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Förord 
 
 
Ett stort tack till Holtab AB i Tingsryd som bidragit med kunskap och tid som gjort 

uppsatsen möjlig. Särskilt tack riktar författarna till Martin Nilsson (Målare), Patrik 

Persson (VD) och alla medarbetare på Holtab som har anknytning till måleriprocessen. 

Genom intervjuer och observationer har författarna haft möjlighet att skriva en mer 

djupgående uppsats. Under uppsatsens gång har författarna testat teoretiska kunskaper i 

en praktisk miljö som måleriprocessen, vilket har bidragit till en stor ökad förståelse om 

tillverkande företag, och i synnerlighet Holtab. 

 

Författarna vill även tacka alla opponenter som har bidragit med konstruktiv kritik och 

vår handledare Åsa Gustavsson samt examinator Helena Forslund. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexander Skoglund                                                        Fredrik Carlsson 
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Sammanfattning 
 
 
Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogramet, 4FE05E, VT15 

Författare: Alexander Skoglund & Fredrik Carlsson 

Handledare: Åsa Gustavsson 

Examinator: Helena Forslund 

 

Titel: En studie om slöserier samt förslag till förbättringsåtgärder i måleriprocessen på 

Holtab i Tingsryd  

 

Bakgrund: Tillverkande företag har ställts inför ökade kundkrav och konkurrens under 

de senaste åren och tvingas arbeta med verksamhetsutveckling för att överleva på 

marknaden. Slöserier som förekommer i tillverkningsprocesser påverkar lönsamhet och 

innefattar aktiviteter som kund inte är beredd att betala för. Kartläggning av värdeflöde 

har därför utvecklats för att identifiera och eliminera slöserier i ett produktionsflöde för 

att effektivisera ett företags processer.   

 

Syfte: Uppsatsen syftar till att kartlägga värdeflödet från inleverans av stationer till 

behov i slutmonteringen. Vidare syftar studien till att identifiera slöserier av det 

kartlagda värdeflödet samt genom förbättringsförslag reducera slöserier.  

 

Metod: Uppsatsen följer ett positivistiskt synsätt med ett deduktivt angreppssätt. 

Datainsamling av empiri har gjorts genom en kvalitativ fallstudie som innefattar 

observationer, ostrukturerade  och semi-strukturerade intervjuer. Urvalsmetod som 

använts är ett bekvämlighetsurval som bottnar i ett snöbollsurval. Teoretisk referensram 

har insamlats genom databaser och litteratur från Linnéuniversitetets bibliotek.  

 

Slutsatser: Måleriprocessens värdeflöde har kartlagts från plåtbearbetning till leverans i 

slutmonteringen. Slöserier har identifierats genom hela måleriprocessen och dessa kan 

utläsas från tabeller och diagram. Förbättringsförslag har föreslagits för att minimera  

slöserier. 
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Abstract 

 
Course: Degree project in logistics, 4FE05E, spring 2015 

Author: Alexander Skoglund & Fredrik Carlsson 

Tutor: Åsa Gustavsson 

Examiner: Helena Forslund 

 

Title: A study of wastes and suggestions of how to improve the painting process at 

Holtab in Tingsryd  

 

Background: Through recent years, manufacturing companies have faced increasing 

customer demand and competition, which have forced companies to work with activity 

development to survive in the business. Wastes which occur in manufacturing processes 

affect profitability and include activities customer won’t pay for. Value stream mapping 

is a tool developed to identify and eliminate wastes throughout the process and help 

companies increase efficiency. 

 
Purpose: The purpose of this paper is to value stream map the painting process at 

Holtab and identify wastes and to propose suggestions to minimize the wastes.  

 
Method: The paper is deductive and follows a positivistic approach. The empirical data 

is collected through semi-structured and unstructured for a qualitative case study. The 

sample used were samples through convenience and snowball sample. The theoretical 

data has been collected by using databases and literature from Linnaeus University 

Library. 

 
Conclusions: By value stream mapping the painting process from sheet processing to 

delivery to end assemblage. The authors have identified wastes throughout the process 

and suggestions for Holtab to minimize the wastes.  
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1 Inledningskapitel 
 
Kapitlet behandlar företagspresentation av Holtab samt bakgrund till upplevda 
problem. Därefter följs kapitlet av en problemdiskussion som mynnar ut i valda 
frågeställningar och syfte. 
 
