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Sammanfattning 
 

Tillverkande företag möter idag en allt hårdare konkurrens genom den globalisering av 

marknaden som sker. En global marknad med flera konkurrenter, ökad 

produktdifferentiering och höga tillverkningskostnader ställer stora krav på företag att 

arbeta kostnadseffektivt. För att vara konkurrenskraftig och driva en lönsam produktion 

krävs att förretag har en stor kännedom om hur sina tillverkningsprocesser fungerar, har 

en hög driftsäkerhet och kan utnyttja sin anläggnings kapacitet. 

 

Grunden till studien är det industriella lönsamhetsproblem som finns i Sverige, där 

företag får allt svårare att kunna producera kvalitativa produkter till ett 

konkurrenskraftigt pris. Fallstudien utförs på ett företag som tillverkar komponenter för 

fordonsindustrin, med syftet att skapa en ökad förståelse kring de faktorer som leder till 

produktionsstörningar och har stor effekt på produktionseffektiviteten i ett flöde. För att 

sedan kunna motverka dessa och utnyttja företagets kapacitet på bättre sätt och skapa en 

hög konkurrenskraft och lönsamhet.  

 

Utifrån analysmodell studeras och beskrivs först nuläget hos fallföretaget. Därefter sker 

en analys av nuläget då empiri jämförs med relevant teori. Analysen redovisar sedan 

genom mätvärden de faktorer som leder till störningar i produktionsflödet och påverkar 

produktionseffektiviteten. Slutligen utvärderas faktorerna och en redogörelse för vad de 

beror på klargörs. Det resultat som fallstudien påvisar är de väsentliga faktorer som 

påverkar produktionseffektiviteten, samt att de underliggande orsakerna till dessa bör 

motverkas för att skapa en högre driftsäkerhet och produktionseffektivitet i flödet. 

Granskning av faktorer och orsaker skapar ett underlag för förbättringar som bör 

tillämpas för att bibehålla en lönsam produktion och konkurrenskraft.   
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Summary 
 

Manufacturing industries are today facing increasing competition through the 

globalization of the market that takes place. A global market with several competitors, 

increased product differentiation and the high cost of production makes great demands 

on companies to work cost effectively. To be competitive and operate a profitable 

production requires companies to have a great knowledge of how their manufacturing 

processes work, has a high reliability and can use their facility's capacity. 

 

The basis for the study is the industrial profitability problems in Sweden, where 

companies find it increasingly difficult to produce quality products at a competitive 

price. The case study performed in a company which manufactures components for the 

automotive industry, with the aim to create a better understanding of the factors that 

lead to production disruptions and has great effect on the production efficiency of a 

flow. In order to be able to counter them and exploit the capacity of a better way and 

create a high level of competitiveness and profitability. 

 

Based on the analytical study and first described the present situation of the case now. 

This is followed by an analysis of the current situation where empiricism is compared 

with the relevant theory. The analysis then reports the measured values of the factors 

that lead to disturbances in the production flow and affect production efficiency. 

Finally, the evaluation factors and an explanation of what they are due to be clarified. It 

results that the case study demonstrates the significant factors affecting production 

efficiency, as well as the underlying causes of these should be tackled in order to create 

a higher level of reliability and production efficiency in the flow. Examination of 

factors and causes creates a basis for the improvements that should be applied to 

maintain profitable production and competitiveness.  
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Abstrakt 
 

Fallstudiens syfte är att identifiera och skapa förståelse för vilka faktorer som påverkar 

produktionseffektivitet på ett tillverkande företag. Målsättningen är att skapa en bild av 

det nuvarande tillståndet på företaget och utifrån detta ta fram empirin. Empiri och 

utvalda teorier leder således till en analys som ska identifiera och sammanställa de 

faktorer som är väsentliga att motverka för att förbättra driftsäkerheten och 

produktionseffektiviteten på fallföretaget. I slutsatsen redovisas hur företaget kan arbeta 

för att motverka och minska faktorernas påverkan på produktionseffektiviteten. 

 

Nyckelord 
Produktionseffektivitet, Kapacitetsutnyttjande, Driftsäkerhet, Störningsfaktorer, Total 

Production Maintenace, Tillverkningskostnader.  
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1. Introduktion 

I detta kapitel introduceras huvudämnet för fallstudien, samt en problemformulering 

presenteras med syftet och begränsningsramarna för arbetet. 

       

1.1 Bakgrund      

Stranne (2004) beskriver hur företag på dagens marknader ständigt utsätts för ökad 

konkurrens. Den hårda konkurrensen inom industrin beror dels på en globalisering av 

marknaden med flera konkurrenter, men också̊ på grund av produktdifferentiering och 

höga tillverkningskostnader. Enligt Stranne (2004), har företag i västvärlden allt svårare 

att driva lönsamma anläggningar i länder som till exempel Sverige på grund av höga 

omkostnader. För att kunna producera kvalitativa produkter till ett konkurrenskraftigt 

pris krävs att produktionen sköts noggrant och utnyttjar sin kapacitet mycket väl för en 

hög lönsamhet (Ingwald 2009). Vid en lönsam produktion och god utnyttjning av 

anläggningen med kontinuerliga flöden frisätts också kapital, som skapar möjlighet för 

investeringar för ökad produktion, lönsamhet och kvalitet (Bellgran & Säfsten 2005). 

För att kunna svara upp mot rådande konkurrens på marknaden ställs de flesta 

tillverkande företag även inför höga krav på bland annat leverans precision och korta 

leveranstider (Stranne 2004). Detta innebär att företag måste ha en förmåga att anpassa 

sig till marknaden och förändringar på den, på ett kostnadseffektivt sätt för att kunna 

producera kundorienterade produkter (Bellgran & Säfsten 2005). 

 

Enligt Ingwald (2009) bör företag för att vara konkurrenskraftiga på den industriella 

marknad ha insyn i hur tillverkningsprocesserna fungerar och kan utnyttja sin 

anläggnings kapacitet på bästa sätt. Olhager (2013) beskriver att den kapacitet ett 

företag behöver avgörs av efterfrågan på företagets produkter. Om ett företag vill ha hög 

leveransprecision och stabila leveranstider när efterfrågans variation inte kan styras 

krävs det överkapacitet i produktionen eller att kapacitet outsourcas till sin verksamhet. 

Företaget måste således kunna kan ta ut ett högre pris som matchar överkapaciteten. 

Detta görs oftast när produkten är kundspecifik och kunden är beredd att betala mer för 

unikhet än en standardprodukt (Olhager 2013). 
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Den tillgängliga tid en maskin har är den tid som kan användas i maskinen för 

produktion. Begreppet beläggning används för att förtydliga hur stor del av den totala 

tillgängliga tiden som används för produktion (Olhager 2013). När en specifik maskin 

beläggning nått 100 % av den tillgängliga tiden, kan höjning i beläggningen ske genom 

att expandera skiftens arbetstider och normalt sätt nyanställning av personal (Segerstedt 

2009). Enligt Bengtsson & Karlsson (2011) har andelen skiftarbete därför ökat under de 

senaste decennierna. Även om människan har anpassat sig till de nya miljöerna samt 

arbetssätten så påverkas individerna av att regelbundet arbeta under natten och sova 

under dagen. Dessa påfrestningar har överhängande risk att leda till störd sömn, trötthet 

och hälsoproblem, som i sin tur påverkar de anställdas prestation (Bengtsson & 

Karlsson 2011). I en anläggning som är beroende av operatörer har individens prestation 

stor betydelse för resultatet på anläggningen, som i sin tur påverkar utnyttjandet av 

anläggningen. Arbetstakten och kvalitetsutbytet är faktorer som kan påverkas om den 

anställde inte har fått tillräckligt med vila (Axelsson 2005).  

 

Den resurs som ses som mest begränsad i ett flöde betecknas som en flaskhals. 

Flaskhalsen är den resurs som styr kapaciteten i produktionssystemet då det är den 

långsammaste resursen i flödet, kallad trånga sektorn (Liker 2009).  Flaskhalsar finns 

inte bara som maskiner utan kan också vara råmaterial eller marknaden (Olhager 2013). 

I flödet bör alla övriga resurser underordnas efter flaskhalsen, vilket innebär att ha en 

viss överkapacitet på övriga resurserna för att alltid kunna tillgodose flaskhalsens behov 

(Olhager 2013). Materialet innan flaskhalsen måste vara kontrollerat så att inte 

flaskhalsen tillverkar defekta produkter, det resulterar annars i bortkastad tid. Att låta 

flaskhalsen styra produktionen bildar ett “dragande flöde” igenom produktionen, vilket 

minskar slöserier (Liker 2009). För att öka produktionsresultatet i ett flöde bör 

kontinuerligt produktionssäkring eftersträvas (Olhager 2013).  
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1.2 Problemformulering 

För att vara konkurrenskraftiga på den industriella marknad bör det finnas en stor insyn 

i hur tillverkningsprocesserna fungerar för att företaget skall kunna utnyttja sin 

anläggnings kapacitet på bästa sätt (Ingwald 2009). Johansson (1997) förtydligar att för 

effektiva flöden bör driftsäkerheten på utrustningen således vara hög, vilket kan skapas 

genom ständiga förbättringar och löpande underhåll på företagets utrustning. 

 

Att ständigt sträva efter förbättrad verksamhet, både i avseende på lönsamhet och högre 

kvalitet än i lågkostnadsländer är en nödvändighet för att kunna bedriva tillverkning. 

För en lönsam produktion krävs då effektiva flöden igenom verksamheten, och att 

produktionsflödet från leverantör till kund sker med så hög kvalitet som möjligt enligt 

Lewis (2000).  

 

Den allt hårdare konkurrens företag möter genom globalisering av marknaden med flera 

konkurrenter, ökad produktdifferentiering och höga tillverkningskostnader ställer stora 

krav på att företagen kan arbeta kostnadseffektivt. Under senare årtionden har företag i 

Sverige haft problem med att kunna producera med önskad lönsamhet, vilket har lett till 

att många tillverkande industrier flyttat till utlandet, där ofta tillverkningskostnaderna är 

lägre (Stranne 2004). För att Svensk industri skall vara konkurrenskraftig och kunna 

driva en lönsam produktion krävs det en stor kännedom om hur sina 

tillverkningsprocesser fungerar och kan utnyttja sin anläggnings kapacitet på bästa sätt. 

Det är även viktigt att arbeta för en hög driftsäkerhet och produktkvalitet, för att 

producera till ett konkurrenskraftigt pris. Driftsäkerheten är extra viktig i de trånga 

sektorerna av flödet, då dessa har direkt inverkan på hela produktionsresultatet. Drabbas 

den trånga sektorn av störningar påverkar det också resten av flödet och det resultat som 

flödet genererar. Arbeta med att få en så hög driftsäkerhet som möjligt i sin trånga 

sektor bör därför eftersträvas, för att få en hög produktionseffektivitet. 

 

Inledningen visar vikten av en god utnyttjan av företags produktionskapacitet för att 

vara konkurrenskraftiga och kunna bedriva en lönsam produktion, speciellt i 

västvärlden. Driftsäkerheten av trånga sektorer är därmed mycket viktiga för att kunna 

utnyttja produktionskapacitet. Detta resonemang leder till undersökningsfrågan för 

studien. 
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1.3 Frågeställning      

- Vilka faktorer kan ge upphov till begränsat utnyttjande av produktionskapacitet? 

       

1.4 Syfte och Mål 

Syftet med fallstudien är att skapa en ökad förståelse för hur ett produktionsflöde på ett 

tillverkningsföretag kan nå en hög effektivitet och ett högt kapacitetsutnyttjande. 

Genom att identifiera faktorer som leder till störningar i produktionsresultatet önskas 

studien ge en ökad förståelse kring varför dess inträffar och hur dess påverkan kan 

minskas. För att nå syftet i studien är målsättningen att undersöka och kartlägga det 

interna nuvarande flödet och utnyttjandet av produktionskapaciteten. För att sedan 

analysera och skapa förståelse för vilka faktorer som har betydelse vid en förbättring av 

flödet. Faktorerna önskas bringa klarhet i hur de i framtiden skall effektivisera och 

skapa bättre produktionssäkerhet i verksamheten. 

 

1.4.1 Teoretisk relevans      

Syftet med studien är att utifrån teoretisk kunskap undersöka och dra slutsatser för 

problemet och finna lämpliga lösningar på de faktorer som styr och påverkar 

produktionssäkerheten.       

 

1.4.2 Praktisk relevans      

Studien kommer att utföras på ett specifikt fallföretag, där en analys av nutida 

produktionsflöde utförs och faktorer som skapar störningar identifieras. En analys av 

tillverkningsprocesser och driftsäkerhet i trånga sektorer kommer att utföras i samarbete 

med fallföretaget och resultatet kommer att redovisa hur företaget kan förbättra sitt 

produktionsflöde, och hur de i framtiden bör arbeta för att skapa ökad 

produktionssäkerhet, konkurrenskraft och lönsamhet. 
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1.5 Avgränsningar      

I studien kommer fokus att ligga på ett tillverkande företag och deras produktionsflöde. 

Begränsningar till en produktgrupp görs för att undersöka ett specifikt utfall. Studien 

utförs på en produkt i en produktgrupp för att få en övergripande bild på det totala 

produktionsflödet av gruppen. De faktorer som undersöks är de mest relevanta för vald 

metod i fallstudien. Vidare avgränsningar beskrivs senare i arbetet eftersom syftet är att 

identifiera faktorer som leder till störningar samt sedan välja ut de som har stor 

påverkan på produktionsresultatet. 
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2. Metodologi 

Nedan behandlas de vetenskapliga synsätt och metoder som kommer att användas i 

fallstudien.  

 

2.1 Vetenskapliga förhållningssätt 

Positivism och hermeneutik är två kända forskningsmetoder, mellan dem finns en klyfta 

som är djup och omfattande. Trots det kan dessa inte helt skiljas åt i ett praktiskt 

forskningsarbete, då de kompletterar varandra. Det mest idealiska är att hålla de båda 

isär men det har inte lyckats på alla punkter (Andersson 2014).  

 

2.1.1 Positivism 

Naturvetenskapen analyserar verkligheten i termer om orsak och verkan. Då en verkan 

inträffar skall det finnas en given orsak som forskaren söker efter. Positivism är en 

blandning mellan naturvetenskapligt och humanistiskt forskningsideal. 

Forskningsprincipen eller metoden som används ska endast vara naturvetenskaplig och 

forskningens riktning ska vara neutral, där får inte finnas några spekulationer om hur 

saker och ting kan eller bör vara. Positivism handlar om att forskningen ska vara 

opersonlig och endast bearbeta fakta med termerna orsak och verkan. Positivism 

används vid lagskrivning där det är viktigt att skriva lagarna så att läsaren endast kan 

tolka dem på ett sätt, det korrekta. Om lagen är skriven så att läsaren endast kan tolka 

den på ett sätt så anses den vara bättre. Tanken är att allt ska vara mätbart och vara fri 

från egen tolkning av det bevisade resultatet (Andersson 2014). 

 

2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutik betyder “allmän tolkningslära” och forskare tror inte att samma 

metodologi är användbar på all vetenskaplig forskning så som positivism. 

Hermeneutiken har aldrig varit mycket för siffror, inte heller anser den att forskningen 

blir mer sann bara för att mätvärdena är i diagram eller att likartade mätmetoder är 

publicerade i siffror. Hermeneutiken anser att olika forskningar kräver olika 

forskningsmetoder och forskarna vill inte göra forskningen allt för generell så att den 

kan behandla flera områden. Hermeneutik går ut på att läsa och tolka olika texter som 
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berör ämnet, det är då viktigt att där finns ett syfte med texten. Utifrån textens 

förklaring så är det viktigt att skapa en förståelse och forskarna anser att forskningen 

ska bryta loss från naturvetenskaplig forskning och arbeta mer åt ett kvalitativt 

forskningsideal (Andersson 2014). 

 

2.1.3 Val av synsätt 

Studien inleddes med en övergripande överblick på hur produktionen såg ut på 

fallföretaget, för att sedan avgränsas ner till en produktgrupp och dess specifika 

produktionsflöde. Vid intervjuer med operatörer och Vd:n på företaget bildades en 

förståelse för hur delarna hängde i hop ute i produktionen och vilka problem som 

uppstod vid tillverkning. Detta förfarande anses vara hermeneutiskt, då tolkningar 

gjordes av intrycken som uppenbarade sig, för att sedan skapa en egen detaljerad 

undersökning om var problemen befann sig. 

 

Genom tolkning och rådfrågning med berörd personal samlades mätvärden in. 

Mätvärden som behandlades utan tolkning och påvisade termernas orsak och verkan. 

Insamlingen gjordes på ett objektivt sätt vilket innebar att den förblev korrekt utifrån de 

mätvärden som blev presenterade. Dessa värden gav också upphov till resultatet i 

studien. Det neutrala och objektiva insamlingssättet för att lista orsak och verkans 

termer är ett särdrag för naturvetenskapligforskning och det positivistiska synsättet.  

 

I det sista stadiet i undersökningen så återkom det hermeneutiska synsättet där tolkning 

av informationen som samlats in togs vid. Informationen som samlats in bildade sedan 

en undersökning av de utvalda teorier som studerades. Teoristudien bidrog till att skapa 

en bättre förståelse för resultatet som studien påvisat. Resultatet tolkades och en 

diskussion bildades som sedan härledde till studiens slutsatser och rekommendationer.  

