsentliga faktorer som bör studeras 

när en effektivisering av ett produktionsflöde ska genomföras. En slutsats av den utvärdering 

som gjorts efter diskussionen visar på att flöde II är det produktionsflöde som är att föredra i 

denna effektiviseringsaspekt på fallföretaget. 

I dagens samhälle är outsourcing en omdebatterad affärsstrategi som kan medföra 

fördelaktiga förmåner samtidigt som det innebär ett stort risktagande för ett företag. För att 

minska dessa risker måste ett företag inledningsvis vara medvetna om dem. Den slutsats som 

utefter resultatet kan framställas är att företaget inte reflekterat om de risker som tillkommit 

utöver kostnadsrisken. Ur ett långsiktigt perspektiv påverkar de tre faktorerna varandra i hög 

grad. Olika kvalitetssyn bidrar till kvalitetsbrister som leder till omarbete, vilket innebär en 

längre ledtid och resulterar slutligen i en ökad totalkostnad. Ytterligare en slutsats som kan 

sammanställas efter fallstudiens genomförande är hur medarbetarna på ett företag påverkas av 

outsourcing. Arbetslöshet kan vara en negativ konsekvens av affärsstrategin medan förflyttad 

arbetsposition kan vara en positiv. Outsourcing innebär att yta frigörs, vilket i sin tur 

förhoppningsvis resulterar i att annan produktion kan flyttas in och skapa nya arbetstillfällen 

för befintlig personal. 

Beroende på inom vilken bransch ett företag befinner sig bör de olika faktorerna vara olika 

mycket prioriterande. Den kortsiktiga kostnadsprioriteringen går dock aldrig att förbise. 

Fallföretaget bör med den erfarenhet de har av outsourcing i nuläget komma överens om att 

hög kvalitet måste värdesättas mer.  Den globalisering som råder innebär att den kvalitetssyn 

som tidigare varit utmärkande för ett företag i dagsläget levereras av fler producerande 

verksamheter. Detta innebär en hårdare konkurrens på marknaden men även en möjlighet för 

företag att köpa in det dem utför ineffektivt internt. Outsourcingen måste ses ur ett långsiktigt 

perspektiv för att det ska påvisa goda resultat. Detta bidrar till att företag indirekt blir tvungna 

att uppnå goda finansiella resultat på längre sikt istället för att enbart fokusera på kortsiktiga 

finansiella mål.   
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Enligt fallstudiens slutsats är flöde II att föredra. För att uppnå högsta kvalitet till lägsta 

kostnad med kortast ledtid i produktionsflöde II sammanställs rekommendationer nedan: 

o Hitta leverantörer som vill utvecklas tillsammans med företaget. Sträva efter att 

åstadkomma en kontakt med leverantören som är så stark att förhandlingar sker på en nivå 

som samarbetspartners. Hitta gärna leverantörer på nära avstånd som företaget kan lita på 

ur ett kvalitetsperspektiv. 

§ Ur ett långsiktigt perspektiv kan detta leda till att företaget samt dess leverantör 

skapar en bättre kommunikation. På så sätt kan kvaliteten säkerställas. Det kan 

även leda till att kostnadsbesparingar nås eftersom de tillsammans kan utvecklas 

och reducera kostnader. Skulle en leverantör befinna sig på nära avstånd gynnar 

detta miljön samtidigt som det kan leda till en att en hållbar framtid skapas.  

o Uppdatera de blanketter som skickas ut till nya leverantörer om de olika krav som 

företaget ställer angående bland annat kvalitet och dokumenthantering.  

§ Detta kan bidra till att färre felaktiga/onödiga leverantörsbesök måste göras. Det 

kan resultera i besparing av resekostnader samtidigt som tiden det tar att överlägga 

produktionen minskas.  

o Se över lagringstider mer specifikt och försök skapa ett strukturerat system som begränsar 

tiden för att artiklar ligger i lager.  