 
1.1 Företagspresentation 
 
 

 
 
Figur 1: Holtabs produktionsanläggning i Tingsryd 

Holtab AB, hädanefter benämnt Holtab, grundades 1973 med fabriksanläggning beläget 

i Tingsryd. Företaget tillverkar främst transformatorstationer och teknikhus. 

Transformatorstationer syftar till att omvandla el till en lägre spänningsnivå och fördela 

ut elen till mindre ledningar. Utöver tillverkningen av transformatorstationer och 

teknikhus tillverkar Holtab även lågspänningsställverk och gatubelysningsskåp. Holtab 

bedriver tillverkning inom fyra huvudsegment: energi, förnyelsebar energi, industri och 

infrastuktur. Totalt omsätter Holtab 305 miljoner kronor (2013), där energimarknaden 

är det största segmentet och omsätter cirka 100 miljoner kronor. Företaget har 108 

anställda och tillverkar 1600 enheter årligen till kunder som Vattenfall, E.ON, Goodtech 

och Fortum. Huvudkonkurrenterna är KL industri, Norrmontage, Mavad och JacoSebab. 

(Persson, VD 150128; Holtabs produktkatalog) 
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Företaget är strukturerat utifrån fyra kärnprocesser. Varje kärnprocess innehåller flera 

delprocesser och kan studeras i figuren nedan: 

 
Figur 2: Holtabs fyra kärnprocesser  

 
I den första kärnprocessen görs en bedömning av kundens kravspecifikationer och en 

framtagning av kundoffert. Den andra kärnprocessen syftar till att upprätta ett 

produktionsunderlag som innefattar produktionsplanering, inköp av kritiskt material 

samt en översyn av transportbehov. Tillverkningsprocessen är den tredje kärnprocessen 

och omfattar sken- och plåtbearbetning, måleri samt slutmontering. Holtabs sista 

kärnprocess syftar till att, med hjälp av kund, utföra en slutkontroll och utvärdering 

(Persson, VD 150128). 

 

 
Transformatorstation               Lågspänningsställverk    Gatubelysningsskåp      Teknikhus 
Figur 3: Produkter som Holtab tillverkar 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 10 10 

1.2 Bakgrund 
 

Tillverkande företag har ställts inför ökade kundkrav och konkurrens under de senaste 

åren (Chen, Li & Shady, 2008). Enligt Grewal (2008) är en av de stora utmaningarna 

för tillverkande företag att tillverka produkter med minimal ledtid och lager samt 

kvalitet som överstiger kundens förväntningar. 

Ljungberg & Larsson (2012) påpekar att verksamhetsutveckling är ett krav om företag 

vill överleva på marknaden. Ett verktyg som har utvecklas för att identifiera och 

eliminera slöserier i ett produktionsflöde på företag är Value stream mapping.1 

En värdeflödeskartläggning visualiserar alla aktiviteter som ingår i ett värdeflöde från 

leverans av råmaterial till leverans till slutkund (Grewal, 2008). Enligt Rother & Shook 

(2003) definieras värdeflöde som: Ett värdeflöde är alla aktiviteter, både 

värdeadderande och icke-värdeadderande aktiviteter som är nödvändiga för att förädla 

en produkt. 

Värdeflödeskartläggning kan således underlätta för företag att erhålla en bättre 

helhetssyn över material- och informationsflödet i tillverkningsprocessen. 

 

Chen, Li & Shady (2010) definierar slöseri som: aktiviteter som kunderna inte är 

beredda att betala för. Slöserier kan därefter klassificeras utifrån sju kategorier; 

överproduktion, onödig väntan, onödiga transporter, onödigt lager, inkorrekta processer, 

onödiga förflyttningar och defekter. Syftet med värdeflödeskartläggning är att eliminera 

alla typer av slöserier, för att uppnå ett kontinuerligt flöde utan avbrott (Singh & Singh, 

2013). Enligt Martin & Osterling (2014) är ett kontinuerligt flöde det mest effektiva 

sättet för en verksamhet att producera på. Storhagen (2011) förklarar att företag som 

producerar mot kundorder konkurrerar utifrån sina ledtider. Det är därför väsentligt att 

ständigt sträva efter att förkorta ledtiderna.  

När slöserier är identifierade bör företag fokusera på att förstå grundorsaken till varför 

slöserier uppkommer. Ishikawadiagram är ett förbättringsverktyg som företag kan 

använda för att koppla alla eventuella grundorsaker till ett slöseri (Chen, Li & Shady, 

2010). Enligt Petersson, Johansson, Broman, Blücher & Alsterman (2009) är PICK 

chart ett enkelt verktyg för att prioritera vilka grundorsaker till slöserier som först bör 

åtgärdas. 