 

2.2 Vetenskapliga metodansatser 

Detta avsnitt ska ge upphov till varför forskarna av olika skäl använder en viss metodik. 

Detta blir viktigt i avseende på när de ska motivera vilket metodval som har tagits. 

Beskrivning om de olika metodansatserna hjälper läsaren att förstå motiveringen på ett 

bättre sätt om varför forskarna har valt sitt angreppssätt (Andersen 1994). 
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2.2.1 Induktion 

Induktion innebär erfarenhetsgrundad slutledning, det vill säga studera verkligheten för 

att söka fram konsekvenser som allmänna regler. Från observationer och erfarenhet så 

söker forskarna efter en slutledning till varför händelserna inträffade. Det är då viktigt 

att de är kritisk mot sina egna slutsatser så att de inte har bråttom att nå ett tidigt resultat 

(Åsberg 2001). 

 

2.2.2 Deduktion 

Metoden innebär härledning av satser eller konsekvenser som följer med logiska krav 

och existerande satser, bevis och kommande motiverade empiriska antaganden. 

Deduktion används oftast i de naturvetenskapliga ämnena så som matematik och logik 

men kan även användas i andra vetenskapliga ämnen. Att en konsekvens eller slutsats 

följer efter ett antagande anses vara deduktivt giltigt. Argumentet som binder samman 

konsekvens och villkor anses vara logiskt/analytiskt giltigt. Antagandet behöver inte 

vara sant i betydelse för att det ska överensstämma med verkligheten. Den deduktiva 

giltigheten berör inte antagandet då den inte behöver avspegla något verkligt förlopp, 

den kan lika väl vara hypotetisk i förhållande till verkligheten (Åsberg 2001). 

 

2.2.3. Abduktion 

Abduktion är en blandning mellan deduktion och induktion. Det innebär att forskaren 

utgår från ett enskilt fall och skapar ett hypotetiskt mönster för att lösa fallet, det vill 

säga hänvisar till en teoretiskstruktur som forskaren har studerat. Detta första steg kan 

då klassas som ett induktivt förfarande eftersom forskaren använder sig av en 

erfarenhetsbaserad slutledning för att lösa fallet. Därefter så prövas hypotesen mot andra 

fall och det vill säga att forskaren förhåller sig till ett deduktivt förfarande.  Därefter kan 

hypotesen som använts utvecklas och utökas för att bli mer generell (Patel & Davidsson 

2014).  

Abduktion kan betraktas som tre olika stadier. Hypotesens värde bestäms utifrån varför 

forskaren valde just den hypotesen. Detta val är grundat i de teorier som använts och 

den förnyade kunskapen. Det är därför viktigt att forskaren inte väljer ett fall som liknar 

ens tidigare för att låsa sig mot redan erfarenhetsbaserade fakta och missar andra 

alternativa teorier i sitt undersökande (Andersen 1994). 
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2.2.4 Val av aspekt  

Studiens metodansats är abduktion, då den innefattar både induktion och deduktion. 

Studiens inledande fas var induktion med erfarenhetsbaserade slutsatser. Den inledande 

fasen innebar att ett företag kontaktades som sedan belyste ett problem i sin 

tillverkning. De första observationerna gjordes med en erfarenhetsbaserad bakgrund för 

att finna ett lämpligt problem att undersöka 

Det deduktiva förfarande kom senare i studien, genom att studera utvalda teorier och 

utgå ifrån dem för att sedan prova dem mot den empiriska insamlingen från företaget.  

 

2.3 Forskningsmetod 

Metoderna kvantitativ och kvalitativ beskriver bestämda undersökningsmetoder.  Det 

som skiljer dem åt är i vilken grad forskaren har valt att strukturera sitt tillvägagångssätt 

och hur den insamlade informationen bearbetas (Andersen 1994). Skillnaden mellan 

kvantitativ och kvalitativ metod är att kvantitativ metod består av mätvärden i form av 

siffror och kvalitativ metod beskrivs med ord (Eliasson 2013). 

 

2.3.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativa metoder lämpar sig bäst där forskaren måste sätta siffror på 

undersökningsmaterialet. Förberedelsen inför undersökningen är viktigt eftersom den 

klargör en tydlig struktur på undersökningen. Undersökningens struktur är färdig innan 

den påbörjas för att sedan snabbt kunna analysera svaret efteråt. Det är också viktigt att 

det insamlade materialet kan sparas så att forskaren kan återkomma för vidare analys 

(Eliasson 2013). Alla observationer som görs måste mätas och forskaren uppfattar sitt 

undersökningsområde som ett objekt där forskaren mäter det utifrån ett antal olika 

variabler som är viktiga för resultatet. Undersökningen görs efter forskarens tycke och 

denne mäter det som är viktigt för deras resultat (Andersen 1994). 

 

2.3.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativa metoder är flexibla och anpassningsbara efter situationen, dels eftersom data 

kan samlas in så länge det behövs, tills det blir uppenbart att det inte blir någon skillnad. 

Forskaren kan kombinera kvalitativa metoder med andra metoder, dessutom så är det 
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undersökaren som bestämmer vilken nivå i undersökningen denne väljer att ligga på 

oavsett om det gäller observationer, intervjuer eller andra kvalitativa metoder. Denna 

metod lämpar sig bäst i miljöer där det kan vara svårt eller omöjligt att bestämma 

mängden av något. Den är dock sämre där mätningar måste göras för att nå ett 

tillfredsställande resultat (Eliasson 2013).  

 

2.3.3 Val av forskningsmetod 

Studien började med ett kvantitativt förfarande när produktionstakten och utfallet 

presenterades i form av siffor värden. Dessa mätningar gav grunden till studiens 

arbetsgång och påvisade att där fanns problem i tillverkningen. Det räckte inte med den 

kvantitativa metoden för att uttrycka ett godtyckligt resultat utan krävdes av studiens 

gång att ta hjälp av kvalitativa metoder genom att kombinera andra metoder med 

varandra för att nå fram till ett tillfredställande resultat. Sammanfattningsvis kan 

studiens forskningsmetod beskrivas som sådan att både kvantitativa och kvalitativa 

metoder användes.  

 

2.4 Datainsamlingsmetoder 

Undersökningens tillvägagångssätt bestämmer vilken metod av datainsamling forskaren 

väljer och vilka resurser som finns att tillgå. Det finns i huvudsak tre olika 

datainsamlingsmetoder: frågeformulär, observationer och dokumentationer (Andersen 

1994). 

 

2.4.1 Frågeformulär 

Att formulera bra frågor är viktigt, gärna korta, formulerade så att varje fråga endast har 

ett svar och att frågan kan tolkas på korrekt sätt. Frågeformuläret ska vara lagom långt 

för att det inte ska ta för lång tid att svara på och språket samt layouten på formuläret 

spelar stor roll för att göra det lättare att besvara frågorna. Vid inledning av 

frågeformuläret är det viktigt att bestämma vilken integritet den som besvarar frågorna 

har. Om forskaren gör en kvantitativ undersökning så behöver ingen annan veta vem det 

är som har besvarat frågorna eftersom det då styrs under den utvalda gruppen. Men om 

det är ett kvalitativt frågeformulär så riktas svaren mot den som har besvarat frågorna 
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och det är därför viktigt att försäkra deltagaren att deras identitet är skyddad och 

används enbart vid undersökningen (Eliasson 2013). 

 

Genom samtal och möte så får forskaren en bättre blick över hur den intervjuade tänker 

och känner. Beroende på svaren kan direkta följd frågor ställas för att komma in på 

djupet och få en ökad förståelse. Genom att skapa intervjuer samlar forskaren in fler 

direkta svar än om denne skulle lämnat en enkät. Samtidigt så kan forskaren utvidga sin 

undersökning när det önskas genom att ställa följd frågor på svaren som ges. 

Intervjuaren har chans att förklara frågan noggrannare om inte den intervjuade förstår 

frågan (Kylén 2004). 

 

2.4.2 Observation 

Detta är en av dem mest grundläggande metoderna, genom att observera så kan 

forskaren betrakta och anteckna allt som händer. Att använda mätinstrument eller 

inspelningar så kan observationer göras mer exakta, det kan dock krävas tillåtelse från 

lagen i vissa fall, som att fotografera objekt eller någon form av inspelning. 

Observatören kan endast betrakta och tolka det som händer och anteckna det denne ser, 

det ställs höga krav på observatören eftersom det krävs kunskaper om det befintliga 

läget (Kylén 2004). 

 

2.4.3 Dokument 

Dokumentation innehåller alla former av indirekt observation av sociala fenomen. 

Materialet är fastställt från början och tillgängligt för indirekt observation. Detta innebär 

att information blir begränsad till vad författaren av dokumentet har skrivit. Denna 

studie används alltid vid planering eller förstudie inom ett ämne (Andersen 1994). 

 

Läsning är en form av dokumentation, när den information forskaren söker redan finns 

tillgänglig i dokument eller i databaser. Forskaren ställer frågor om det som har lästs 

och skapar då en djupare förståelse om innehållet. Detta är den vanligaste metoden och 

glöms därför oftast bort eftersom den är så självklar. Genom att leta upp text om någon 

händelse och sedan jämföra texten mot en annan händelse för att söka rätt på sina svar 

(Kylén 2004). 
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2.4.4 Val av datainsamlingsmetod 

Genom studiens gång har informationen sammanställts från observationer, 

ostrukturerade intervjuer och dokument. Observationerna som gjordes skapade en 

förståelse över hur layouten och hur produktionen av produktgruppen förhöll sig på 

företaget. Observationerna utfördes också på operatörernas arbetsförarande samt 

ostrukturerade intervjuer om deras arbetsuppgift och om problem som uppkom i 

tillverkningen. Dokumentationerna som företaget visade gav grunden till det verkliga 

utfallet och överblick om orsaker som påträffats i tillverkningen.  Dessa dokument blev 

sedan granskande genom läsning och med hjälp av ostrukturerade intervjuer med berörd 

personal skapades en djupare förståelse om de tilldelade dokumenten. Frågeformuläret 

användes för att få operatörernas uppgifter då tillverkningen skedde under tre-skift.  

 

2.5 Källor  

Källor och metoder är ett bevis på vilket resultat och arbetssätt som använts i studien 

och om det har tagits hänsyn till den information och resurser forskaren har fått eller 

tagit del av. Nästa steg är en bedömning av tillförlitligheten på de källor och metoder 

som har använts (Kylén 2004). 

 

2.5.1 Primär och sekundärdata 

Primär data anses vara den mest tillförlitliga eftersom den som behöver svaret är på 

plats när undersökningen görs och får då inget återberättat och kan tolka situationen på 

ett bättre sätt (Kylén 2004).  

 

Sekundärdata innebär att informationen har samlats in för någon annat ändamål än till 

den aktuella studien. Fördelen med att använda sig av sekundärdata i sin studie är att 

forskaren inte behöver lägga sina egna resurser på att samla in egen data utan kan 

använda den som redan är befintlig. Det är dock viktigt att veta bakgrunden till varför 

informationen finns så att forskaren inte använder värden som är uppmätta för ett annat 

syfte än för den aktuella studien. Samtidigt måste forskaren granska giltigheten på den 

använda informationen. Detta är för att säkerställa att studien inte förlitar sig på 

gammalt material vilket då kan ge missvisande resultat. Forskaren måste även ha 
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kunskap om hur insamlingen har genomförts för att verifiera dess reliabilitet (Lantz 

2014).  

 

2.5.2 Källkritik 

Källkritik bedömer hur ens källor har påverkat urvalet av fakta och dess trovärdighet. 

De vanligaste bedömningarna är om forskaren har tillhanda hållit primär- eller 

sekundär-data. Har intervjuer gjorts så bedöms urvalet efter den frågeställning som har 

använts för att se om forskaren påverkat svaren till det denne söker. Källkritik behandlar 

också om forskaren har hittat relevant fakta eller hur svårt det har varit att hitta 

tillförlitlig fakta till sitt arbete. Forskaren bedömer också bortfallet i sin undersökning 

om hur det har påverkat resultatet. Utredarens förmåga att utreda situationen denne 

befinner sig i bedöms också, ett stort intresse för utredning kan ge bättre datainsamling 

än om denne är endast måttligt till ointresserad av utredningen. Den valda metoden 

begränsar också insamlingen av information, har forskaren använt sig av den 

lämpligaste metoden för sitt arbete (Kylén 2004). 

 

2.5.3 Urval & Bortfall 

Forskaren bedömer ett urval som ska användas och begränsar sitt svarsområde genom 

att medvetet välja en specifikgrupp som ska besvara frågorna. Bortfall bedöms genom 

att var och en bestämmer om de vill besvara på frågorna. Urvalet bestäms redan vid 

vilka metoder forskaren valt att genomföra studien med och medvetet valt ut specifika 

metoder för att ta reda på ett svar. Bortfall måste forskaren räkna med då denne inte kan 

få tag i all den information som söks eller om den informationen som missades på grund 

av okunskap. Tillförlitligheten på arbetet är beroende av bortfallet. Det kan vara svårt 

att få tag på rätt litteratur eller rapporter som gäller till det aktuella arbetet eller att hitta 

dem (Kylén 2004). 

 

2.5.4 Val av källor 

Sekundärdata var till stor vikt i studien då maskinerna gick dygnet runt och där fanns 

variationer i utfallet beroende på vilket skift som skötte maskinerna. Informationen 

samlades in av produktionschefen med hjälp av de olika operatörerna på skiften. 

Primärdata skapades vid observationer av operatörernas arbetssätt och intervjuer med 

Vd:n/produktionschefen. Urvalet bestämdes genom de valda metodåtgärderna som 
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präglade arbetet och dess resultat samt att bortfallet fanns i form av att studien inte 

kunde täcka alla områden i produktionen.    

 

2.6 Verifiering av information 

Sambandet mellan fakta och tolkning måste prövas till hur tillförlitliga de enskilda 

uppgifterna är. Innan arbetets början måste forskaren undersöka om de resurser och 

information som tagits del av är trovärdiga. Det är också viktigt att forskaren har valt 

rätt metoder och angreppsvägar på det studerade problemet för att få fram ett giltigt 

resultat. Validitet och reliabilitet är ett bevis på vilken kvalité arbetet och informationen 

har dessa kan bedömas med hjälp av logiskt resonemang (Kylén 2004).  

 

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet anger trovärdigheten, hur sanna ens uppgifter är. Reliabiliteten kontrolleras 

genom att upprepa samma datainsamling ett antal gånger och det ska ge samma resultat 

varje gång (Kylén 2004). Desto mer forskaren kan förlita sig på att undersökningen kan 

upprepas och få samma resultat, desto högre reliabilitet har undersökningen. Reliabilitet 

bestäms utifrån hur mätningarna utförs och hur noggrant de bearbetas, detta gäller 

oavsett hur undersökningen genomförs (Eliasson 2013). 

 

2.6.2 Validitet 

Validitet är ett mått på hur väl forskaren lyckas att mäta det denne vill mäta i sin studie. 

Vid dålig validitet så har forskaren gjort något systematiskt fel på vägen från avläsning 

av informationen till slutsats, det motsvarar inte med verkligheten och det beror på 

något annat än ett slumpfel. Detta uppstår då den enskilde forskaren har tänkt fel under 

arbetets gång. Validiteten kan aldrig bli högre än reliabiliteten i sin studie (Lantz 2014). 

Det finns olika former av validitet: begrepps-, intern- och extern- validitet (Johannessen 

& Tufte 2003). 

 

2.6.2.1 Begreppsvaliditet  

Begreppsvaliditet, behandlar sambandet mellan den generella händelsen som ska 

studeras och dess konkreta data. Validiteten bestäms utifrån informationen som samlats 

in för den relevanta studien och genom att använda sunt förnuft. Begreppsvaliditet är ett 
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typiskt mätningsfenomen (Johannessen & Tufte 2003). Studiens mätningar testar 

hypoteser och idéer inom det området som instrumentet har avsikt att mäta (Barjas 

Eriksson et al. 2013). 

 

2.6.2.2 Intern validitet 

Den inre validiteten handlar om vilka slutsatser forskaren har tagit i sin studie och om 

variablerna som forskaren har valt att mäta är trovärdiga (Allwood & Eriksson 2012). 

Alltså hur författarna lägger upp sin studie och vilken information dem tar del av har 

stor betydelse. Strukturen på studiens arbetsgång är viktig för den interna validiteten. 

Det är viktigt att informationen som författarna tar del av kommer från rätt nivå som 

studien ut går ifrån. Den bedömningen som görs vinklas efter synsättet som forskaren 

och författaren har på sambanden mellan det empiriska och teoretiska fakta. Desto fler 

externa faktorer som kan uteslutas desto bättre blir den interna validiteten (Svenning 

2003).  

 

2.6.2.3 Externvaliditet  

Yttrevaliditet handlar om helheten i studien och den kring rörande verkligheten och dess 

teorier i ett vidare perspektiv, generalisering. Här handlar det om möjligheten att 

generalisera sin studie så att andra kan tillämpa den på en allmän teori eller till andra 

studier (Svenning 2003). Här bestäms också om instrumentet forskaren använder får 

samma utfall som tidigare mätningar, genom att jämföra resultaten med varandra 

(Barjas Eriksson et al. 2013).  