§ Kan företaget se över de lagringstider som existerar ökar möjligheten att uppnå JIT 

i produktionen samtidigt som kapitalbindningen minskar. Det är en fördel att 

kontrollera artiklar på lagret eftersom affärssystemet inte alltid visar korrekt data.  

o Materialhanteringen bör ses över och ett system skulle skapas för att alla berörda 

medarbetare ska uppdateras om hur samt vart materialet placeras. Det bör underlättas för 

truckföraren att se vart det finns behov av påfyllning på hyllagret. Vid monteringen hade 

det kunnat ske med visualiseringsverktyg på baksidan av hyllstället. Ett flaggtecken kan 

till exempel visualisera att det enbart finns en låda kvar vid den platsen på hyllagret.  

§ Detta kan leda till att materialet alltid finns på plats när det behövs och på så vis 

skapas JIT. Ledtiden kommer att förbättras om materialhanteringen fungerar 

smidigt samtidigt som leverans till kund säkerställs ytterligare.  Ett visualiserat 

påfyllningssystem kommer att underlätta arbetet för truckföraren och minska den 

tid det tar att leverera nya artiklar.  
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o En rekommendation är att företaget tar sig tid att säga till och skicka reklamationer till 

deras leverantörer. De bör även ta ut en avgift från leverantören för detta.  

§ I ett långsiktigt perspektiv kan detta leda till kvalitetsförbättringar och göra 

leverantörerna medvetna om vilka krav företaget ställer. Kvaliteten kommer att 

förbättras på lång sikt medan ledtiden kommer att lida på kortare sikt.  

o Efterkalkyler bör göras på det tillverkningssätt då artiklar köps in som halvfabrikat 

gentemot när artiklar svetsas internt.  En utvärdering av detta skulle rekommenderas för 

att kunna studera lönsamheten samt vilken påverkan kvalitet, kostnad och ledtid har på 

varandra.  

§ Efterkalkyler kan genera i att verkliga utgifter sammanställs och att en exakt bild 

av vad som kan öka vinsten i företaget skapas.  

o De olika arbetsmomenten som ska scannas när operatörerna är klara måste förbättras. 

Scanningen måste ske vid rätt tidpunkt för att cykeltiderna ska stämma i affärssystemet 

och för att dokumentationen ska vara trovärdig.  

§ Sker scanningen enligt rekommendationen kan detta bidra till att cykeltiderna blir 

rätt i affärssystemet. Överensstämmer cykeltiderna i verkligheten med de som 

finns registrerade kan planeringen av körplanen underlättas. Det kan även leda till 

att man fokuserar på de förbättringar som måste ske i verkligheten. 

o En rekommendation är att strukturera följekortet av det material som ska hämtas av 

produktionspersonalen. Följekortet bör ordnas efter likadana artiklar och dess antal.  

§ Struktureras följekortet ökar effektiviteten i monteringsprocessen och samtidigt 

reduceras den ställtid som ofta uppstår vid monteringen.  

o Det bör finnas en bättre kommunikation mellan konstruktionsavdelningen och 

medarbetarna i produktionen. De konstruktioner som finns i dagsläget bör uppdateras med 

den kunskap som produktionspersonalen besitter för att nå en önskad 

produktionseffektivitet. Alternativt skulle en konstruktör och en kvalitetsansvarig 

medverka på tillbehörsavdelningens måltillståndsmöten vart tredje månad. 

§ Rekommendationen leder till att en överlåtelse av produktion kan underlättas och 

ske fortare än i nuläget. Det omarbete som görs och de bristfälliga ritningar som 

upptäcks måste ändras korrekt för att en framtida produktionseffektivitet ska vara 

möjlig på företaget.  
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o Företaget skulle gynnas av att skapa ett eget TPS-hus för att göra alla medarbetare 

medvetna om det gemensamma arbetssätt och tankesätt företaget vill uppnå. Ett TPS-hus 

rekommenderas eftersom det är viktigt att få med samtliga byggstenar vid förändringar 

och beslutstagande, i såväl produktionen som i resterande delar av företaget.  