                                                
1 Value stream mapping (VSM) kommer att benämnas som värdeflödeskartläggning fortsättningsvis 
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Bakgrund till måleriprocessen 

Studien på Holtab initierades genom ett möte med Persson (VD). Under mötet framkom 

att måleriprocessen behöver effektivisera det logistiska flödet och att det förekommer 

slöserier i processen. Måleriprocessen är en operativt självständig funktionsenhet som är 

nära anslutet till slutmonteringen. Måleriprocessen består av sex aktiviteter: 

Grundvättning, torktid, primning, torktid, toppmålning och torktid. Utöver aktiviteterna 

behöver produkterna hanteras, förflyttas och placeras i lager i väntan på ett behov i 

slutmonteringen (Persson, VD 150115; Nilsson, målare 250215). Måleriprocessen 

karakteriseras av långa ledtider och platsbrist som är en konsekvens av produkter i 

arbete, vilket följaktligen ger upphov till slöserier i måleriprocessen. Genom 

kartläggning av måleriprocessen kan slöserier identifieras och elimineras. 

 

 
Figur 4: Måleriprocessens layout 
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1.3 Problemdiskussion 
 
Hur ser värdeflödet ut i måleriprocessen från plåtbearbetning till leverans i 
slutmontering? 
 

Det första steget mot verksamhetsutveckling är kartläggning och förståelse av 

verksamhetens processer (Blomqvist & Haeger, 1996). Måleriprocessen på Holtab har 

långa ledtider och höga lagernivåer. Anledningen är transformatorstationer behöver 

torka över natten innan nästa aktivitet kan påbörjas. Enligt Eriksson (Avdelningschef, 

250315) har det förekommit att färdigmålade stationer har placerats i mellanlager upp 

till fyra veckor innan ett behov har uppstått i slutmonteringen.  

Rother & Shook (2003) menar att onödiga lager ger upphov till en högkapitalbindning 

vilket har en direkt påverkan på företagets lönsamhet.  

En bristande helhetssyn över värdeflödet kan resultera i att slöserier inte upptäcks och 

att processer fortsätter att operationaliseras ineffektivt. En värdeflödeskartläggning är 

nödvändigt för att en process ska bli effektiv (Martin & Osterling, 2014). 
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Vilka slöserier upplever Holtab i den nuvarande måleriprocessen? 
 
Petersson et al. (2011) menar att om samverkande processer inte är synkroniserade kan 

det leda till slöserier såsom överproduktion, väntan och onödigt lager. Måleriprocessen 

arbetar utifrån en produktionslista som produktionsplanerare skickar. 

 

 Under lågsäsong är beläggningen låg vilket ibland leder till att måleriprocessen har lite 

att göra. För att sysselsätta måleriprocessen skickar produktionsplanerare ut 

nästkommande veckas produktionslista tidigare. Konsekvensen blir en överproduktion 

där färdigmålade stationer väntar i veckor på att slutmonteras (Ekström, Avdelningschef 

250315). Enligt Hines & Rich (2010) kan flera problem kopplas till överproduktion. 

Förlängda ledtider, extra hanteringskostnader, onödiga förflyttningar och en hög 

kapitalbindning är en konsekvens av att produkter produceras för tidigt.   

 

Enligt Nilsson (Målare, 250315) förekommer det onödiga omförflyttningar i 

målerihallen till följd av att stationer som torkar blockerar varandra. Hines & Rich 

(2010) menar att onödiga omförflyttningar är ett problem eftersom det påverkar 

produktiviteten och är frustrerande för medarbetare som måste ändra fokus från de 

värdeadderande aktiviteterna till att omförflytta produkter. Andersson 

(Truckförare,160415) menar att onödiga förflyttningar ökar risken för att 

transformatorstationer skadas, vilket kan leda till ombearbetningar. Måleriprocessen 

tvingas ibland till onödig väntan vilket är en konsekvens av att truckföraren ska lyfta av 

taken (Ekström, Avdelningschef 250315). Enligt Simboli, Taddeo & Morgante (2014) 

är medarbetare som väntar på att förses med verktyg, material eller produkter ett slöseri, 

eftersom det ger upphov till stilleståndskostnader.   
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Vilka förbättringsåtgärder finns det för att reducera slöserierna i måleriprocesen? 