 

2.6.3 Val av verifiering av information 

Reliabiliteten i denna studie anses vara hög då forskningen är utförd på ett sådant sätt att 

den går att upprepa utan att misstolka mätningsmetoden. Informationen som studien 

syftar på blev granskad av berörd personal som utfört mätningarna på företaget. 

Mätvärdena som användes är uppskattade siffror främst när det gäller 

tillverkningskostnaden, eftersom produktens pris skulle förbli hemligt och de planerade 

produktionstakterna var uppskattade av personalen. Mätvärdena som togs fram 

förklarades, dels hur de resonerat när personalen utfört mätningarna men också hur de 

tolkade och använde resultatet. Detta leder till att studiens inre och yttre validitet blir 

hög och med återkommande frågor till den berörda personalen så har resultat och 
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slutsats inte blivit missvisande från verkligheten. Detta tyder på att studien som är gjord 

kan användas till andra studier som underlag. Generaliserbarheten i studien är en 

tolkning ut efter vem det är som läser dokumentet och hur deras faktorer förhåller sig i 

jämförelse till den här studien. 

 

2.7 Sammanfattning av vald metod 

  

 
Figur 1.  Sammanfattar metodologi som används under studien.  
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3. Teori      

I följande kapitel förklaras de valda teorier som arbetet utgår ifrån, och som senare i 

arbetet jämförs med praktiken på fallföretaget. En analysmodell är utformad för att 

lättare följa analysen av de valda teorierna.   

 

3.1 Nulägesbeskrivning 

3.1.1 Process 

Process betyder fortgång eller utvecklingsgång och är ett förlopp där något förändras i 

ett gemensamt förlopp. Det kan beskrivsas som en aktivitet som återkommer och är 

sammanhängande i ett förlopp, förloppet kallas för en process. En process bearbetar 

resurser och förädlar dem, för att sedan skicka vidare till nästa process. Begreppet 

processer kan delas upp i tre olika typer. Ledningsprocesser, är där beslutstagande sker 

och mål och strategier bestäms, besluten påverkar både de interna och extrema 

kunderna. Stödprocesserna, förser huvudprocesserna med resurser och ser 

huvudprocesserna som sin interna kund. Huvudprocesserna, skall förädla företagets 

produkter och skapa ett värde för den externa kunden (Bergman & Klefsjö 2011). 

 

3.1.2 Produktion 

Produktion är ett begrepp som omfattar den process vars varor och tjänster producerats 

genom råvaror, arbetskraft och kapital. En produktion kan se ut på många olika sätt och 

kan producera många olika saker till exempel varor, tjänster, musik etcetera. I det här 

arbetet kommer begreppet produktion att användas som en term för att beskriva 

sammansättningen av resurser för att skapa en produkt för externa kunder, i en 

industriell produktion. Den produktion som utförs sker enligt en specifik 

produktionsprocess där råmaterial omvandlas till produkter enligt företagets eget 

produktionssystem (Aganovic & Jonsson 2001).   
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3.1.3 Produktionsprocess  

En produktionsprocess är en organiserad sammansättning av de processer som finns i 

verksamheten, produktionsprocessen förvandlar råmaterial till produkter (Jarfors et al. 

2006). Genom att styra sina processer organiseras produktionen. Produktionsprocesser 

kan delas in i två grupper, stödprocesser och kärnprocesser. Stödprocesserna är de 

processer som har som uppgift att stödja kärnprocesserna. deras syfte och ansvar är att 

skapa värde och stabilitet för de interna kunderna, samt se till att rätt resultat kan 

produceras. Exempel på stödprocesser är underhåll, ledning och ekonomistyrning. 

Kärnprocesser är de processer som stödjer verksamhetens huvud syfte och affärsidé. 

Deras uppgift är att producera det värde som efterfrågas av den externa kunden 

(Aganovic & Jonsson 2001).   

 

3.1.4 Produktionssystem 

Produktionssystem är ett system av en produktions olika element och bygger på den 

relation mellan de olika komponenterna i systemet som finns. Det kan alltså ses som en 

samling av människor, maskiner och metoder som behövs för att kunna genomföra en 

specifik aktivitet, till exempel en produktion. Ett produktionssystem kan beskrivas som 

det steg och processer som finns i mellan input och output i en verksamhet, själva 

transformationen. Systemet skall beskriva dess olika processers och hur de förhåller sig 

till varandra och skapa en struktur. Själva strukturen bygger då på de olika element som 

finns inuti systemet och deras interna relation. Målsättningen med ett 

produktionssystem är att utformning och planering i systemet ger så högt 

kapacitetsutnyttjande som möjligt, så korta ledtider som möjligt och en hög flexibilitet. 

Högt kapacitetsutnyttjande kan nås genom att anpassa sig till efterfrågan, vilket betyder 

en väl planerad produktion (Olhager 2013). 

 

3.1.5 Flöde 

I sammanhanget produktion betyder ordet flöde förflyttning av någonting i vår 

verksamhet. Ett flöde kan bestå av tre olika saker. Material, information och människor. 

I ett produktionssystem är det viktigt att flödet sker på ett sådant sätt att det som 

förflyttas kommer fram i rätt tid, till rätt kvalitet och till rätt plats. Flödet av material i 

ett produktionssystem kallas för produktionslogistik. Flödet av information kallas för 

informationslogistik, fokus ligger där på att förmedla rätt information, till rätt 
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person, vid rätt tidpunkt. Flödet av människor är kopplat till de andra två flödena. 

Genom att människor kan vara bärare av material eller förmedlare av information. Hur 

detta flöde ser ut i ett produktionssystem beror till stor del på hur företagets organisation 

är uppbyggd, till exempel centraliserad eller decentraliserad. Flöden av material, 

information och människor är sällan kontinuerliga genom ett produktionssystem. I regel 

finns avbrott mellan de olika delprocesserna och avdelningarna. Det är skapat för att 

minska riskerna för störningar i delprocesser sprider sig till andra delar av flödet 

(Bellgran & Säfsten 2005). 

 

3.1.6 Flödeslayout 

I en funktionell produktion är maskinparken uppdelad efter typen av maskiner, 

exempelvis: slipar för sig och pressar för sig. Där i mellan transporteras produkterna 

mellan maskinerna för bearbetning. Fördelarna med att ha en funktionell produktion är 

att anläggningen förblir flexibel och anpassningsbar till de olika produkterna som 

tillverkas, samt om en ny produkt tillkommer i sortimentet. Skulle en maskin vara 

upptagen eller sönder så finns där andra maskiner som kan göra processen, samt att 

anläggningen kan uppnå ett högt maskinutnyttjande. Nackdelarna kan sammanfattas 

med att kapitalbindningen och produkter i arbete är höga, samt mellan stationerna är där 

stora mellanlager. Genomloppstiderna blir osäkra och långa då köbildningar vid 

maskinerna är oundvikliga (Segerstedt 2008). 

Transportvägarna för produkterna blir ofta långa då de transporteras mellan maskinerna. 

En positiv men också negativ faktor är att operatörerna kan bli låsta vid sin 

maskin/station på grund av specialisering (Jonsson 2011). 

 

3.1.7 Resursutnyttjande 

Ordet resurs betyder en tillgång som behövs för att skapa en produkt eller genomgå en 

process (Andersson 1992). Det traditionella synsättet i tillverkande industrin har alltid 

varit att företagen ska utnyttja sin utrustning och personal maximalt. Under normal 

arbetstid ska personalen ha arbete att utföra hela tiden och att maskinerna ska gå. 

Företagen har alltid strävat efter att nå ett högt resursutnyttjande (förhållandet mellan 

tillgängliga och utnyttjade resurser, hur hög grad anläggningen utnyttjar sina 

tillgängliga resurser) i den tillverkande industrin för att producera maximalt med 

produkter under arbetstiden och där igenom sänka styckkostnaden. Detta medför att 
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köer bildas både före och efter de olika stationerna i produktionen. Konsekvenserna som 

uppstår är att det bildas ett okontrollerat lager av en stor variation av produkter och att 

buffertlager mellan och efter stationerna ökar. Ett effektivt motmedel är begränsat 

utsläpp, dvs. endast ett bestämt antal order tillgängliga i produktionen för att minska 

genomloppstiden (tiden från start av produkten till färdig produkt) och där med får 

bättre kontroll över vad som tillverkas. För att en ny order ska kunna släppas för 

tillverkning så måste någon produkt ha färdigställts och leverarat ut till kund. Detta 

betyder att där finns ett samband mellan beläggningsgrad och kö. Om 

beläggningsgraden ökar medför det att köerna växer (Lumsden 2012).   

 

3.1.8 Kartläggning av nuvarande tillstånd    

Innan det går att utföra en kartläggning av ett flöde bör en snabb vandring från dörr till 

dörr genomföras för att få en helhetsbild av flödet på anläggningen. Vid en kartläggning 

av ett produktionsflöde bör en produktfamilj väljas ut och sedan analyseras genom att 

en karta över hur det nuvarande tillståndet ser ut skapas med följande innehåll:  

       

• Kunder och leverantörer. 

• Processer, faktarutor samt lager. 

• Materialflödet. 

• Informationsflödet och riktningsgivare som visar på tryckande eller dragande 

system. 

• En tidslinje för tillverkningens ledtid samt den värdehöjande tiden (Rother & 

Shook 2004). 
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3.2 Produktionsflöde 

3.2.1 Produktstruktur  

Produktstrukturen visar i vilken ordning produkten är uppbyggd och vilka delar som hör 

ihop för att det ska bli en komplett produkt. Strukturträdets bredd och djup indikerar på 

hur komplex produkten är, dess bredd och djup varierar mellan produkter. Översta 

nivån i strukturträdet representerar den kompletta produkten, nivåerna under kan vara 

inköpta komponenter, halvfabrikat eller delmontage. Mellan nivåerna kan där bildas 

mellanlager för att korta ner ledtiderna och möta förväntad efterfråga lättare. Nivån 

längst ner som inte har något under sig är antingen köpartiklar i form av råmaterial eller 

komponenter som har blivit färdigställda hos en extern leverantör (Olhager 2013). 

 

3.2.2 Ekonomisk orderkvantitet och Partistorlek 

När behov i tillverkningen uppstår skall lagerstyrningen ge information om hur stora 

kvantiteter som skall tillverkas. Kvantiteten benämns normaltsätt med partistorlek, 

satsstorlek, batchstorlek eller orderkvantitet. Problemet med att bestämma denna 

kvantitet benämns oftast som partiformning. Partiformning ska bedöma en avvägning 

mellan ordersärkostnad och lagerhållningskostnad. Mindre partistorlekar leder till låg 

lagerhållningskostnad men hög ordersärkostnad eftersom produktionen måste ställa om 

oftare. Större partistorlekar leder till låg ordersärkostnad och hög lagerhållningskostnad 

eftersom det tar längre tid att sälja eller förbruka partiet (Olhager 2013). Formeln för 

ekonomisk orderkvantitet är det enklaste sättet att optimera partistorlekar. Ford W. 

Harris presenterade formeln 1913 och används än idag. Den ekonomiska 

orderkvantiteten beräknas genom en fördelning mellan lagerhållningskostnad och 

ordersärkostnad. Detta görs genom att ange produktefterfrågan, ordersärkostnaden och 

lagerhållningskostnaden som består av lagerhållningsräntan gånger artikelns värde. Hela 

orderkvantiteten skickas till lagret på en gång (Olhager 2013).  

 

3.2.3 Säkerhetslager 

Lagret är indelat i två delar, ett omsättningslager och ett säkerhetslager. 

Omsättningslagret är det lager som ska täcka den normala efterfrågan och 

säkerhetslagret ska täcka den ökade efterfrågan under en viss period dvs. säkerhetslagret 

är en reserv och ska endast utnyttjas vid eventuella avvikelser från den normala 
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efterfrågan eller andra hinder. Säkerhetslagrets storlek beror på hur höga krav som ställs 

för att leverera ut till kund, det vill säga servicenivån. Om servicenivån är hög så måste 

säkerhetslagret vara större för att kunna täcka eventuella avvikelser i form av långa 

leveranstider, problem med transporten av råmaterial eller maskinella problem i 

produktionen. Variationen på efterfrågan skapas av kunden då de kan beställa 

oregelbundet och olika mängder (Lumsden 2012).  

 

3.3 Informationsflöde 

3.3.1 Produktion mot kundorder 

När företaget producerar mot kundorder så betyder det att tillverkningen väntar tills 

ordern från kunden har angivits, det vill säga produkten och kvantitetstorleken som ska 

tillverkas. Kundorderstyrd produktion är vanlig om kunden kan ändra egenskaperna på 

produkten efter önskemål, detta gör det svårt till omöjligt att producera mot lager. Detta 

innebär då att kunden får acceptera att där finns en viss leveranstid men har samtidigt 

möjlighet att anpassa produkten efter sin egen specifikation. Vid produktion mot 

kundorder så finns beståndsdelarna som utgör grundkonstruktionen i lager samt 

komponenterna, när tillverkningsordern kommer in kan produktionsanläggningen 

färdigställa produkten direkt efter önskemålet. Detta görs för att korta ner leveranstiden 

och göra det enklare att möta efterfrågan (Olhager 2013). 

 

3.1.12 Prognostisering 

Prognostisering är ett verktyg som används för att uppskatta den näst kommande 

periods utfall för att säkerställa jämn produktion. Om företaget producerar mot 

kundorder så måste tillverkningen veta vad som ska produceras och när, för att få en 

jämn produktion. Produktion mot lager innebär att med hjälp av prognoser skapa 

tillverkningsorder för att fylla lagret mot det förväntade utfallet. Dessa prognoser 

stämmer sällan in på det verkliga utfallet och måste därför ofta korrigeras för att vara 

nära de verkliga utfallen som möjligt. Även kundorderproducerande företag använder 

sig av prognostisering för att ha koll på produktefterfrågan men dessa är långsiktiga för 

att i rätt tid ge företaget förutsättningarna att investera eller skära ner i komplicerade 

resurser som produktionsanläggningar, maskiner, utrustning och personal. Den 

huvudsakliga uppgiften med att ta fram prognostisering vid produktion är för att 
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förbättra förutsättningar att förstå förhållandena mellan efterfrågan och försäljningen 

samt ta vara på denna kunskap för att öka lönsamheten genom att planera i förväg. 

Ökade kunskaper om prognostisering det tillverkande företaget kan göra så att 

ledtiderna minskar, jämna ut produktionen för att undvika övertid och/eller andra 

kostnader så som utlego för att säkerställa behovet. Det skapar också förutsättningar för 

att minska färdigvarulagret och där med att minska lagerkostnaderna (Olhager 2013). 

 

3.4 Kvalitetskontroll 

För kvalitetsstyrning av produkter pratas det särskilt om acceptanskontroll, dvs. en 

kontroll för att säkerställa tillfredsställande kvalitet på ett parti eller produkt. Med 

acceptanskontroll så bedöms partiet eller produkten om de har en godtagbar kvalitet för 

att den ska bli accepterad. Denna kontroll kan göras dels vid ankomsten men också 

under tiden tillverkningen pågår. Det är fördelaktigt att göra denna kontroll under tiden 

produkten går genom tillverkning eller innan produkten placeras på lagret för att 

säkerställa att kunden endast får godkända produkter. Partierna eller produkterna som 

kontrolleras kan vara köpkomponenter, råmaterial, halvfabrikat eller en färdigställd 

produkt (Olhager 2013).  

 

Kvalitetskontroll i ett tillverkande företag görs främst vid tre tillfällen per 

produkt/artikel längs materialflödet. Dessa kontroller är benämnda ankomst eller 

mottagningskontroll, kontroll under tillverkning och slutkontroll. Vid ankomst och 

mottagningskontroll så kontrolleras de ingående varorna från leverantören, detta är för 

att säkerställa att företaget inte betalar för varor som inte har godtagbar kvalitet eller om 

antalet inte stämmer, samt för att det inte ska skapa interna problem längs materialflödet 

med defekta produkter. Är leverantören känd och levererar accepterbara varor så 

behöver ingen kontroll göras vid varje leverans. Kontrollen är främst för nya 

leverantörer eller om leverantören har bytt material (Bergman & Klefsjö 2012). 

Kontroll under tillverkning utförs för att se till så att operatörerna inte skickar vidare 

defekta produkter i produktionen. Operatörerna kvalitetskontrollerar den första detaljen 

som tillverkas om där har varit material byte, verktygs byte eller ändrat 

maskininställningar. Detta görs för att kontrollera så att produkten uppnår god kvalitet 

samt för att säkerställa att verktyget fungerar och inställningarna är korrekta. Detta 

benämns oftast som “provskott”, detta är för att kontrollera detaljens kritiska mått och 
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avstånd. Operatören utför kvalitetskontroll innan tillverkning men också efter 

tillverkningen på det färdigställda partiet för att granska sitt arbete så att defekta detaljer 

inte skickas vidare. Kontrollen av sitt arbete är speciellt viktigt innan en flaskhalsresurs. 

Detta är för att flaskhalsresursen enbart ska behandla felfria detaljer annars skulle det 

vara resursslöseri. Slutkontroll utförs på färdigställda produkter för att kontrollera att 

inga produkter med felaktig kvalitet placeras på lager och för att säkerställa att 

produkten till kunden är felfri (Olhager 2013).  