§ Ett eget TPS-hus kan visualisera de byggstenar som medarbetarna måste förhålla 

sig till då de arbetar för att uppnå förbättringar och lean produktion. De byggstenar 

som företaget väljer att bygga upp ett hus av kan bidra med att gemensamma mål 

enklare uppnås. Detta kan leda till att en strävan mot att högsta kvalitet till lägsta 

kostnad med kortast ledtid kan åstadkommas. 
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Nedan visas bilder på två olika artikelvarianter som ingår i produktfamiljen OP- diskvagnar. 

OP- diskvagnar är anpassningsbara vagnar som är uppbyggda på modulär design med delar 

som går att byta ut. Flexibiliteten på vagnen är stor eftersom alla hyllor och spolarmar är 

löstagbara, vilket bidrar till att många olika sorters gods kan diskas. Ett 

kompletteringssortiment till OP- diskvagnarna finns att tillgå för kund som vill bygga om 

eller utrusta sin vagn.  

Maximal lastvikt: cirka 50 kg 

Maximal lastvikt per plan: 10 kg 

 

 

 

 

 

Instrumentdiskvagn 46-5 är användbart för större operations-set och sterilcentraler. Den 

diskar i fem plan och är utformad för att kunna åstadkomma maximal produktivitet vid 

diskning av standardinstrumentkorgar. Vagnen köps in som halvfabrikat. 

 

 

 

 

 

 

 

OP- diskvagn av den större varianten i produktfamiljen och tillverkas från grunden på 

fallföretaget. Vagnen diskar i fem plan.

OP- diskvagn / Instrumentdiskvagn 
Produktmodell: 46-5 serien 
Artikelnummer: 503284100 
 

OP- diskvagn / Instrumentdiskvagn 
Produktmodell: 8666/88T/CM320 standard, 5-plan 
Artikelnummer: 502610500 
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Nedan presenteras de semistrukturerade intervjuer och den enkätundersökning som en stor del 
av den empiriska insamlingen grundar sig på.  

Intervju, D. Mihailov, Processägare, 2014-02-06 
o Berätta kort om företaget och vilka produkter som tillverkas. 
o Vilka mål har företaget?  
o Vad är målet med att en kartläggning av tillbehörsavdelningen ska göras?  
o Vilket affärssystem arbetar företaget med och hur fungerar det? 
o Hur fungerar det externa och interna materialflöde/informationsflödet i nuläget?  
o Vad har du för arbetsuppgifter och hur arbetar du med material- och informationsflödet? 
o Vilka för- och nackdelar ser du med tillbehörsavdelningen i dagsläget? 

Enkätundersökning, Svets- och monteringspersonal, Tillbehörsavdelningen, 2014-02-06 
o Förklara dina arbetsuppgifter/ arbetsmoment. 
o Hur länge har du arbetat på företaget i Växjö? Under hur lång tid har du utövat de arbetsuppgifter du har 

idag?  
o Viken arbetsstation är innan din och vilken kommer efter? 
o Hur lång tid uppskattar du att en produkt tar att färdigställa vid din arbetsstation (cykeltid)?  
o Anser du att det är en stor variation mellan produktvarianternas cykeltider?  
o Om du fick förbättra något med dina arbetsuppgifter, vad skulle det vara och vilka hinder finns?  
o Finns det fler processer i produktionslinan du anser hade kunnat förbättras och i sådana fall vilken/vilka? 

Intervju, Svets- och monteringspersonal, Tillbehörsavdelningen, 2014-02-13 
o Hur går det till då en order kommer till er och ni ska börja tillverka? 
o Vilka för – och nackdelar ser ni med material- och informationsflödet? 
o Hur arbetar ni med förbättringar? 
o Hur ser ni på kvalitet? 
o Vad ser ni för för- och nackdelar med att tillverka internt och outsourcing? 
o Finner ni några hinder som håller er tillbaka från att förbättras? 