 

 När företagen kontrollerar sina produkter vid de tre olika tillfällena så finns där två 

olika kontrollsätt, allkontroll eller delkontroll (stickprov). Allkontroll innebär att hela 

partiet kontrolleras för att säkerställa dess kvalitet (Bergman & Klefsjö 2012). 

På detta sätt säkerställer företaget att dem enbart levererar acceptabla produkter till kund 

eller lager och tar bort de defekta produkterna. De defekta produkterna kan sen antingen 

omarbetas eller kasseras. Delkontroll eller stickprovskontroll görs slumpmässigt på ett 

fåtal detaljer av ett parti för att säkerställa kvalitén och genom en statistisk analys 

(matematiskt verktyg för bearbetning av information) för att bedöma om partiet är 

godkänt (Bergman & Klefsjö 2012).  

 

3.5 Materialflöde 

3.5.1 Automatiserad - semiautomation produktion 

På grund av en ökad globalisering av världsmarknaden ställs det idag stora krav på låga 

tillverkningskostnader i västvärlden, för att kunna konkurrera med lågkostnadsländer. 

Enligt Hågeryd et al. (2005) har en omstrukturering av svensk tillverkningsindustri varit 

nödvändig för att överleva den hårda konkurrensen. För att få ner de höga 

personalkostnaderna har tillverkningsindustrier arbetat med att skapa en automatiserad 

produktion där maskiner sköter bearbetningen. I Sverige och andra industriländer består 

dagens tillverkning alltså oftast av ett högautomatiserat produktionssystem med 

begränsade inslag av manuell arbetskraft (Hågeryd et al. 2005). 

En automatiserad produktion kan delas upp i två kategorier, Automatiserad och 

semiautomatiserad produktion. Automatiserad produktion innebär att maskinen utför ett 

arbete, maskinen utför arbetet helt automatiskt och på egen hand, vilket innebär att en 

operatör bara behöver övervaka maskinen och dess bearbetning. Semiautomatiserad 

produktion innebär att en maskin utför delar av bearbetningen och operatören måste 
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aktivt delta i bearbetningen genom till exempel trycka på knappar etc. För att 

omstrukturerera sin produktion till en automatiserad produktion krävs ofta stora 

investeringar (Anjoran 2012).     

     

3.5.2 Flaskhalsar 

En flaskhals är en del i en produktion som begränsar flödet i värdekedjan. Det kan 

exempelvis vara en maskins kapacitet som begränsar flödet, men också 

materialförsörjning eller företagets marknad. När en maskin är en flaskhals kan det vara 

på grund av att maskinens kapacitet inte svarar upp till resten av produktionens 

kapacitet och blir på så vis en trång sektor. Den trånga sektorn gör att produktionen inte 

kan prestera mer än vad flaskhalsen gör. En flaskhals i materialförsörjning skapar 

materialbrist och på så sätt störningar i hela efterföljande processer i flödet. När 

marknaden blir en flaskhals innebär det att företagets kunder inte efterfrågar produkter i 

samma utsträckning som företaget har kapacitet för. I följande text beskrivs flaskhalsen 

som en produktionsresurs, till exempel en maskin. Eftersom flaskhalsar skapar en 

begränsning i flödet är det mycket viktigt att den utnyttjas till 100 %, för att få ut så 

mycket som möjligt ur hela tillverknings processen.  Det gör att flaskhalsen aldrig får 

stå still utan måste ständigt vara fullt belagd. Det är också viktigt att flaskhalsen 

tillverkar med så hög kvalité som möjligt för att utnyttja resursen maximalt. På grund av 

att ett flöde aldrig kan producera mer än vad den trånga sektorn tillåter bör flaskhalsen 

vara det som styr hela flödet. Genom att låta flaskhalsen vara den resurs som styr 

produktionssystemet så tillverkar produktionen efter dess maximala kapacitet för att få 

ut så mycket som möjligt. Detta förutsätter dock att den utnyttjas till 100 % och att dess 

produkter är i rätt kvalité. De andra processerna i produktionen har i förhållande till 

flaskhalsen överkapacitet.  Anledningen till de trånga sektorerna är ofta att de är dyra 

resurser. Är den begränsade resursen billig så kan företaget lättare investera bort 

resursen och på så vis höja kapaciteten. Eftersom flaskhalsen är den trånga sektorn och 

begränsar flödet i produktionen önskas dess kapacitet. Genom att öka flaskhalsens 

kapacitet ökas också hela systemets kapacitet och får på så vis ett bättre flöde. För att 

eliminera sin flaskhals använder sig av en femstegs modell (Olhager 2013). 

 

• Identifiera systemets begränsning, det vill säga flaskhalsen. 

• Besluta hur systemets begränsning skall utnyttjas. 
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• Underordna allt annat till detta beslut. 

• Öka systemets begränsade kapacitet. 

• Om en begränsning har eliminerats - börja om från början (Olhager 2013). 

 

Genom att eliminera den trånga sektorn, via höjd kapacitet, kommer en ny resurs i 

flödet att bli den trånga sektorn.  Modellen bör då användas igen för att eliminera 

ytterligare flaskhalsar. Denna systematik kommer leda till en förbättrad kapacitet för 

hela systemet. Ett flöde där alla resurser har samma kapacitet är det optimala i detta 

avseende, då det inte finns några trånga sektorer (Bellgran & Säfsten 2005).  

 

3.5.3 Underhåll och Driftsäkerhet 

Produktionssystemets effektivitet beror till stor del på produktionsutrustningens 

driftsäkerhet. Enligt Andersson (1992) består det totala produktionsresultatet av två 

delar, driftsäkerhetsprestationen och den tekniska prestationen. Den tekniska 

prestationen mäts i antal detaljer per timme och driftsäkerhetsprestationen i 

tillgänglighet, alltså hur stor del av den totala tiden som anläggningen kan producera 

produkter till rätt kvalitet.  Produktionsresultatet påverkas av en mängd olika faktorer, 

några av dem är underhåll, operatörer och konstruktion. Vid produktion uppstår ofta fel 

i processerna som skapar stillestånd. Dessa fel delas upp i tre huvudgrupper, 

ursprungliga fel, som beror på anläggningens konstruktion, slumpvisa fel, som beror på 

slumpmässiga faktorer, dessa har samma sannolikhet att inträffa under hela 

anläggningens livstid och utmattnings fel, som beror på utmattning av anläggningens 

konstruktion (Andersson 1992). De slumpmässiga felen är svåra att göra någonting åt 

eftersom dem sker slumpvis utan bestämd anledning. De ursprungliga och 

utmattningsberoende felen kan dock avhjälpas på olika sätt. De konstruktionsmässiga 

felen avhjälps med bland annat med verktyg som TPM. De fel som beror på utmattning 

avhjälps bäst med ett förebyggande och avhjälpande underhåll. Den allmänna 

definitionen av underhåll är alla aktiviteter som utförs i ett syfte att vidmakthålla en 

utrustning, eller att återställa den i ett sådant skick att planerad verksamhet kan 

genomföras med rätt kvalitet.  Ett bra underhållsarbete leder till ett ökat 

produktionsresultat, som i sin tur leder till hög driftsäkerhet (Johansson 1997). För ett 

effektivt underhåll kan underhållssystem skapas för ökad driftsäkerhet. 



  
 

27 

Underhållssystem bör innehålla underhållspersonal, ett förebyggande underhåll och ett 

avhjälpande underhåll (Johansson 1997). 

 

3.5.4 Kapacitetsutnyttjande 

Ordet kapacitet betyder förmåga att klara av någonting, I detta fall syftar vi på en 

process förmåga att klara av en efterfrågan, en efterfrågan på tillverkade produkter. 

Alltså är kapacitet ett mått på hur mycket en produktionsresurs kan utföra under en 

given period, till exempel styck/timme. Kapacitetsutnyttjande innebär då hur mycket 

den befintliga kapaciteten som har använts, därför kan inte kapacitetsutnyttjandet 

överstiga 100 %. Kapacitetsutnyttjandet beräknas genom att ta det totala 

kapacitetsbehovet under en given period (den planerade tillverkningen en 

produktionsresurs skall utföra under en viss period) i förhållande mot den befintliga 

kapaciteten under samma period. Kapacitetsbehov delas upp i två olika delar, 

bearbetningstid (stycktid x efterfrågan) och ställtid (ställtiden per omställning x antalet 

omställningar per period). Dessa summeras sedan för att bilda det totala 

kapacitetsbehovet i den produktionsresursen (Olhager 2013). Ordet kapacitetsbehov 

används vid lång framförhållning och beläggning används när tillverkningen befinner 

sig i den aktuella perioden då produktionen skall genomföras.  Kapacitetsutnyttjandet 

kan påverkas genom att förändra kapacitetsbehovet/beläggningen eller den tillgängliga 

kapaciteten. Förändringar av den tillgängliga kapaciteten kan göras genom att: Öka eller 

minska personalen, ändra antalet skift; från två till tre skift, reglera arbetstiderna efter 

säsongen eller möta efterfrågan med övertid. Hur mycket kapacitet som behövs avgörs 

främst av hur stor efterfrågan på företagets produkter är (Jonsson 2011). För att 

upprätthålla ett högt kapacitetsutnyttjande sker ofta en överproduktion, men ett högt 

kapacitetsutnyttjande säkerställer i sig dock inga inkomster. En överproduktion 

genererar istället kapitalbindningskostnader i form av produkter på lager och produkter i 

arbete. Det genererar också andra kostnader så som omarbete, transporter och lager 

(Andersson 1992). 
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3.4 Analysmodell 

I denna rapport används följande analysmodell för att fullfölja syfte och mål, samt 

besvara frågeställning. En produktionskartläggning av nuläget och beskrivning av 

tillverkningsprocesser kommer att genomföras. Genom en värdeflödesanalys kommer 

nyckelprocesser och flaskhalsar i produktionsflödet att identifieras. Mätvärden för dessa 

flaskhalsar kommer sedan att redovisas och analyseras för att kunna identifiera faktorer 

som leder till störningar i produktionsflödet. En identifiering av brister i 

produktionssäkerheten ska ge underlag till framtida förbättringar. Identifiera de 

underliggande grundfaktorer som leder till störningarna samt hur de kan motverkas 

genom förbättringspunkter. Ge egna rekommendationer för hur företaget bör arbeta med 

dessa faktorer för att minska dem och dess inverkan på produktionseffektiviteten och 

produktionsresultatet. Analysen förväntas påvisa de mest betydelsefulla 

störningsfaktorer som finns i dagens trånga sektor. 

 

• Beskriva produktionsflödet och tillverkningsprocesserna 

• Skapa värdeflödesanalys för flödet 

• Identifiera nyckelprocesser och flaskhalsar 

• Analysera mätdata för flaskhalsar 

• Identifiera faktorer som leder till störningar 

• Identifiera vad faktorerna beror på 

• Redovisa resultat av analys 

• Redovisa grundfaktorer för störningar 

• Redovisa förbättringspunkter 

• Ge rekommendationer för ökad produktionssäkerhet och produktionseffektivitet 
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4. Empiri      

I detta kapitel presenteras fallföretaget och en beskrivning av deras 

tillverkningsprocesser, samt övergripande logistik kring dem. 

       

4.1 Företagspresentation 

Fallföretaget heter Spring Systems AB och ligger i Torsås, Kalmar. De är en av 

Skandinaviens ledande tillverkare av fjädrar, tråddetaljer, clips och komponenter. 

Huvuddelen av företagets kunder finns inom fordonsindustrin men även flera andra 

branscher. Några stora kunder är Volvo, Autoliv, ABB och Husqvarna. Företaget 

grundades 1964 med namnet Mekaniska Fjädrar AB och var då en renodlad 

fjäderleverantör. År 2011 köptes bolaget upp av Lena Ovesson som tillsatte Företagets 

VD, Göran Appert som också är produktionschefen på Spring Systems. Företaget 

omsatte 94 MSEK år 2014, där 82 % av försäljningen var inom bilindustrin och 18 % 

övrig industri. Företaget har totalt 46 stycken anställda, varav 32 i tillverkningen.  

 

Spring Systems produktionsyta är indelad i olika avdelningar efter vilken typ av maskin 

och bearbetning som utförs där. Detta gör dem flexibla i sin tillverkning och ger dem 

förmågan att kunna tillgodose innovativa lösningar på kundens krav. Idag tillverkas 

över 300 olika produkter och produktionen styrs efter prognostiserad efterfrågan och 

löpande kundorder. De 32 stycken operatörerna i produktionen är uppdelade på tre skift, 

och arbetar olika många skift på respektive avdelning, enligt följande. 27 stycken 

operatörer på dagskiftet, tre stycken operatörer på kvällsskiftet och två stycken 

operatörer på nattskiftet. Dagskiftet arbetar måndag till fredag (fem dagar i veckan) 

klockan 06.48 till 15.30 med 27 operatörer då samtliga avdelningar producerar. 

Kvällskiftet arbetar måndag till torsdag (fyra kvällar i veckan) Klockan 15.00 till 00.30 

med tre stycken operatörer, då trådavdelningen och svetsavdelningen producerar. 

Nattskiftet arbetar måndag natt till fredag morgon (fyra nätter) Klockan 22.48 till 07.18 

med två stycken operatörer, då svetsavdelningen producerar. Mellan varje skift finns en 

planerad överlappning på 30 minuter. Detta är till för att dels kunna hjälpa till om det 

har uppstått problem under skiftet, men också för att ha ett informationsutbyte med 

nästa operatör om saker som inträffat under skiftet, till exempel beräknad produktion, 

faktiskt utfall, produktionslager, kvalitetsutfall och utrustningsläget. Detta underlättar 
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arbetet för respektive operatör och skapar en högre produktionssäkerhet. Operatörerna i 

produktionen ansvarar för att material laddas in i maskinerna och att rätt verktyg och 

program är uppsatta vid produktionsstart av en order. Vidare ansvarar operatören för att 

underhålla maskinen, kontrollera kvalitet på produkterna samt se till att maskinen 

producerar med en hög takt och stabilitet.  

 

4.2 Nulägesbeskrivning 

En beskrivning av nuläget i fallföretagets produktionsflöde.  

 

4.2.1 Produktionsflöde 

I nulägesbeskrivningen kommer produktionsflödet för produkten D0750-Z00H, 

Huvbygel (se bilaga A) att undersökas. Produkten består av tre separata delar (se bilaga 

B), enligt produktstruktur D0750-001A - Bläck, D0750-002H - Monteringsplatta och 

D0750-003A – Bygel. 

 
 

Figur 2. Produktstruktur över produkten D0750 – Z00H, Huvbygel.  

Bestående av delkomponenterna D0750 – 001A - Bläck (1st) som tillverkas i Press 1. 

D0750 – 003A - Monteringsplatta (1st) som tillverkas i Press 2. 

D0750 – 002H - Bygel (1st) som tillverkas i Bockmaskin. 

Komponenter sammanfogas till en produkt, D0750 – Z00H i Svets 1 & 2. 
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Den färdiga produkten är en bygel som sitter placerad i fronten på Mercedesbilar, med 

syftet för huvlåset att hakar fast i och hålla motorhuven stängd. Produkten finns på ett 

flertal av Mercedes bilmodeller i dagsläget och tillverkas efter ett prognostiserat behov 

ifrån kund. Inköp av material och beläggning av maskiner sker baserat på detta. På 

grund av en hög och jämn efterfrågan har företaget ett säkerhetslager av 10 000 stycken 

färdiga produkter. Sjunker volymerna under detta genererar systemet automatiskt ett 

tillverkningsbehov. Beredningen av produkt D0750-Z00H bestäms alltså av att MPS - 

systemet jämför orderkvantiteten med det aktuella lagersaldot. Systemet skapar sedan 

tillverkningsorder på detaljer som behövs för att fullfölja ordern. 

 

4.2.2 Informationsflöde 

Produkten produceras genom legotillverkning åt en specifik kund, vilket innebär att de 

enbart producerar detaljen till en och samma kund, en underleverantör till Mercedes. 

Efterfrågan på produkten sker främst på en prognostiserad efterfråga men också på en 

kundorderstyrd efterfråga för att ökad flexibilitet för kund. Varje produktionsorder är i 

storleken 20 000 artiklar, vilket innebär att efter varje 20 000e producerad del stängs 

ordern och en ny påbörjas, detta för att få spårbarhet på produkterna i varje parti. Vid 

start av tillverkning av produkten skickas en signal via företagets MPS -system, Movex 

M3, till de olika avdelningarna. Komponenter och material finns oftast på lager och 

produktion i hela kedjan kan påbörjas direkt. 

 

4.2.3 Materialflöde 

Vid signal om start av tillverkning skickas material ut till de olika avdelningarna. 

Eftersom produktionen är främst prognosbaserad finns material för produktion på lager. 

Material till produktion av detalj D0750-001A finns i snitt 4000 kg, material till D0750-

003A finns i snitt 2000 kg och material till D0750-002A i snitt 10000 kg. Att det finns 

större mängd material till D0750-002A beror på att detta material även används till fler 

av företagets produkter. MPS-systemet håller koll på hur mycket material som finns på 

lager och material köps in efter överenskommen ekonomisk orderkvantitet hos 

leverantörerna. Inköp sker ungefär åtta gånger om året då kostnaderna för lagerhållning 

av materialet anses vara försumbara på företaget, eftersom materialet i sig är relativt 

billigt och enkelt att lagerhålla. Materialet levereras till fabriken från underleverantörer 

via lastbilar, väl framme vid fabriken lastas det av med truck och läggs på fabrikens 
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lager tills det behövs i produktionen. Materialet är i form av plåt på stora rullar, rullarna 

väger runt 900-1200 kg och tjock ståltråd på stora rullar i samma storleksordning. När 

materialet behövs i produktionen hämtas det av truckar och transporteras till de olika 

processerna i tillverkningen, detta sker i snitt en gång per dag.  

 

 
 

Figur 3. Materialflödet för produkt D0750 – Z00H – Huvbygel. För ökad förståelse för 

materialflöde, tillverknings processer och produktionsstruktur. Visar uppdelning av 

tillverkningsflödet. 
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4.2.3.1 Flöde del 1 

I följande stycken beskrivs tillverkningsprocessen av de tre delkomponenterna D0750-

001A, D0750-003A och D0750-002H. (se bilaga B) För att ge en tydligare beskrivning 

delas komponenterna upp efter bearbetningstyp, vilket ger att den nedre och övre delen 

av huvbygeln beskrivs för sig och bygeln beskrivs för sig.  

För komponenterna D0750-001A – Bläck och D0750-003A - Fästplatta ser materialet 

likadant ut och bearbetning sker med exenterpressar. Två separata verktyg och 

exenterpressar används för att de två delarna skall kunna tillverkas parallellt. Maskinen 

ställs upp med det specifika verktyget för produkten och programmeras med ett 

program. Maskinen sköter sedan bearbetningen helt automatiskt och operatörens uppgift 

är främst att se till att maskinen har material, producerar med rätt kvalitet och inte står 

still. På pressavdelningen är produktionen till största del automatiserad och en operatör 

kan köra alla maskiner på avdelningen samtidigt. Produktionstakten på maskinerna är 

hög och produktion behöver enbart ske under dagtid för att hinna med rådande 

efterfrågan, alltså ett skift per dygn.  

 

Pressmaskin 1 - tillverkning av D0750-001A (Bläck) 

Bearbetningen består av en pressmaskin som matas med en rulle av stålplåt. Från plåten 

pressar en exenterpress ut och bockar små “vinklar”. Pressningen sker i ett enda 

moment eller “slag” och vid varje slag slås flera bitar ut. Delarna transporteras sedan på 

ett kort transportband till en lastpall precis intill maskinen. När pallen är full (6000 st.) 

ställs den på lager i väntan på vidare förädling. I maskinen finns det totalt 1700 

produktionstimmar per år, då de endast arbetar ett skift. Produktionstakten av artikeln 

D0750-001A är 2800st/h, med ett årsbehov på 400000 stycken, vilket innebär att 

maskinen behöver köras 143 timmar för att producera detta. Det står för 8 % av den 

totala kapaciteten på maskinen. 

 

Pressmaskin 2 - tillverkning av D0750-003A (Monteringsplatta) 

Även här sker bearbetningen med hjälp av en pressmaskin som matas med en rulle av 

stålplåt. Från plåten pressar exenterpressen ut vinklar i plåt med två hål. I dessa två hål 

gängas i samma moment en gänga. Gängan fungera som fästelement vid framtida 

montering av produkten. Pressverktyget är ett dubbelfallande verktyg, som betyder att 

två detaljer pressas ut i varje slag. När delarna är utslagna transporteras de på ett kort 

transportband till en lastpall precis intill maskinen. När pallen är full (6000 st.) ställs 
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den på lager i väntan på vidare förädling. Produktionstakten av D0750-003A är 

2400st/h, med ett årsbehov på 400000 stycken, vilket kräver 167 timmars produktion. 

Detta står för 10 % av den totala kapaciteten i maskinen. Eftersom pressmaskinernas 

produktionstakt ligger högre än efterföljande avdelningar resulterar detta i att de bara 

producerar detaljer en till två dagar i veckan, för att sedan producera detaljer för andra 

produkter. De pressade detaljerna lagerhålls sedan tills de behövs i svetscellen. I 

dagsläget står alltså tillverkningen av bläck och monteringsplatta för 8 % och 10 % av 

respektive maskins kapacitet.  

 

Själva bygeln i konstruktionen består av en tjock ståltråd. Bearbetningen i processen 

är en bockning av ståltråden, med hjälp av en bockmaskin, samt en kapning av tråden 

från den stora trådrullen. För att utföra bearbetningen ställs maskinen upp med ett 

specifikt verktyg och program för den specifika produkten. Maskinen är konstruerad för 

att producerar produkter helt automatiskt. Operatörens uppgift är främst att se till att 

maskinen inte står still. På trådbockningsavdelningen arbetars två skift för att kunna 

producera till rådande efterfrågan.  

 

Bockmaskin - tillverkning av D0750 - 002H (Bygel) 

Maskinen matas med råmaterial i form av stora rullar med ståltråd. Tråden passerar 

sedan igenom ett verktyg som med hydraulkraft bockar tråden till önskad form. I 

samma moment som själva bockningen görs kapas även tråden av ifrån rullen med tråd. 

Efter bearbetningen öppnas verktyget och detaljen faller ut och ner på ett transportband 

som transporterar delen till en pall precis intill maskinen. När pallen är full (2400 st.) 

ställs den på lager i väntan på vidare förädling. Även i bockavdelningen finns det 1700 

produktionstimmar per skift och år, men till skillnad ifrån pressavdelningen arbetars det 

i denna avdelning två skift, vilket ger en produktionskapacitet på 3400 timmar. 

Produktionstakten för D0750-002H är 600 st./h, med ett årsbehov på 400000 stycken. 

Detta innebär 667 timmars maskinbehov. För att producera detaljen krävs alltså 20 % av 

den totala kapaciteten på maskinen. Detaljen producerar några dagar i veckan, som 

sedan placeras på lager tills det behövs i efterkommande process, Svetsningen. 
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4.2.3.2 Flöde del 2  

I flöde 2 sammanfogas de tre delkomponenterna Bläck, Monteringsplatta och Bygel till 

en gemensam produkt som kallas D0750 - Z00H – Huvbygel. (Se figur 3 och bilaga A).  

I denna process utförs den bearbetning som är mest kritisk för produktens tillverkning, 

svetsningen, som är själva sammanfogning av de tre delkomponenterna till en produkt.  

I flödet finns två svetsrobotar, i två separata celler. Svets 1 är en äldre svetscell som 

använts i produktionen i flera år och Svets 2 är en nyare svetscell. På svetsavdelningen 

arbetar 2 stycken operatörer i varje skift, de arbetar alltså dag, kväll och nattskift, vilket 

betyder att avdelningen är bemannad dygnet runt varje vardag i veckan. Svetsningen 

görs av en automatiserad robot. Roboten plockar de tre olika komponenterna, placerar 

dem i en fixtur, och sammanfogar komponenterna med varandra genom en MIG-

svetsning. Följande kommer svetsroboten att benämnas som en “svetscell”, detta för att 

förädlingen sker automatiserat av en robot i en stängd krets eller “bur” där material 

stoppas in, och en färdig produkt kommer ut. Under produktion får ingen operatör 

befinna sig inuti cellen.  

 

Svets 1. Vid svetscellen matas de tre olika komponenterna in i magasin av operatören, 

ifrån magasinen tar svetsroboten delarna och placerar dem i svetsfixturen. Roboten 

svetsar sedan fyra stycken svetspunkter, två stycken mellan den mindre vinkeln och 

bygeln, och två stycken mellan den andra vinkeln och bygeln. Efter svetsningen flyttas 

sedan den färdiga delen från fixturen och placeras på ett transportband av roboten. På 

transportbandet svalnar detaljerna något från den upphettning den utsatts för under 

svetsningen samtidigt som delen transporteras ut ifrån cellen och faller ner i en korg. 

Där tar operatören detaljen, avsynar den snabbt och placerar den sedan i en pall. 

Produkterna placeras enligt ett speciellt placeringsmönster i pallen av rutinmässiga skäl. 

När pallen är full ställs den på lager i väntan på leverans.  För att produktion skall kunna 

påbörjas i svetscellen måste operatören rengöra den och fixturen där delarna placeras 

och svetsas ihop. Operatörernas uppgift är sedan att kontinuerligt ladda maskinens 

magasin med material. De tre delarna plockas in i respektive magasin för roboten att 

hämta dem i. Delarna ligger “huller om buller “ i pallarna med material och måste 

placeras på ett speciellt sätt i magasinen för att roboten skall kunna plocka upp dem. 

Detta sker genom handarbete av operatören och behöver göras flera gånger i timmen, 

detta tar uppskattningsvis 50 % av operatörens tid. Delarna i magasinen plockas sedan 

upp i en specifik ordning av roboten. Operatören ansvarar också för att rengöra svetsens 
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gaskåpa från loppor en gång i timmen eller var 60 detalj. Maskinen är programmerad att 

stanna var 60:e detalj för att underhåll/städning verkligen skall utföras. För att 

säkerställa kvaliteten på produkten som produceras i cellen har operatören ett 

kontrollprogram som beskrivs under rubriken kvalitetskontroll. Bearbetningen i 

svetscellen är helt automatiserad, men eftersom diverse stödaktiviteter, 

kvalitetskontroller och felavhjälpning kontinuerligt måste utföras behöver maskinen ha 

en operatör vid sig 100 % av produktionstiden för att säkra produktionen. I svetscellen 

finns en teoretisk produktionstakt på 170 st./h och ett årsbehov på 400000 stycken 

produkter. Operatörerna arbetar tre skift i cellen för att få en hög tillgänglighet, 5100 

arbetstimmar per år. Den förväntade produktionstakten i svetscellen är beräknad på 85 

% (145st/h) av den teoretiska produktionstakten. Detta görs för att ha utrymme för 

underhåll i tillverkningen och kunna producera produkter till rätt kvalitet. Det faktiska 

utfallet producerade produkter i svetscellen noteras (se bilaga C) och jämförs med den 

beräknade produktionsresultatet i varje skift, för att få en uppskattning över vilken 

produktionstakt som finns. Mätningen visar alltså det produktionsresultat som finns. 

Mätningar för 22 veckor illustreras här med ett diagram. Diagramet består av Totalt 

planerat utfall, faktiska utfall och ett medelplanerat utfall. 

 

 
Figur 4. Graf framtagen genom mätningar av produktionsresultatet i Svetscell 1.  
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I svetscell 1 finns ett system där operatörerna vid varje produktionsavbrott fyller i ett 

fel-formulär (se bilaga D) där det beskrivs vad som är orsaken till produktionsavbrott, 

samt vad det planerade antalet producerade detaljer är och det faktiska utfallet blev på 

skift. Detta är det som ligger till grund för sammanställningen av 

produktionsresultatmätningen. Mätningarna är gjorda på 22 veckor för att få ett 

detaljerat utfall över de störningarna som finns i tillverkningscellen (se bilaga C). 

Grafen visar att det totala antalet producerade produkter per vecka ej lever upp till totala 

planerat antal producerade produkter per vecka, se figur 4. Svetscell 1 underpresterar 

således mot den planerade produktionstakten. Medel utfall och medel planerat utfall 

symboliseras också i grafen. Även här syns att medelutfall är underpresterande, alltså 

lägre än medel planerat utfall. 

 

Svets 2. Svetscellen är utformad på liknande sätt som den gamla och kommer även ifrån 

samma tillverkare, Yaskawa Nordic AB. Bearbetningen i maskinen ser till största del ut 

som på den gamla cellen, förutom några mindre skillnader. Cellen är konstruerad för att 

roboten skall behöva göra färre rörelser och kan därför arbeta snabbare, vilket genererar 

en högre produktionstakt. En stor skillnad maskinerna i mellan är att den nya 

svetscellen har ett framskakningsverk. Detta är ett slags transportband som transporterar 

komponenterna till produkten in i cellen genom skakningar. Bandet är utformat på ett 

sådant sätt att skakningarna lägger delarna på rätt håll in i sina magasin. Från magasinet 

tar sedan roboten komponenterna och placerar dem i svetsfixturen. Denna skillnad gör 

att operatören inte behöver utföra handarbetet med att placera alla komponenter på ett 

speciellt sätt i respektive magasin. I den nya cellen placeras stora mängder komponenter 

i ett yttre magasin”, huller om buller”, för att sedan skakas in i cellen via 

framskakningsverket och placeras på rätt sätt för roboten att ta dem. Laddningen av de 

yttre magasinen på den nya svetscellen med framskakningsverk tar endast 25 % av 

operatörens tid. Framskakningsverket frigör stora delar av operatörens tidigare bundna 

tid vid maskinen och de slipper största delen av materialförsörjningen till maskinen och 

får mer tid över till andra aktiviteter. Operatörens arbetsuppgift i den här svetscellen är 

ungefär densamma som på den gamla, dock behöver inte operatören i lika stor 

utstreckning mata in material i magasinen till cellen som beskrivits tidigare. Eftersom 

framskakningsverket sköter detta tar laddningen endast 25 % av operatörens tid och den 

kan istället fokusera på underhåll av maskinen var 60e detalj, och kvalitetskontroller. 

Framskakningsverket frigör stora delar av operatörens tid och uppskattningsvis har 
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operatören uppgifter att göra 50 % av den tiden han står vid maskinen. Även i denna 

svetscell arbetas tre skift för en hög tillgänglighet, vilket innebär en teoretisk 

produktionstakt på 211 st./h. Det finns dock en planerad produktionstakt på 190 st/h, det 

vill säga 90 % av den teoretiskt möjliga kapaciteten då 10 % av tiden avses till 

underhåll för att säkra rätt kvalité på produkten.  

 

4.2.6 Underhåll 

Största delen av underhåll på maskinerna sker i samband med skiftbyte, där operatören 

gör rent maskinen innan överlämning till nästkommande operatör. Detta är för att 

säkerställa kvalitet och upptäcka om skador och problem uppstått på maskinen under 

skiftet, samt att bibehålla en trygg och trevlig arbetsmiljö i produktionen. Vid upptäckt 

av skador eller haveri på maskiner utförs direkt service och reparationer, allt för att 

bibehålla produktionskapaciteten. Reparatörer finns enbart tillgängliga under dagskiftet, 

men operatören kan ofta lösa enklare problem själv utan att ta kontakt med reparatör. 

Varje år görs ett noggrant övergripande underhåll på maskinerna av ett externt företag 

med specialkompetens inom varje specifik maskin. Detta för att på lång sikt hålla 

maskinparken i ett gott skick. Vissa maskiner på anläggningen har speciell service och 

städbehov. Ett exempel är svetscellen där fixturer inom cellen måste rengöras var 60:e 

detalj. Detta för att kunna säkerställa hög kvalitet och produktionskapacitet. Dessa 

underhåll sköts av respektive operatör. Vidare service av cellen görs regelbundet av en 

extern firma en gång om året.  

 

4.2.5 Kvalitetskontroll 

Vid varje bearbetningsprocess sker kvalitetskontroller. På pressavdelningen sker detta 

främst genom stickprov i partier, där en komponent avsynas av operatören efter 

kvalitetsbrister. Samma process görs på bockningsavdelningen. Efter svetsningen 

avsynas tillskillnad varje detalj, i avseende på svetsloppor. Detta sker när operatören 

plockar produkterna ifrån korgen där de hamnar efter svetsningen till pallen där de 

staplas. Om operatören finner svetsloppor på produkten avlägsnas dessa snabbt med 

hjälp av en fil. Detaljen stickprovs kontrolleras också i en fixtur minst 1 gång per 

timme, genom att operatören placerar detaljen i en fixtur med kontrollpunkter. Den 

svetsade detaljen måste då ligga mot alla kontrollpunkter samt stämma överens med två 

kontroll pinnar som finns i fixturen. Utfallet av kvalitetskontrollen bokförs och 
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analyseras. Mer omfattande kvalitets kontroller och tester utförs också, genom stickprov 

av varje ny order görs etsprov på svetsningen och hållfasthetsprov på huvbygeln. 

Resultatet bokförs och analyseras både av Springsystems men också av deras kund. 

Eftersom produkten och dess komponenter sker via legotillverkning ansvarar inte 

Springsystems för konstruktion av produkten utan endast att överenskommen kvalitet 

uppfylls (se bilaga H). 

 

4.2.4 Leverans 

På företagets lager väntar detaljerna på att levereras vidare via lastbil till sista steget i 

bearbetningen, ytbehandling. 20 000 detaljer skickas varje vecka till ytbehandlingen, på 

ett företag i Tyskland genom outsourcing. Detta utförs av det skäl att kunden kräver 

specifika egenskaper på ytbehandlingen och har själva valt ett företag de föredrar. Efter 

ytbehandlingen skickas delarna vidare till kunden. Detta beskrivs som ett problem då 

företaget inte själva kan kontrollera resultatet på det sista steget i förädlingen av deras 

produkt. De erhålls också fullt ansvar för hela förädlingskedjan av produkten, vilket 

således betyder att om ytbehandlingen inte lever upp till förväntad kvalité kommer 

Springsystems att hållas ansvariga, även om det är kunden som specificerat 

ytbehandlaren utefter egna krav. Det geografiska avstånd till ytbehandlingen skapar då 

svårigheter för kvalitetskontroll av produkterna innan de levereras till slutkunden. 