Intervju, M. Mihailov, Orderhandläggare, 2014-02-06  
o Vilka är era främsta kunder och till vilka länder levererar ni mest? 
o Hur går det till när en kund vill beställa en eller flera produkter? 
o Vilka arbetsmoment har du? Hur överför du information från kund till affärssystemet? 
o Kan kunden följa sin order? 
o Vad händer om en order blir försenad till kund? 

Intervju, A. Karlsson, Inköp, 2014-03-05 samt 2014-04-16 
o Vilka arbetsuppgifter har du? 
o Vilka leverantörer har ni i samband med tillbehörsmonteringen? 
o Hur samarbetar ni med era leverantörer? 
o Vilka faktorer kollar ni främst på när ni ska välja leverantörer? 
o När började ni med outsourcing och varför? 
o Hur arbetar ni med outsourcing idag? Vilka mål ska outsourcing uppfylla? 
o Vilka för- och nackdelar har outsourcing inneburit för företaget? 
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Intervju, Utlastningspersonal, 2014-02-20 
o Vilka arbetsmoment har ni? 
o Hur arbetar ni med information- och materialflödet på företaget? 
o Hur ofta sker transporter ut från företaget? 
o Hur ofta händer det att ni inte levererar en order till kund i tid? Vad är enligt dig anledningen till 

detta? 

Intervju, Godsmottagningspersonal, 2014-02-20 
o Vilka är era arbetsuppgifter? 
o Hur ser det ut när ni får en leverans från en leverantör? 
o Hur arbetar ni med informations- och materialflödet på företaget? 
o Hur vet ni vart produkterna ska placeras/lagerhållas? 

Intervju, A. Schoff, Logistik, 2014-02-27  
o Hur utför ni era arbetsuppgifter? Vilka moment utför ni i den interna materialhanteringen?  
o Vilka hjälpmedel har använder ni er av (truckar osv.)?  
o Hur ser lagerkapaciteten ut på företaget?  
o Hur arbetar ni med företagets lager- och informationssystem? 
o Vilka för- och nackdelar finner du med lagerhållningen på företaget? 

Intervju, B. Widegren och A. Jusufagic, Inköp, 2014-04-02 
o Vilka arbetsuppgifter har du? 
o Vilka leverantörer har du kontakt med i samband till tillbehörsavdelningen? 
o Hur kommunicerar ni med era leverantörer? 
o Hur lång leverantörs- samt kundkredit har ni? 
o Hur långa är leveranstiderna från diverse leverantörer? 
o Hur arbetar ni med lagerhållningen på företaget? 

Intervju, C. Nillroth, Produktionschef, 2014-04-22 
o Hur arbetar ni med förbättringsarbete i produktionen? 
o När började ni med förbättringsarbete och varför?  
o Vad är syftet med att ni började med outsourcing? Vilka faktorer kollade ni på? 
o Fördelar/nackdelar med att ni lägger ut produktion? 

Intervju, D. Gustavsson, Kvalitet, 2014-04-22 
o Hur arbetar ni med kvalitet på företaget?  
o Hur följer ni upp kvalitet?  
o Vad gör ni om ni upplever en dålig kvalitet från en leverantör? Hur hanterar ni reklamationer?  
o Tar ni ut någon avgift gentemot era leverantörer om de inte uppfyller de krav som ställts?  
o Får ni fler eller färre reklamationer sedan ni började med outsourcing?  
o Vad ser ni för för/nackdelar med outsourcing? 