Begränsningar för rapporten gör att inga vidare beskrivning av ytbehandlingen kommer 

att utföras. 
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5. Analys  

Kommande kapitel är en analys av kända teorier, jämfört med den empirisk fakta som 

insamlats hos fallföretaget. 

 

5.1 Nulägesbeskrivning 

5.1.1 Kartläggning av nuvarande tillståndet, produktion & produktionsprocess 

Rother & Shook (2004) beskriver kartläggning av nuvarande tillståndet genom att gå 

från dörr till dörr, kartlägga ett produktionsflöde över en produkt och sedan vid 

analysering av flödet bilda en karta med den insamlade informationen. Agnovic & 

Jonsson (2001) beskriver produktion som utförs sker enligt en specifik 

produktionsprocess där råmaterial omvandlas till produkter enligt företagets 

produktionssystem.  

 

Studien började med att observera hela företagets anläggning för att skapa en 

helhetsbild. De inledande observationerna var över hur produktionen förhöll sig till de 

olika avdelningarna och hur personalen rörde sig och arbetade. Därefter gjordes 

observationer för att urskilja ett produktionsflöde och en produkt. Produkten följdes 

sedan från råmaterial till färdigställd produkt för att skapa en djupare och detaljerad bild 

över vilka processer som användes i flödet. Informationen som samlades in vid 

observationerna och intervjuerna (se bilaga I) bildade sedan en nuläges karta över hur 

produktens flöde från inleverans till utleverans (se bilaga E). 

  

5.1.2 Produktionssystem, flödeslayout, resursutnyttjande, produkt & flöde 

Produktionssystem kan ses som en samling av människor, maskiner och metoder som 

behövs för att kunna genomföra en specifik aktivitet, till exempel en produktion. Ett 

produktionssystem kan beskrivas som det steg och processer som finns i mellan input 

och output i en verksamhet (Olhager 2013). I en funktionell produktion är maskinparken 

uppdelad efter maskinernas bearbetningstyp. Fördelarna med en funktionell produktion 

är att anläggning förblir flexibel och anpassningsbar till de olika produkterna som 

tillverkas, samt om nya produkter tillkommer i sortimentet. Funktionell produktion är 
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förknippad med att ha ett högt maskinutnyttjande detta är inte bara positivt utan också 

negativt då kapitalbindningar och produkter i arbetet är höga och skapar köbildningar 

framför maskinerna (Segerstedt 2008).  Konsekvenserna som uppstår är att det bildas 

okontrollerat lager av en stor variation av produkter och att buffertlager mellan och efter 

stationerna ökar. Ett effektivt motmedel är begränsat utsläpp, dvs. endast ett bestämt 

antal beställningar tillgängliga i produktionen för att minska genomloppstiden och få 

bättre kontroll över vad som tillverkas. Jonsson (2011) trycker också på att i en 

funktionell produktion är det vanligt att operatörerna blir låsta vid sin maskin/station på 

grund av specialisering vilket inte enbart är positivt.  

 

Fallföretagets produktionssystem kan benämnas som en funktionell produktion där 

avdelningarna är indelade efter maskinernas bearbetningstyp. Produktionslayouten 

passar företaget då de har över trehundra olika produkter i sitt sortiment och kan därmed 

förbli flexibla mot kunden. Produktens förädlingsväg använder sig av tre avdelningar; 

press, bockning och svets. Eftersom detaljens tillverkning befinner sig i olika 

avdelningar blir transportsträckorna långa och företaget säkrar tillverkningen med 

mellanlager för att undvika materialbrist. För att inte skapa okontrollerade mellanlager 

av produkter och långa genomloppstider använder sig företaget sig av begränsat 

orderutsläpp för att minska genomloppstiderna och få bättre kontroll över hur mycket 

som lagras. Operatörerna som sköter maskinerna har inget roterande schema varken för 

skift eller för maskinbyten utan är låsta till ett skift och sin maskin/station. Det innebär 

att operatörerna blir effektiva vid användning av maskinen men skapar problem när 

ordinarie operatör är frånvarande av olika skäl.   

 

5.2 Produktionsflöde 

5.2.1 Produktstruktur 

Produktstrukturen visar i vilken ordning produkten är uppbyggd, vilka delar som hör 

ihop för att det ska bli en komplett produkt. Strukturträdets bredd och djup indikerar på 

hur komplex produkten är (Olhager 2013). 

 

Produktstrukturen för den observerade produkten ser ut på följande sätt (se Figur 2). 

Den är uppbyggd med två nivåer där den lägsta nivån innehåller komponenterna och i 
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den översta är det en färdigställd produkt som är sammanställd av de tre komponenterna 

001A, 003A och 002H.  

5.2.2 Säkerhetslager & ekonomisk orderkvantitet 

Lumsden (2012) beskriver lager som två olika delar, omsättningslager och 

säkerhetslager. Omsättningslager är det lager som ska täcka den normala efterfrågan och 

säkerhetslager ska täcka om det uppstår en ökning i efterfrågan, tillverkningsproblem 

eller långa leveranstider. Säkerhetslagret ska endast användas vid behov och ska ses 

som en reserv till omsättningslagret (Lumsden 2012). När behov i tillverkningen 

uppstår skall lagerstyrningen ge information om hur stora kvantiteter som skall 

tillverkas. Ekonomiskorderkvantitetet uttrycks normaltsätt med partistorlek, satsstorlek, 

batchstorlek eller orderkvantitet. Mindre partistorlekar leder till låg 

lagerhållningskostnad men hög ordersärkostnad eftersom omställningar sker oftare. 

Större partistorlekar leder till låg ordersärkostnad och hög lagerhållningskostnad 

eftersom det tar längre tid att sälja eller förbruka partiet (Olhager 2013). 

 

Företaget använder sig av sitt säkerhetslager då efterfrågan ökar, problem i 

tillverkningen eller om där finns leveransförseningar. Säkerhetslagret är på tiotusen av 

den färdigställda produkten för att vara säker på att kunden får sina produkter i tid. 

Företaget skickar tjugotusen produkter i veckan till kund vilket då är deras 

omsättningslager som ska täcka den normala efterfrågan (se bilaga E). Måste företaget 

av någon anledning använda sig av säkerhetslagret skickas en signal om tillverkning till 

företagets lagersystem. Movex M3 är företagets lagersystem som innehåller information 

om de olika produkterna som finns i produktionen. Lagersystemet ger information om 

hur stora orderkvantitetet som ska tillverkas när behov uppstår. Partierna som ska 

tillverkas är beräknad med ekonomisk orderkvantitet för att vara lönsamma och 

förhindra överproduktion på artiklar som utnyttjas. 
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5.3 Informationsflöde 

5.3.1 Kundorderstyrd 

Kundorderstyrd produktion är vanlig om kunden kan ändra egenskaperna på produkten 

efter önskemål. Vid produktion mot kundorder så finns beståndsdelarna som utgör 

grundkonstruktionen i lager samt komponenterna, när kundens tillverkningsorder 

kommer in så färdigställs produkten direkt efter önskemålet. Lagring av komponenter 

görs för att korta ner leveranstiden och göra det enklare att möta efterfrågan (Olhager 

2013). 

 

Företaget använder sig av kundorderstyrd produktion genom att bevara färdigställda 

komponenter; 001A, 003A och 002H. Dessa lagras med en kvantitet på trettiofemtusen 

av varje komponent och befinner sig innan svetsmaskinerna (se bilaga E). Detta innebär 

att kunden får så kort leveranstid som möjligt och företaget säkrar där med att säljer rätt 

produkt. Komponentlagret kommer att få större betydelse i framtiden då det är planerat 

att produkten ska bli differentierad, det vill säga att produktens egenskaper förändras till 

att bli längre eller kortare för att passa andra bilmodeller.  

 

5.3.2 Prognostisering 

Prognostisering innebär framtagning av näst kommande periods utfall för att säkerställa 

jämn produktion. Dessa prognoser stämmer sällan in på det verkliga utfallet och måste 

därför ofta korrigeras för att vara nära de verkliga utfallen som möjligt. Även 

kundorderproducerande företag använder sig av prognostisering för att ha bättre koll på 

produktefterfrågan men dessa är långsiktiga för att i rätt tid ge företaget 

förutsättningarna som behövs (Olhager 2013).  

 

Prognostisering på företaget är till för att få en jämn tillverkning och för att se längre 

fram för att planera sin tillverkning. Företaget kan då se om där kommer en ökning av 

produkten och på så vis möta den bättre. Företaget använder sig endast av metoden för 

att ge ett uppskattat tillverkningsbehov, då prognostisering endast visar uppskattade 

värden för att jämna ut produktionen under en längre period.   
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5.4 Kvalitetskontroll 

Bergman & Klefsjö (2012) skriver att kvalitetskontroll görs främst vid tre tillfällen; 

ankomstkontroll, kontroll under tillverkning och slutkontroll. Vid kontrollerna görs 

antingen allkontroll eller delkontroll. Allkontroll, kontrolleras alla för att säkerställa att 

tillverkningen har producerat godkända produkter. Stickkontroll, är slumpmässig 

kontroll som säkerställer att det tillverkade partiet är godkänt.  

 

Företaget kontrollerar råmaterialet vid ankomst genom att se så rätt material har anlänt 

och rätt mängd. Innan produktionsserien startas så kontrollerar operatörerna maskinen 

och dess verktyg med att göra en liten testserie som bedömer om inställningarna är rätt. 

När partiet är tillverkat så kontrollerar operatören ytterligare en gång innan artiklarna 

skickas vidare till nästa steg. Kontrollen görs på slumpmässiga artiklar och bedöms 

därefter om partiet är godkänt för vidare förädling. Kontroll av material görs alltid innan 

tillverkning i deras begränsade resurs, för att inte tillverka defekta produkter och förlora 

tillverkningstid. I sista steget innan den färdigställda produkten skickas till lagret i 

väntan på leverans till kund så görs en allkontroll på produkten för att syna efter loppor 

eller andra synliga fel. Vid ny tillverkningsorder så görs ett etsprov för att kontrollera 

kritiska punkter och hållbarheten på produkten (se bilaga H).  

 

5.5 Materialflöde 

5.5.1 Automation & underhåll 

Automatiserad produktion innebär att maskin utföra ett arbete utan operatörens 

involvering, maskinen utför arbetet helt automatiskt och på egen hand, vilket innebär att 

operatören endast övervaka maskinen och dess bearbetning (Anjoran 2012). 

 

Maskinerna i företaget är till största del helautomatiserade, detta medför att operatörerna 

endast behöver programmera maskinerna för tillverkningen och sedan observera 

maskinerna för att se till så att de fungerar rätt och producerar till godkändkvalité. 

Maskinerna i pressavdelning och i bockningsavdelningen är helautomatiserade, vilket 

innebär att operatörensarbetsuppgift är att programmera maskinen för rätt produktion, 

observera maskinen så den tillverkar rätt och att den har material. Underhållet i 
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pressmaskinerna och bockmaskinerna utförs när maskinen har producerat klart partiet, 

då genom att rengöra verktyget och sopa rent maskinen.  

 

Svetscellerna är lika automatiserade som de övriga men kräver mer operatörsarbete med 

underhåll var sextionde detalj och kontinuerlig påfyllning av material för att säkra 

materialtillförseln. Underhållet innebär produktionsstopp då operatören måste stoppa 

tillverkningen för att utföra underhållet, vilket innebär blåsa rent fixturen från 

svetsloppor.  Matning av material utförs olika på svetscellerna, svetscell 1 och svetscell 

2. I svetscell 1 krävs det att operatören plockar detaljer från pallarna, placerar dem i 

behållaren på ett specifikt sätt, detta tar 50 % av arbetstiden. Det krävs också 

övervakning av inmatningen i svetscell 1 för att se till så att inte maskinen stannar på 

grund av materialbrist då detaljerna fastnar. Svetscell 2 har ett framskakningsverk vilket 

underlättar påfyllnaden av detaljer för operatören då denna endast behöver hälla ner 

detaljerna i sina behållare och sedan låta framskakningsverktyget skaka fram detaljerna 

in i maskinen, detta tar endast 25 % av arbetstiden.   

 

5.5.2 Flaskhals, driftsäkerhet & kapacitetsutnyttjande 

En flaskhals är en del i en produktion som är begränsar flödet i värdekedjan. När en 

maskin är en flaskhals kan det vara på grund av att maskinens kapacitet inte svarar upp 

till resten av produktionens kapacitet och blir på så vis en trång sektor. Genom att låta 

flaskhalsen vara den resurs som styr produktionssystemet så utnyttjas dess maximala 

kapacitet (Olhager 2013). Enligt Andersson (1992) består det totala 

produktionsresultatet av två delar, driftsäkerhetsprestationen och den tekniska 

prestationen. Den tekniska prestationen mäts i antal detaljer per timme och 

driftsäkerhetsprestationen i tillgänglighet, alltså hur stor del av den totala tiden som 

anläggningen kan producera produkter till rätt kvalitet. 

Olhager (2013) och Jonsson (2011) skriver att kapacitet är ett mått på hur mycket en 

produktionsresurs kan utföra under en given period, till exempel styck/timme. 

Kapacitetsutnyttjandet påverkas genom att förändra den tillgängliga kapaciteten detta 

kan göras genom att öka personal antalet eller ändra antalet skift. 
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Figur 5. Illustrerar den skillnad i produktionstakt som finns mellan avdelningarna. 

Figuren tar dock inte hänsyn till de olika arbetstider som råder, det vill säga 

tillgängligheten, utan ser endast på produktionstakt. Figuren visar att Svetscell 1 har en 

lägre produktionstakt än någon annan avdelning och är således en trång sektor i flödet. 

 

Genom att följa produktens flöde på företaget så konstaterades att pressmaskinerna som 

tillverkar detaljerna 001 A och 003A har en produktionstakt på 2800 st./h respektive 

2400 st./h. Tillgängligheten för pressmaskinerna är 1700 timmar/år och innebär att 

tillverkningen endast görs i dagsskiftet då maskinerna har en högre produktionstakt än 

övriga i flödet.  

 

Bockningsmaskinen som tillverkar 002H har en produktionstakt på 600 st./h och en 

tillgänglighet på 3400 timmar/år. Tillverkningen sker under två skift, dag- och 

kvällsskiftet.   

 

Svetsmaskinerna utgår ifrån en planerad produktionstakt, då maskinerna kräver 

kontinuerligt underhåll för att tillverka till rätt kvalité. Svetscell 1 har en planerad 

produktionstakt på 85 % av 170 st./h, vilket innebär 145 st./h. De 15 % som återstår är 

till för underhåll och avvärja eventuella störningar. Svetscell 2 har en planerad 

produktionstakt på 90 % av 211 st./h, vilket innebär 190 st./h. De återstående 10 % är 

till för underhåll och avvärja eventuella störningar. Maskinerna har en tillgänglighet på 

5100 timmar per år, vilket innebär att tillverkning sker under tre skift; dag, kväll och 

natt.  
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Flaskhalsen i produktionsflödet är svetsmaskinerna (se figur 5) och svetscell 1 är den 

mest begränsade resursen i flödet. Företaget planerar produktionen efter 

svetsmaskinernas kapacitet och begränsar utnyttjandet av de övriga resurserna för att 

förhindra olönsamma köbildningar framför svetsmaskinerna.  

 

Svetscell 1 är den mest begränsade resursen i flödet och operatörerna som sköter 

maskinen blev tilldelade ett fel-formulär (se bilaga D) som fylldes i under en period på 

22 veckor. Detta gjordes eftersom svetscell 1 inte har ett produktionsresultat som 

stämmer överrens med den planerade på 85 %, 145 st./h. Under dessa 22 veckorna har 

operatörerna skrivit ner utfallet och orsaken till varför produktionsresultatet är lägre än 

det planerade. En granskning av dokumentet har medfört att svetscell 1 endast klarade 

av att nå det planerade utfallet per vecka två gånger under perioden på 22 veckor. 

Medan svetscell 2 klarade av sitt planerade utfall utan problem enligt de ansvariga 

operatörerna och produktionschefen.  

 

Granskning av fel-formulärens utfall och orsak (se bilaga D) visar att produktionen i 

svetscell 1 är ojämn och innehåller flera störningar. Genom en granskning av utfallen/ 

vecka (se bilaga C) identifierades att produktionstakten oftast var högre på nattskiften 

än på dag och kvällsskiften. Nattskiften klarade även tillverka till en högre 

produktionstakt än den planerade vilket innebär att maskinen har kunnat producera med 

färre stopp. Svetscell kan således tillverka till den planerade produktionstakten och 

högre utifrån mätningarna som gjordes på nattskiftet, trots detta har maskinen 

underpresterat i utfall per vecka, jämfört med det planerade per vecka. Dag och 

kvällsskiften har ett varierande utfall från dag till dag och vecka till vecka. 

Variationerna som uppstår kan tyda på att operatörerna sköter maskinen olika. 

Operatörerna producerar under raster eller minskar på underhållet för att undvika 

uppstartsproblem efter underhållet. Då operatörerna endast har antecknat när det 

uppstått problem med produktionen har de inte tagit del av varandras uppgifter när det 

har gått bra.  
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Figur 4. Grafen visar att beräknad produktion endast är uppnådd två gånger under 

perioden. Svetscell 1 underpresterar alltså och lever inte upp till den beräknade takten.  

 

Vid beräkningar av det faktiska utfallet i svetscell 1 ifrån 22 veckors mätningar (se 

bilaga C) producerade maskinen ett snitt på 131 st./h, Vilket innebär 77 % av sin fulla 

kapacitet, 170 st./h.  

 

Ekvation 1. Andel producerade produkter av teoretisk produktionstakt.  

 

  !"#$%&'(  !"#$%%
!"#$"%&'(%  !"#$%%

  ×  100 = 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡  𝑖  % 

 

(131/170) x 100 = 77 % 

 

Det är 90 % av den beräknade produktionstakten.  

 

Ekvation 2. Andel producerade produkter av planerad produktionstakt.  

 

  !"#$%&'(  !"#$%%
!"#$%&#'  !"#$%%

  ×  100 = 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡  𝑖  % 

 

(131/145) x 100 = 90 % 
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Det finns alltså förluster på 10 % i svetsbearbetningen genom störningar, utöver det som 

tidigare planerats in i planerad produktionstakt, 15 %. Sammanlagt uppgår det totala 

störningarna och underhållet i produktionen till 23 % av maskinkapaciteten. 

 

 
Figur 6. Den faktiska produktionstakten som råder i flödet då analys av mätningar 

utförts. (se bilaga C) 

 

Störningarna som hade antecknats i fel-formulären (se bilaga D) var 

materialförsörjningsbrister i form av inmatningsfel, personalstörningar i form av 

personalbrist, maskinstörningar i form av konstruktions fel och slumpmässiga 

störningar som till exempel strömavbrott.  För att få en bättre förståelse för 

produktionsflödet framtogs en värdeflödesanalys (se bilaga E). Värdeflödesanalysen 

visar den cykeltid som finns i varje del process, samt den ledtid som produkter ligger i 

lager och köer under flödet. Cykeltiderna är en uppskattad siffra ifrån operatörerna då 

inga mätningar på detta finns, även ledtider är uppskattade då inga exakta mätningar 

finns. Värdeflödesanalysen visade på en ledtid i flödet på 44 dagar. Den höga ledtiden 

beror främst på att det köps in material 8 gånger per år, vilket resulterar i att material 

befinner sig på företagets lager längre tider. Den värdeskapande tiden i flödet 

beräknades till 30,2 sekunder, vilket innebär att företaget har korta värdeskapande 

aktiviteter i sin förädling av produkten huvbygel.  
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6. Resultat och Diskussion 

I följande kapitel presenteras det resultat som fallstudien skapat och frågeställningen 

för arbetet besvaras. Vilka faktorer kan ge upphov till begränsat utnyttjande av 

produktionskapacitet i begränsade resurser?  

 

6.1 Resultat 

Syftet med fallstudie är att skapa en ökad förståelse för hur ett produktionsflöde på ett 

tillverkningsföretag kan nå ett högt utnyttjande av sin produktionskapacitet. Genom att 

identifiera faktorer som leder till störningar och har effekt på produktionsresultatet 

skapar också ökad förståelse för vad dessa faktorer beror på. 

För att nå syftet i studien är målsättningen att undersöka och kartlägga det interna 

nuvarande flödet och utnyttjandet av trånga sektorer. För att sedan analysera och skapa 

förståelse för vilka faktorer som har betydelse vid en förbättring av flödet. Faktorerna 

kan bringa klarhet i hur de i framtiden skall effektivisera och skapa bättre flöde i 

verksamheten. Undersökningsfrågan har besvarats genom de utvalda teorierna, 

insamlade empirin och den sammanställda analysen av företagets nuläge. 

 

§ Personal  

– Personalbrist 

§ Maskinella resurser 

– Material försörjning 

– Maskinkonstruktion 

§ Underhåll 

– Varierande underhåll 

– Bristande underhåll 

§ Slumpmässiga störningar 

– Strömavbrott 

 

De faktorer som kan ge upphov till ett begränsat utnyttjande av produktionskapacitet i 

ett flöde har identifierats i arbetet och resultatet visar på att operatörerna står till stor del 

för de störningar som uppkommer. (se bilaga D) Detta i form av personalbrist och därav 
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stillestånd i produktionen. Denna faktor är ofta återkommande och visar på en brist i 

företagets struktur för bemanning av produktionsprocessen.  

Resultatet visar även på att maskinens konstruktion och materialförsörjning har brister, 

vilket leder till störningar och stillestånd i tillverkningen. Maskinens konstruktion leder 

till störningar som är svåra att motverka och dessa störningar innebär ofta längre 

stillestånd och reparationsarbeten.  

Underhållet som operatörerna utför på maskinen utförs inte på ett standardiserat sätt och 

leder därav också till störningar i produktionen. Det underhåll som är planerat förbises 

ibland förr att istället kunna fortsätta producera. Detta leder dock till störningar i senare 

skift då maskinen utsatts för överbelastning och förhöjt slitage. 

 

6.2 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras de olika faktorer som leder till störningar, påverkar 

produktionsresultatet i svetscellen, och vad de beror på. Diskussionen utgår i från de 

resultat som framtagits samt följande analys.  

 

Det finns stora skillnader på produktionstakt och produktionskapaciteten mellan de 

olika avdelningarna i produktionsflödet. Pressavdelningen har som exempel högre 

produktionstakt än bockningsavdelningen. Detta skapar ett problem då de vill kunna 

producera med en hög takt då avdelningen med lägst takt och kapacitet blir en flaskhals 

i produktionsflödet. Avdelning med lägst kapacitet och produktionstakt i flödet är 

svetsningen, detta beroende på att dess förädling är betydligt mer komplicerad än de 

andra och tar därför längre tid. För att kunna producera till en hög grad arbetar 

operatörerna i tre skift på avdelningen, för en ökad tillgänglighet på maskinen och där 

av kapacitet. Men det faktum att svetsningen är en trång sektor i flödet kvarstår 

fortfarande. Eftersom kapaciteten på maskinen ökats genom utökad tillgänglighet i stor 

mån, jämfört med andra avdelningar, är det därför mer intressant att se på varför ett lågt 

och varierande produktionsresultat råder, snarare än att öka tillgängligheten ytterligare 

på avdelningen för att klara av rådande efterfrågan. 

Analysen visade att en av svetsrobotarna producerar med ett varierande 

produktionsresultat, ett resultat som visat sig vara mycket lägre än vad som räknats 

med. (se bilaga C) Det visar att produktionscellen underpresterar och att prestationen 
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också är varierande mellan skiften. Detta innebär att de utnyttjar sin 

produktionskapacitet och anläggning mindre bra.  

 

Mätningar som utförts på Svetscell 1 visar på ett varierande produktionsresultat jämfört 

med den nyare cellen, Svetscell 2. Det varierande produktionsresultatet beror på 

störningar i tillverkningen. Störningar som identifierats som personalbrist, bristande 

maskinunderhåll och maskinkonstruktionella problem. Med hjälp av fel-formulär (se 

bilaga D) har även anledningarna till att faktorerna uppstår kunnat urskiljas. Följande 

stycken grundar sig på de faktorer som identifierats samt de underliggande orsakerna till 

respektive faktor. 

 

6.2.1 Personal 

Personalbrist är en stor faktor till störningarna i svetsprocessen. Störningarna beror 

oftast på att någon av operatörerna är sjuk, ledig eller frånvarande av annan anledning. 

Detta skapar ett stort problem, då de förlitar produktionsflödets resultat vid specifika 

individer, vilket gör flödet sårbar. Anledningen till att personalstörningarna blir mer 

omfattande än de andra är att det endast finns ett fåtal person som kan köra 

svetscellerna, är då någon operatör frånvarande står alltså maskinen helt stilla och detta 

kan pågå under längre tider. Detta är väldigt kostsamt och en stor brist i 

flaskhalsprocessen. Det anses vara mycket viktigt att fallföretaget arbetar med en 

produktionssäkring och driftsäkring av flaskhalsen, speciellt i avseende på personalbrist. 

Denna resurs anses vara relativt billig att anskaffa samt relativt lättillgänglig för 

företaget. 

 

6.2.2 Underhåll 

Under dagsskiftet sker störningar ofta på grund av omfattande underhåll, detta eftersom 

det endast finns servicetekniker under dagskiftet. Exempel på detta kan vara byte av 

svetsgas, byte av svetstråd och kalibrering av maskin, etc. Dessa störningar tolkas som 

exempel på återkommande störningar, vilket borde åtgärdas genom planerade underhåll 

och på ett sådant sätt få planerade stillestånd istället. Under nattskiftet producerar cellen 

ofta bättre, detta eftersom det då upplevs kunna arbeta i lugn och ro, och inte behöver 

störas av stora serviceunderhåll utan kan fokusera på att mata in material i maskinen på 

rätt sätt och se till att den producerar med rätt kvalitet. Vid mätningar på nattskiftet 
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identifieras också stundtals en högre produktionstakt än vad som skall vara möjlig vid 

beräknad takt på 85 %. Det ökade resultatet beror på att operatörer ibland väljer att 

producera på beräknade raster för att kompensera för stillestånd under tidigare skift, 

men fram för allt att operatörer minskar på det löpande underhållet, som skall utföras 

var sextionde detalj. Stilleståndet minskar och de kan producera på denna tid istället. 

Det innebär alltså att underhåll på maskinen varierar mellan skiften och leder till 

störningar längre fram då underhållet och rengöring av cellen missköts. Ett varierande 

underhåll påverkar också kvalitén på svetsbearbetningen, vilket kan leda till kassation 

av produkter. Det anses vara mycket viktigt att arbetar med ett kontinuerligt underhåll 

av maskinella resurser då dessa är värdefulla för företaget och kostsamma att behöva 

ersätta. Ett mer standardiserat och kontinuerligt underhåll innebär en ökad 

produktionssäkerhet för företaget och är en billig investering vid jämförelse med ökade 

intäkter vid minskning av bristkostnader i produktionen. 

 

6.2.3 Maskinkonstruktion  

Det uppstår störningar som beror på den maskinella resursen, alltså själva svetscellen. 

Ett exempel på det är när komponenter fastnar i magasinen och gör att material inte 

kommer fram till roboten. De får då ett stillestånd i tillverkningen och operatören måste 

se till att material återigen kommer in i cellen via magasinen. Ibland uppstår även mer 

omfattande störningar, till exempel när komponenter hamnar snett i svetsfixturen, vilket 

resulterar i att svetsen svetsar fast komponenterna i fixturen och måste stanna 

tillverkningen och rensa fixturen, vilket ofta är tidskrävande. Dessa störningar bero på 

konstruktionen av svetscellen och borde åtgärdas för att säkra produktionen i det långa 

perspektivet. Det är på de konstruktionsmässiga störningarna som störst skillnad ses 

mellan de båda svetscellerna, detta beror på att Svetscell 2 är av en nyare modell än 

Svetscell 1 och har bland annat en förbättrad konstruktion och materialförsörjning.  

 

6.2.4 Slumpmässiga störningar 

Det finns också störningar som uppstår på grund av helt slumpmässiga anledningar. Ett 

exempel på det är strömavbrott, dessa störningar är väldigt svåra att göra någonting åt, 

just eftersom de uppkommer slumpmässigt och utan specifik anledning. Dessa faktorer 

har därför valts att bortses ifrån i detta arbete. 
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7. Slutsats 

I följande stycke dras slutsats för utfört arbetes resultat och diskussion. Slutsatsen visar 

på vikten av att motverka störningsfaktorer för en driftsäker och produktionseffektiv 

tillverkning. 

 

Företag på marknaden utsätts ständigt för ökad konkurrens. Den hårda konkurrensen 

inom industrin beror dels på globalisering av marknaden med flera konkurrenter, men 

också på grund av produktdifferentiering och höga tillverkningskostnader. Företag i 

västvärlden får allt svårare att ha lönsamma anläggningar i länder som till exempel 

Sverige på grund av höga omkostnader. För att kunna producera kvalitativa produkter 

till ett konkurrenskraftigt pris krävs därför att produktionen sköts noggrant och utnyttjas 

till dess största möjliga kapacitet för en så hög lönsamhet som möjligt. För en lönsam 

produktion krävs att driftsäkerheten på utrustningen är hög. Detta kan skapas genom 

ständiga förbättringar och löpande underhåll på den utrustning som besitts. Vid en 

lönsam produktion och väl utnyttjning av anläggningen med kontinuerliga flöden 

frisätts också kapital, som skapar möjlighet för investeringar för ökad produktion, 

lönsamhet och kvalitet. Eftersom svetscellen är flödets trånga sektor bör därför dess 

produktion säkras i beskrivna aspekter för att minska faktorer till störningar och få ett 

säkrare, mer pålitligt produktionsflöde och ett förhöjt produktionsresultat. För att höja 

den totala produktionstakten av D0750-Z00H, Huvbygel i det långa perspektivet bör de 

arbeta med att säkerställa att flaskhalsen producerar med hög säkerhet för att utnyttja sin 

kapacitet. Värdeflödesanalysen visar på långa ledtider i produktionen och att företaget 

binder kapital i form av köer och lager. 

Slutsatserna blir således: För att företaget skall bibehålla en lönsam produktion krävs 

det att driftsäkerheten på utrustningen är hög. Detta kan skapas genom ständiga 

förbättringar och löpande underhåll på den utrustning som företaget besitter. Därför bör 

de underliggande anledningarna till att störningsfaktorer uppkommer i flaskhalsen 

bekämpas.  

 

§ Personal  

§ Underhåll 

§ Maskinkonstruktion 
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8. Rekommendationer 

Utifrån diskussion och slutsats för fallstudien kommer nedan egna rekommendationer 

att förmedlas till fallföretaget, för effektiviseringar i produktionsflödet. 

Rekommendationerna önskas leda till en ökad produktionseffektivitet och driftsäkerhet 

av flödets trånga sektor. Rekommendationerna anses vara tillämpbara även på andra 

produktionsflöden hos fallföretaget.   

 

I fallstudien bringas klarhet i vilka faktorer som leder till störningar i produktionsflödets 

trånga sektor, Svetscell 1. Dessa faktorer bör minskas och bekämpas för att bibehålla en 

lönsam produktion och skapa en ökad driftsäkerhet på dagens utrustning. 

     

§ Vi anser att fallföretaget bör arbeta mer för en ökad produktionssäkerhet. Detta 

genom att motverka de faktorer som leder till störningar, samt underliggande 

anledningarna. Personal, Underhåll och Maskinkonstruktion. Detta är viktigt för 

att kunna behålla konkurrensfördelar på marknaden och kunna tillgodose 

kundens behov i nutid, men också framtid. En driftsäker anläggning, 

leveransprecision och kvalitet är av stor vikt vid val av underleverantörer, då 

inte minst i samarbete med stora företag som Volvo och ABB, som ofta har 

breda leverantörsnätverk att välja ifrån. Störningar och underhåll som tar upp 23 

% av produktionskapaciteten i svetsbearbetningen är hög och bör därför 

åtgärdas.  

 

§ Personalbrist är en återkommande faktorn till störningar i produktionen. Detta 

främst för att det finns för få operatörer för att kunna hantera ett bortfall på en 

eller flera personer. Eftersom andra maskinoperatörer på företaget har egna 

uppgifter att göra eller inte har kunskap att köra maskinen rekommenderar vi 

företaget att tillsätta extra operatörer. Operatörer som kan rycka in vid bortfall i 

något skift. Eventuellt skulle de kunna använda sig utav ett bemanningsföretag 

som kan tillsätta en av deras operatörer om det råder personalbrist på företaget. 

Detta främst för att se till att den trånga resursen, Svetscell 1 körs till största 

möjlighet för ett så högt produktionsresultat som möjligt. Detta tror vi skulle 

leda till ökad produktionssäkerhet, speciellt eftersom personalbrist står för en 

stor del av störningarna i processen.  
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§ Ett sätt att minska problemet med operatörsbrist är att använda sig av roterande 

arbetsuppgifter. Detta ökar kompetensen om respektive maskin hos personalen 

på avdelningen. Skulle en operatör vara borta kan enkelt en annan operatör ta 

över den kritiska tillverkningen för att säkra produktionen på hela flödet. Till 

exempel skulle operatörer ifrån dagskiftet kunna tas in om någon operatör skulle 

vara borta under kväll och nattskiftet. Personal ifrån pressavdelningen skulle 

också kunna utbildas i att köra svetscellerna för att öka antalet operatörer som 

har kompetens i svetsbearbetning och bli mindre sårbara för personalfrånvaro. 

 

§ Genom att automatisera delar av underhållet i cellen kan man säkerställa att det 

faktiskt blir utfört. Till exempel skulle rengöringen av svetsfixturen inte behöva 

utföras av operatören utan istället placera ut ett blåsmunstycke riktat mot 

fixturen. Blåsmunstycken kunde då vara programerat att blåsa rent fixturen ifrån 

smuts någon tiondels sekund mellan varje svetsad del. Även smörjning av 

fixturen skulle enkelt gå att automatisera och på så vis få ett kontinuerligt 

underhåll. Maskinen skulle på så sätt också inte behöva göra stopp i 

tillverkningen var 60e detalj som sker idag, utan producera med en jämn takt där 

renblåsning och smörjning sker under tiden roboten hämtar komponenter för 

nästa svetscykel.  