Intervju H. Green, Ekonomi, 2014-04-22 
o Hur ser totalkostnadskalkylen ut för en vagn som svetsas internt på företaget och elektrolytpoleras 

externt? 
o Hur ser totalkostnadskalkylen ut för en färdigsvetsad och elektrolytpolerad vagn som köps in från 

en leverantör?
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Externa organisationer 
Kund/ Leverantör                               Operatör 
 
 
 

 
 
         Tillverkningsprocess                    Förråd med 
                                               säkerhetslager  
     
      
 
 
 
 
        Extern tillverkningsprocess              Styrt lager  
                                             Påfyllningshyllor 
 
 
 

 
 
 
    Lastbilstransport                     Hämtning  
                                         
 

 
 
                                           Trucktåg 
       Truckförflyttning                      Ställ  för lådor  
 
                                               

                             
 
                    Förflyttning av tillverkat                          Ankommande  
                    material. Tryck.                                 lådor i satser 
 
                   
                    Elektroniskt informationsflöde                   Hämtning av låda 
 
   
                    Manuellt informationsflöde 
 
 
 
                    Lager 

L 



Bilaga D: Underlag för kartläggning av flöde I (antal sidor: 3) 

 

78 

Nedan sammanställs den information som samlades in i syfte att kartlägga ledtiden för den 
elektrolytpoleringsprocess som utförs av ett externt företag. Leverantören kontaktades via 
telefon innan specifik order levererades. De blev meddelande om att ett A4 som skulle fyllas i 
med uppgifter angående datum skickades med i pallen.  

Datum: 2014-03-26 (Dag 1) 

Plockmaterialet till svetsprocessen:  

o Underdel glaskassett (498902000) 

o Överdel glaskassett (498901900) 

o Stång (499811600)  

Datum: 2014-03-27 (Dag 2) 

Svetsprocessens totala tid:  

o 8 timmar per 15 styck glaskassetter 

o 32 minuter per glaskassett 

Datum: 2014-03-28 (Dag 3) 

Skeppas till utlastningen på fallföretaget. 

Datum: 2014-04-01 (Dag 7) 

Mottaget hos elektrolytpoleringsföretaget. 

Datum: 2014-04-02 (Dag 8) 

Betning: 

o 2 timmar per 15 styck glaskassetter 

o 8 minuter per glaskassett 

Datum: 2014-04-03 (Dag 9)  
Polering: 

o 2 timmar per 15 styck glaskassetter 

o 8 minuter per glaskassett 

Datum: 2014-04-04 (Dag 10) 

Skickas från elektrolytpoleringsföretaget till fallföretaget. 

Datum: 2014-04-08 (Dag 14) 

Mottaget av godsmottagningen på fallföretaget.  

Datum: 2014-04-09 (Dag 15) 

Registrerat och placerat i förrådet. 

Vid senare monteringsprocess är artikeln (499626800) en komponent som ingår i 

tillverkningsorder, 156869, på 6 styck med artikel nummer 498729200.	  

Produktinformation: Glaskassett 3x6 glash.316L 
Artikelnummer: 499626800  
Tillverkningsordernummer: 156187 
Antal i order: 15 styck 
 

Glaskassett art. nr. 498729200 
Laboratoriediskvagn - 
Injektordiskvagn 

Produktinformation: Glaskassett 3x6  
Artikelnummer: 498729200  
Info om glaskassetter: Ett tillbehör till 
injektordiskvagnarna. Det finns tre 
olika varianter av glaskassetter 3x6, 
4x8 eller 5x9. Kunden kan själv 
kombinera kassetten med de injektorer 
som önskas.   
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Kommentar: För att säkerställa validiteten på den första kartläggningen utfördes en till 

undersökning. Den andra undersökningen utfördes utan att leverantören meddelades. Det 

var en AN-diskvagn med artikelnummer 502611400, spiralvagn svetsad 86/88.  

Tillverkningsorder 156188. 