 

§ För att minska variationen i underhållet av de maskinella resurserna 

rekommenderar vi att de använder sig av ett underhållssystem där standarder 

utarbetas för underhållsarbetet, för att säkerställa produktion och kvalitet. Ett 

exempel på ett sådant system är Total Productive Maintenance, ofta förkortat 

som TPM. TPM är ett systematiskt arbetssätt med fokus på att skapa 

störningsfria processer genom medarbetares engagemang. Systemet kommer 

ursprungligen ifrån Japan och har enligt Johansson (1997) fått stor 

genomslagskraft på grund av sitt sätt att systematiskt i små steg genomföra 

ständiga förbättringar. I begreppet TPM står total för att systemet omfattar allt 

ifrån maskiner och utrustning till människor i processerna, vilket betyder att alla 

delar måste inkluderas i arbetet med störningsfria processer. Systemet påverkar 

och förbättrar produktivitet, leveranssäkerhet, kvalitet, lönsamhet, miljö och 

motivation i produktionen. Vid införande av TPM är det viktigt att alla 
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inkluderade blir informerade och utbildade i vad arbetet innebär (Liker 2009). 

De arbetar sedan med att säkra och se till att flaskhalsar i processerna får så hög 

produktionssäkerhet som möjligt, då detta får en stor påverkan på det totala 

produktionsresultatet. Några viktiga steg är att förbättra 

utrustningseffektiviteten, utveckla ett integrerat underhåll, utveckla ett planerat 

underhåll samt ge personalen kompetensutveckling i underhåll och 

produktionssäkerhet (Johansson 1997). Med hjälp av TPM kommer också 

fördelarna med att operatörerna får vara med och bestämma sitt arbetsförfarande 

och på sådant vis ta del av varandras erfarenheter på ett bättre sätt och blir då 

produktivare utan att arbeta hårdare. Detta leder till att underhållsarbetet kan 

effektiviseras och samtidigt får alla operatörer ta del av förbättringarna och 

samtidigt komma med nya förslag. För att bibehålla ett bra produktionsresultat i 

det långa perspektivet är det viktigt att arbeta med de konstruktionsmässiga 

störningarna på den gamla maskinen, eftersom underhåll inte kan hindra dessa 

störningar ifrån att inträffa. 

 

§ En ökad automation av maskinen och dess materialförsörjning skulle ge ett 

mindre beroende av maskinoperatören och på sådant vis också leda till mindre 

störningar vid eventuell frånvaro av en operatör. Till exempel skulle två stycken 

maskiner kunna köras på en operatör. En ökad automation av maskinen kan 

främst utföras genom investeringar i den maskinella resursen. 

 

§ De maskinella bristerna beror till stor del på störningar vid materialförsörjningen 

till svetscellen. Dessa störningar sker ofta på grund av att komponenterna 

hamnar fel i de fack operatörerna placerar dem i. Dessa måste placeras på ett 

speciellt vis och skapar då tidskrävande arbete för operatören när hen måste fylla 

på för hand och kan inte hantera stora mängder åt gången. Detta bidrar till att 

detaljer kommer fel i inmatningen, dels genom att fastna men också genom att 

hamna snett. Svetscell 2 som har ett framskakningsverk har uppvisat mindre 

störningarna i materialförsörjningen och vi har därför valt att undersöka om en 

investering av ett framskakningsverk till svetscell 1 är lönsam och kan bidra till 

en jämnare produktionstakt genom produktionssäkring.  
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Förbättringsförslag 

Vid tillverkning av huvbygel är nuvarande tillverkningskostnad beräknat med en 

operatör per maskin och skift. En operatör som är stationerad 100 % av sin arbetstid vid 

svetscell 1 för att lasta in material och se till att den producerar med god takt samt en 

operatör som är stationerad till 50 % av sin tillgängliga tid vid svetscell 2, då denna 

svetscell har mindre störningar och kräver mindre tid vid påfyllning av material. Den 

faktiska produktionstakten i svetscell 1 är utifrån en sammanställning av fel-formulären 

131 st/h och produktionstaktet i svetscell 2 är 190 st./h (se bilaga F).  

 

Tillverkningskostnaderna per produkt har därför valts att beräknas med den 

sammanlagda produktionstakten för de båda svetscellerna på 131 st/h och 190 st/h, 

vilket är 321 stycken produkter per timme.  

 

Ekvation 3. Total tillverkningskostnad per styckenhet. 

 
!"#$%&"'(!)(*#+",!!"#$%&'(!!"##$%&'("()*+,'+*!(-.

!"#!$  !"#$%
= 𝑇𝑜𝑡. 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘. 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  𝑝𝑒𝑟  𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘. 

 

(105 682,5 + 416 377,5 + 255 553,13) / 55 000 st = Total tillverk. Kostnad per styck 

 

Tillverkningskostnad per styck i dagsläget är = 14,14 kr/st. 

 

Vid en investering av ett framskakningsverk till svetscell 1 får vi en lägre 

tillverkningskostnad, eftersom framskakningsverket önskas skapa en högre och jämnare 

produktionstakt. Uppskattningsvis borde produktionstakten på svetscell 1 bli 153st/h, 

vilket är en beräkning på 90 % tillgänglig produktion av den teoretiska 

produktionstakten 170 st/h. Alltså undantag för 10 % störningar och underhåll av 

maskinen. Svetscell 2 produktionstakt förblir oförändrad, 190 st/h. Investeringen skulle 

också bidra till att en operatör kan sköta de båda svetscellerna samtidigt, eftersom 

påfyllningstiden blir lägre och materialförsörjningen säkrare. Alltså effektiviseras två 

operatörer med beläggningen 100 % och 50 % till en operatör med beläggningen 100 %, 

genom att minska operatörsberoendet av materialförsörjning i svetscell 1 (från 50 % till 

uppskattningsvis 25 %). Vi får alltså vid investeringen en fördel av ökad 

produktionssäkerhet och produktionstakt, samt kostnadsreducering av operatörskostnad. 
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Tillverkningskostnaderna per produkt beräknas nedan med den sammanlagda 

produktionstakten för de båda svetscellerna på 153 st/h och 190 st/h, vilket är 343 

stycken produkter per timme, samt en personalkostnad för en operatör med 100 % 

tjänst. 

 

Ekvation 4. Total tillverkningskostnad per styckenhet. 

 
!"#$%&"'(!)(*#+",!!"#$%&'(!!"##$%&'("()*+,!!"#$%&

!"#!$  !"#$%
= 𝑇𝑜𝑡. 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘. 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  𝑝𝑒𝑟  𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘  

 

(105 682,5 + 416 377,5 +230 421,66) / 55 000 st = Total tillverk. Kostnad per styck 

 

Tillverkningskostnad per styck med investering. = 13,68 kr/st.  

 

Med investeringen skapas en kostnadsreducering av personalkostnaderna, samtidigt som 

den personal som finns (vilket visat sig vara en trång sektor) utnyttjas på ett bättre sätt 

och mer effektivt. Genom att göra tillverkningen mer driftsäker kan operatören också 

använda sin tid till andra viktiga arbetsuppgifter vid bearbetningen, som underhåll av 

maskinen samt kvalitetskontroll av detaljerna, istället för att behöva avhjälpa fel och 

störningar i produktionen. Svetscell 1 får en ökad produktionstakt med 22 stycken 

enheter per timme och svetsbearbetningen får en kostnadsreducering på 0,46 kr per 

enhet. 

 

Ekvation 5. Kostnadsreducering per styckenhet. 

 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑   𝑔 − 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑   𝑛 = 𝐾𝑜𝑠𝑡. 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 

 

14,14 kr/st – 13,68 kr/st = 0,46 kr/st. 

 

Investeringen av ett framskakningsverk innebär en kostnad på 535 000 kronor. 

Årsbehovet av produkten är i dagsläget 400 000 stycken men väntas öka dels i volym 

men också genom produktdifferentiering.  
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För att beräkna återbetalningstiden för investeringen använder vi oss av payback-

metoden utan kalkylränta. Detta kommer ge oss en uppskattning på hur lång tid det 

kommer ta för investeringen av framskakningsverk att betala sig. Skillnaderna mellan 

nuvarande och framtida tillverkningskostnaden med ett årsbehov på 400 000 stycken 

blir således: 

 

Ekvation 6. Ökad årsintäkt 

 

𝑆𝑡𝑦𝑐𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  (𝑔)− 𝑆𝑡𝑦𝑐𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  (𝑛)   ×  Å𝑟𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 =  Ökad å𝑟𝑠𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡   

 

(14,14 kr/st – 13,68kr/st) × 400 000 = 184 000 kr per år. 

 

Ekvation 7. Återbetalningstid 

 

  !"#$%&$'(")%*+%&",-
Ö!"#  å!"#$%&'%

  = Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑  (å𝑟) 

 

535 000 / 184 000 = 2,91 år ≈ 3 år. 

 

Paybacktiden på cirka 3 år jämförs med vad företaget anser är en acceptabel 

återbetalningstid för en investering, samt produktens livslängd, för att avgöra om vår 

investering anses vara lönsam eller inte. Företaget har en regel som säger att en 

återbetalningstid på 5 år för en investering av ett specialverktyg är acceptabel, vilket 

även uppfyller villkoret för produktens livslängd, som här uppskattas till 5år.  

 

Detta betyder att rekommendationen om investering av ett framskakningsverk är 

lönsamt och betalar sig på cirka 3 år ut efter de uppskattade värdena. Det bör också 

belysas att återbetalningstiden kommer minska i takt med att årsbehovet ökar, vilket 

förväntas av företaget. Vid en investering blir alltså fördelarna med en ökad och 

jämnare produktionstakt i svetscell 1, ökad utnyttjan av operatörerna, en 

kostnadsreducering av personalkostnaderna, samt planeringsfördelar med mer pålitliga 

produktionsresultat.  

 



  
 

61 

Reduceringen av personalkostnaderna kan också beräknas, men eftersom ingen personal 

kommer att sägas upp (enligt VD, Göran Appert) anser vi detta vara mindre intressant 

för rekommendationen. Dock kan fördelen med fler operatörer bli att dessa kan 

användas på andra ställen och processer där de behövs. Till exempel kvalitetskontroll, 

underhåll och driftsäkring. Men framförallt är detta ett perfekt tillfälle att också utföra 

en reducering av personalbristen som tidigare påvisats vara en stor faktor till störningar 

som påverkat produktionseffektiviteten. De extra operatörerna bör därför finnas i 

produktionen och kunna användas då ordinarie operatör är frånvarande. Det blir då 

alltså flera fördelar som leder till produktionssäkring och minskning av 

störningsfaktorer vid en investering av ett framskakningsverk. 

 

För att förtydliga det nya värdeflödet, med ett framskakningsverk i svetscell 1 jämför vi 

också den tid det tar att producera produkten i form av ledtiden samt tiden produkten 

kräver i bearbetning.  

 

Före investeringen fanns en ledtid på 44 dagar och en värdeskapande tid på 30,2 

sekunder. Efter investeringen uppskattas ledtiden minska till 42 dagar, eftersom 

produktionstakten i svetsbearbetningen är högre. Den värdeskapande tiden i flödet är 

densamma men systemet producerar 22 stycken fler enheter per timme och skapar på 

detta sätt ett högre värde för företaget. 
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Intervju frågor, se bilaga J 
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10. Bilagor 

A. Produkt bild, Huvbygel 

B. Komponentbild 

C. Utfallsmätningar 

D. Felformulär, Vecka 4, Vecka 7 & Vecka 8 

E. Värdeflödesanalys nuläge 

F. Beräkning av nuvarande kostnad 

G. Beräkning av framtida kostnad 

H. Kontrollinstruktioner 

I. Intervjufrågor 



  
 

II 

Bilaga A 

Produkt D0750 – Z00H - Huvbygel 

Huvbygel tillverkas på legotillverkning ifrån kund. Färdig produkt sitter monterad i 

fronten (motorutrymme) på Mercedesbilar. Syftet är för huvlåset att haka fast i och 

hålla motorhuven stängd. Produkten används på flertalet bilmodeller hos kund. 



  
 

III 

Bilaga B 

Huvbygel och delkomponenter 

 
 

Bild på produkt D0750 – Z00H (Huvbygel) och dess delkomponenter. 

 

Komponent 1: D0750 – 001A (Bläck) tillverkas i pressmaskin  

Komponent 2: D0750 – 003A (Monteringsplatta) tillverkas i pressmaskin 

Komponent 3: D0750 – 002H (Bygel) tillverkas i bockmaskin 

 

 



  
 

IV 

Bilaga C 

 
Mätvärden för 22 veckors produktions. Bilden visar det utfall som beräknats under 

varje vecka i respektive skift, samt det faktiska utfallet som producerats i respektive 

skift.  



  
 

V 

Bilaga D 

Utkast på 3 stycken felblanketter av de som fyllts i av operatörer vid svetscell 1 under 

22 veckor. Blanketterna beskriver det planerade utfallet och faktiska utfallet för 

produktionen, samt de störningar som inträffat i respektive skift. 
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VII 

 



  
 

VIII 

Bilaga E 

Värdeflödesanalys för produktionsflödet av huvbygel idag. I svetsbearbetningen tas 

enbart hänsyn till den trånga sektorn, svetscell 1s cykeltid. De svarta cirklarna 

symboliserar antal operatörer per maskin.  



  
 

IX 

Bilaga F - Kalkyl över tillverkningskostnad för huvbygel. 

 



  
 

X 

Bilaga G – Kalkyl över tillverkningskostnad efter investeringsrekommendation. 

 



  
 

XI 

Bilaga H 

Kontrollinstruktioner för kvalitetskontroll på huvbygel. 

 
 

 

 

 

 



  
 

XII 

Bilaga I 

Intervjufrågor som legat till grund för fallstudien. Frågorna är besvarade av Göran 

Appert, VD och Produktionschef Springsystems AB. 

 
§ Sitter huvbygeln på flertalet av mercedes bilmodeller?  

o Varje modell har en egen bygel. Vi kommer att ha tre varianter, det vill 
säga tre modeller. 

 
§ Hur många dagar i veckan kör pressmaskinen delar till huvbygeln, hur många 

procent av den totala tillverkningstillgängligheten motsvarar detta? 
o D0750-002H bygel 600 st./h, årsbehovet 400,000 st./år = 667 timmars 

maskinbehov. Räkna med att det finns 1700 timmar per år och skift. Vi 
kör i två skift vilket innebär 3400 timmar tillgängliga maskintimmar => 
20 %    

o D0750-001A bleck 2800st/h, årsbehov 400,000st/år = 143 timmar (vi kör 
pressen 1: skift) => 8 % 

o D0750-003A bleck 2400st/h, årsbehov 400,000st/år = 167 timmar (vi kör 
pressen 1: skift) => 10 % 

 
§ Hur lång tid tar det för operatören att lasta in/placera material i svetscell 1 och 

svetscell 2? 
o I svetscell 1 (gamla) så tar laddningen cirka 50 % av tiden. I svetscell 2 

(nyare) är uppskattningen ca 25 % av tiden. 
 
§ Vad är den planerade produktionstakten i svetscell 1 (gamla)? 

o Den teoretiska takttiden är 170st/h med tillgänglighet på 85 % ger den 
145st/h.  

 
§ Roterarna ni operatörerna mellan maskiner eller operatörerna kan bara en eller 

ett fåtal för att säkerställa specialisering på den maskinen? 
o Det är samma personer hela tiden, en på dag, en på kväll och en på natt. 

 
§ Hur ofta köper ni in råmaterial, hur ofta får ni leverans? 

o MPS-systemet har koll på detta. Materialet köps efter överenskommen 
ekonomisk orderkvantitet med leverantören. Vi köper ungefär 8 ggr/år 
 

§ Hur mycket råmaterial har ni på lagret till produkten? 
o D0750-001A: 4000kg 
o D0750-003A: 2000kg 
o D0750-002A: 10000kg (ingår även i andra produkter) 

 



  
 

XIII 

§ Stansmaskinen (Press): Slår den ut en detalj eller flera detaljer för varje slag? 
o D0750-003A är ett s.k. dubbelfallande verktyg och det betyder att du får 

ut 2 st. i varje slag. 
 
§ Hur ofta kontrollerar ni kvaliteten på huvbygeln? Mellan hur många produkter?  

o Varje detalj avsynas med avseende på svetsloppor. Detaljerna 
kontrolleras i fixtur minst 1 ggr/h. Etsprov på svetsen görs vid varje ny 
order. 

 

§ Hur stora säkerhetsnivåer har ni på varje del, hur stort är ert PIA på de olika 
delarna? 

o Alla ingående artiklar det vill säga 2 bleck och en tråddetalj behandlas 
som färdiga artiklar när de är klara. Det vill säga vi har inga ingående 
detaljer i PIA men där emot den färdiga komplettdetaljen har cirka 
20 000st i PIA. 

o Vi har inga säkerhetslager på de ingående detaljerna på grund av att 
behoven av dessa styrs av säkerhetslaget på färdigdetaljen. 

o Färdigdetaljen har säkerhetslager på 10 000 detaljer. Sjunker volymerna 
under detta så genererar systemet ett tillverkningsbehov. 

o Ekonomiska orderstorlekar har vi på de ingående detaljerna 35,000 st. 
och färdig detalj är 20 000st. 

 
§ Hur många gånger skickarna till ytbehandlingen samt vilken kvantitet/gång? 

o Vi skickar 20 000 st. en gång per vecka till ytbehandling. 
 
§ Vad är ert utfall i svetscell2, nya svetsen? 

o Utfallet ur den nya svetsen ligger på 190 st./h 

 

 