Startdatumet på fallföretaget: Datum:2014-04-10 (Dag 1) 

Skickad till elektrolytpoleringen. Datum: 2014-04-14 till 2014-04-15 (Dag 5-6) 

Klar hos elektrolytpoleringsföretaget. Datum: 2014-04-23 (Dag 14) 

Mottaget av godsmottagningen på fallföretaget. Datum: 2014-04-25 (Dag 16) 

Montering, packad och skickad (totalt: 3 veckors ledtid). 
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Här presenteras de genomsnittliga tidtagningar som utförts under fallstudiens gång: 

 
 

 
 

 
 

 

Beräkningar*av*cykeltider;*Injektordisksvagn*27plan*3x6*Standard
Produktionssteg Svets Elektrolytpolering Montering Kontroll Packning
C/T min 38 20 2 4
S/T 8

Total processtid 38 28 2 4

Beräkning)av)cykeltider;)OP4diskvagn)54plans
Produktionssteg Svets Elektrolytpolering Montering Kontroll Packning
C/T min 90 25 5 8
S/T 7

Total processtid 90 32 5 8

Beräkning)av)cykeltider;)OP4)diskvagn)44plans
Produktionssteg Svets Elektrolytpolering Montering Kontroll Packning
C/T min Inköpt från leverantör 25 3 4
S/T 7

Total processtid 32 3 4

Beräkning)av)cykeltider;)MIS5)diskvagn
Produktionssteg Svets Elektrolytpolering Montering Kontroll Packning
C/T min 8 5
S/T
Total processtid 8 5

Mycket varierandeInköpt från leverantör
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503284600 Köps,in

Text,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kostnad,per,st Svensk,förklaring
Net$price 1$796 Nettoinköpspris
Delivery$cost 61 Leveranskostnad$från$leverantör
Material$overhead 121 MO?pålägg
Total$cost 1$978 Total$standardkostnad

503284100 Tillverkas

Beskrivning Belopp
Direct$material 5$633 Materialkostnad (i$detta$material$ingår$de$1978$kr$för$artikel$503284600)
Direct$wages$?$run$time 266 Direkt$lön Montering 133
Direct$wages$?$set$up$time 38 Ställtid Packning$Tillbehör 38
Fixed$manufacturing$overhead 272 TO?pålägg QSR$Kontroll 95
Standard$cost 6$209 Total$standardkostnad 266 =$Direkt$lön

502610800 Tillverkas

Text Kostnad,per,st Svensk,förklaring
Direct$material 2$268 Materialkostnad
Direct$wages$?$run$time 380 Direkt$lön$svets
Direct$wages$?$set$up$time 236 Ställtid$svets
Subcontracting$cost 340 Elektrolytpolering
Fixed$manufacturing$overhead 551 TO?pålägg
Standard$cost 3$774 Total$standardkostnad

502610500 Tillverkas

Beskrivning Belopp
Direct$material 8$524 Materialkostnad (i$detta$material$ingår$de$3774$kr$för$artikel$502610800)
Direct$wages$?$run$time 293 Direkt$lön$montering
Direct$wages$?$set$up$time 95 Ställtid$montering
Fixed$manufacturing$overhead 347 TO?pålägg
Standard$cost 9$259 Total$standardkostnad
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Förväntad intäkt i Sverige SEK 15 800
65,0%

Förväntad intäkt internationellt SEK 20 150
av total 

standardkostnad

Förväntad intäkt i Singapore SEK 20 000

Förväntad intäkt i USA SEK 13 896

Nettopris SEK 2 453

MO-pålägg SEK 165

Transportkostnad SEK 83 Procentuell minskning 28,4%

Total standardkostnad SEK 3 774 Beräknad total standardkostnad SEK 2 702
Total standardkostnads skillnad SEK 1 073

Total standardkostnad SEK 9 259 Beräknad total standardkostnad SEK 8 186
Total standardkostnads skillnad SEK 1 073

FÖRSÄLJNING I SVERIGE FÖRSÄLJNING I SVERIGE

Intäkt SEK 15 800 Intäkt SEK 15 800

Kostnad SEK 9 259 Kostnad SEK 8 186 Total vinst skillnad SEK 1 073

Vinst SEK 6 541 Vinst SEK 7 614
Total vinstökning med flöde II 16,4%

FÖRSÄLJNING 
INTERNATIONELLT

FÖRSÄLJNING 
INTERNATIONELLT

Intäkt SEK 20 150 Intäkt SEK 20 150

Kostnad SEK 9 259 Kostnad SEK 8 186

Vinst SEK 10 891 Vinst SEK 11 964

FÖRSÄLJNING I SINGAPORE FÖRSÄLJNING I SINGAPORE

Intäkt SEK 20 000 Intäkt SEK 20 000

Kostnad SEK 9 259 Kostnad SEK 8 186

Vinst SEK 10 741 Vinst SEK 11 814

FÖRSÄLJNING I USA FÖRSÄLJNING I USA

Intäkt SEK 13 896 Intäkt SEK 13 896

Kostnad SEK 9 259 Kostnad SEK 8 186

Vinst SEK 4 637 Vinst SEK 5 710

Hela vagnen 502610500

Vid outsourcing   nettopriset vara 
35,0% lägre än den totala 

standardkostnaden som uppstår 
internt 

Flöde IIFlöde I

1 styck OP-diskvagn 86/88:a        art.nr. 502610500

Halvfabrikat 502610800

(61/1796)* 2453
Transportkostnad 
beräknad på 
leverantör från Kina.

(121/1796)*2453

Högsta accepterade 
nettopris som kan antas 
av den "total 
standardkostnad" vid 
intern  tillverkning.
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Förväntad intäkt i Sverige SEK 8 133

Förväntad intäkt internationellt SEK 8 160

Total standardkostnad SEK 1 978

Total standardkostnad SEK 6 209

FÖRSÄLJNING I 
SVERIGE

Intäkt SEK 8 133

Kostnad SEK 6 209

Vinst SEK 1 924

FÖRSÄLJNING 
INTERNATIONELLT

Intäkt SEK 8 160

Kostnad SEK 6 209

Vinst SEK 1 951

1 styck OP-diskvagn 46:a        art.nr.503284100

Flöde II

Halvfabrikat 503284600

Hela vagnen 503284100
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Flöde I  Flöde II 

	  Faktorer	  
+ - + - 

Kvalitet 

• Intern 
kvalitetssäkring 
 

• Viktig intern 
kompetens inom 
svets 

• Skild kvalitetssyn 
gentemot leverantörer 
 

• Omarbete istället för 
reklamation 

 
• Bristande 

konstruktionsritningar 
 

 
 

• Fokus på 
kärnverksamhet 

 
• Leverantörerna är 

specialister 
 

 
 
 

 

• Bristande kvalitetskontroll 
• Kommunikationsproblem 
• Skild kvalitetssyn 

gentemot leverantörer 
• Omarbete istället för 

reklamation 
• Kontinuerlig 

kvalitetssänkning 
• Bristande 

konstruktionsritningar 
 
 

Kostnad • Mindre 
kapitalbindning 

• Högre totalkostnad 
• Slingbilskostnader 
• Oplanerad 

transporthjälp 
• Låg konkurrens  
• Osäkra leveranser 

	  

 
• Lägre 

totalkostnad 
 

• Lång 
leverantörskredit 	  

 
	  
	  

• Dolda kostnader  
 

• Resurskrävande 
leverantörsbedömningar 

 
• Bristande 

konstruktionsritningar 
 
• Ökad kapitalbindning 
 

	  

Ledtid 
• Omarbete 

 
• Kort avstånd till 

leverantör 

• Längre ledtid 
• Slingbil 
• Ökad förseningsrisk 
• Ej FIFU 
• Dolda kostnader 

• Kortare ledtid 
 

• Mindre intern 
materialhantering 
 
 

• Förseningsrisk 
• Längre transportsträckor 
• Större batcher 
• Högre kapitalbindning 
• Mer framhållning 
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Vecka 4: 
ü Möte med produktionschef och handledare från fallföretaget samt handledare från 

Linnéuniversitetet för planering av examensarbete.  

Vecka 5: 
ü Sammanställa en enkät till produktionspersonalen för att få en helhetsbild av flödet vid 

tillbehörsavdelningen. 

Vecka 6: 
ü Utdelning av enkäter till svets- och monteringspersonal.  
ü Möte med praktikantansvarig på fallföretaget.  
ü Intervju med handledare och processägare; D. Mihailov. 
ü Intervju med orderhandläggare. 

Vecka 7: 
ü Hämta skyddsskor för vistelse i produktionen.  
ü Intervju av svets- och monteringspersonal.  
ü Anteckna cykeltider, hinder, takt, och göra spaghettidiagram i tillbehörsavdelningen.  

Vecka 8: 
ü Anteckna cykeltider, hinder, takt, och göra spaghettidiagram i tillbehörsavdelningen.  
ü Observation och anteckning av cykeltider för packning/utskeppning. 
ü Observation av förrådet/lagret.  
ü Intervju med utlastningspersonal och godsmottagningspersonal.  

Vecka 9: 
ü Anteckna cykeltider, hinder, takt, och göra spaghettidiagram i tillbehörsavdelningen.  
ü Intervju angående logistik; A. Schoff. 
ü Inlämning och seminarium utav PM 1; Introduktion 

Vecka 10: 
ü Intervju angående inköp; A. Karlsson. 

Vecka 11: 
ü Medverka i Kata- möte med personal från tillbehörsavdelningen och processägaren för att 

bestämma nytt måltillstånd.  
ü Anteckna cykeltider, hinder, takt, och göra spaghettidiagram i tillbehörsavdelningen. 

Vecka 12: 

ü Tentamensvecka på Linnéuniversitetet, ej besök på företaget. 

Vecka 13: 
ü Påbörja undersökning av elektrolytpoleringsprocessen. 
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Vecka 14: 
ü Anteckna cykeltider, hinder, takt, och göra spaghettidiagram i tillbehörsavdelningen. 
ü Arbeta i M3. 
ü Intervju med inköp; B. Widegren och A. Jusufagic. 
ü Sammanställa kartläggningar av flöde 1 och flöde 2.  
ü Färdigställa en powerpoint-presentation inför mötet med handläggaren D. Mihailov på 

fallföretaget och G. Lundgren från Linnéuniversitetet. 
ü Påbörja del 2 av examensarbetet; Jämföra flöde I och flöde II.  

Vecka 15: 
ü Inlämning av PM 2; Metodik och Teori. 
ü Möte med handläggare G. Lundgren på Linnéuniversitetet. 
ü Säkerställa validiteten av den första undersökningen av elektrolytpoleringsprocessen. 
ü Sammanställa för- och nackdelar med flöde I och flöde II. 

Vecka 16: 
ü Möte med handläggare G. Lundgren på Linnéuniversitetet. 
ü Intervju angående inköp; A. Karlsson. 

Vecka 17: 
ü Möte med handläggare G. Lundgren på Linnéuniversitetet. 
ü Intervju med produktionschef; C. Nillroth  
ü Intervju angående kvalitet; D. Gustavsson 
ü Mailkontakt och telefonintervju angående ekonomi; H. Green 

Vecka 18: 
ü Möte med handledare G. Lundgren på Linnéuniversitetet. 
ü Sammanställning av produktkalkyler och beräkningskalkyler. 

Vecka 19: 
ü Möte med handläggare G. Lundgren på Linnéuniversitetet. 
ü Inlämning av PM3; Empiri, Analys och resterande färdiga delar.  

Vecka 20: 
ü Möte med handläggare G. Lundgren på Linnéuniversitetet. 
ü Seminarium och opponering av PM3.  

Vecka 21: 
ü Inlämning av färdigställt examensarbete.  

Vecka 23: 
ü Presentation, seminarium och opponering av färdigställt examensarbete.  
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