Det är vanligt att företag inte är medvetna om slöserier i verksamheten vilket innebär att 

medarbetarna år efter år fortsätter att arbeta på samma sätt (Hines & Rich, 1997). 

Måleriprocessen besitter slöserier eftersom medarbetare inte ägnar sig åt 

förbättringsåtgärder utan fokuserar istället på att måla stationer (Ekström, 

Avdelningschef 250315). Rother & Shook (2003) menar att medarbetare som arbetar 

rutinmässigt fokuserar på att lösa symptomer istället för att identifiera grundorsaker till 

ett problem. Andersson (Truckförare, 160415) påpekar att slöserier i måleriprocessen 

orsakas av dålig planering och struktur.  

Martin & Osterling (2014) menar att en värdeflödeskartläggning fungerar som ett 

verktyg för att identifiera slöserier men för att reducera samt eliminera slöserier är det 

viktigt att förstå grundorsakerna 

 

 

1.4 Forskningsfrågor 
 

1. Hur ser värdeflödet ut i måleriprocessen från plåtbearbetning till leverans i 
slutmontering? 

2. Vilka slöserier förekommer i måleriprocessen? 

3. Vilka förbättringsåtgärder finns det för att reducera slöserierna i 

måleriprocessen? 

 

1.5 Syfte 
 
Uppsatsen syftar till att kartlägga värdeflödet från inleverans av stationer till behov i 

slutmonteringen. Vidare syftar studien till att identifiera slöserier av det kartlagda 

värdeflödet samt genom förbättringsförslag reducera slöserier.  

. 
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1.6 Uppsatsens disposition 
 
 
 

 
Figur 5: Uppsatsens tidsdisposition 
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1.7 Tidsplan och schema 

 
 
Figur 6: Tidsplan 
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Figur 7: Uppsatsens schema 
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2 Metod 
 
Metodkapitlet beskriver uppsatsens tillvägagångsätt gällande forskningsmetoder. I 
kapitlet behandlas metodteoretiska ställningstaganden som därefter följs av metodval 
och motivering. I slutet av kapitlet redogörs uppsatsens metodval och analysmetod. 
 
 
2.1 Vetenskapligt synsätt 
 

Ett positivistiskt synsätt innebär en teoretisk ståndpunkt som förespråkar användning av 

naturvetenskapliga metoder vid samhällsstudier (Bryman & Bell, 2006). Enligt 

Saunders et al. (2009) utgår det positivitiska synsättet från att observera en social miljö 

där endast fenomen som kan betraktas anses giltiga. Det kan ske genom direkta 

observationer eller indirekt via olika instrument. För att erhålla objektivitet bör 

forskaren betrakta den sociala miljön från ett extern perspektiv. 

 

Hermeneutik är en teoretisk ståndpunkt som besitter uppfattningen att människor och 

organisationer i grunden skiljer sig från  naturvetenskapens studieobjekt. Hermeneutik 

är mer inriktad på tolkning, förståelse och syftar till att fånga den subjektiva innebörden 

av en sociala handlingar (Bryman & Bell, 2006). Hermeneutik är lämpligt i studier som 

syftar till att undersöka informanternas egna upplevelser av fenomen (Fejes & 

Thornberg, 2011). 

 

Uppsatsen har anammat det positivistiska synsättet då insamlad data har återgivits 

objektivt. Teoretiska- och empiriska källor har återgivits utan tolkningar och 

invändningar från författarnas sida. Uppsatsen syfte var att kartlägga värdeflödet i 

måleriprocessen för att sedan identifiera slöserier och föreslå förbättringsåtgärder. 

Användning av flera teoretiska- och emiriska källor har hjälpt författarna att förhålla sig 

objektiva vid kartläggning av värdeflödet i måleriprocessen. Utifrån ett externt 

perspektiv har författarna dessutom observerat och intervjuat involverade respondenter 

med anknytning till måleriprocessen. 
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2.2 Vetenskapligt angreppsätt 
 
Det existerar två typer av vetenskapligt angreppsätt i förhållande mellan teori och 

praktik; deduktiv -och induktiv ansats. En deduktiv ansats syftar till att med hjälp av 

forskarens kunskaper och teoretiska överväganden inom ett visst område, härleda en 

eller flera hypoteser, för att därefter pröva hypoteserna mot empirisk granskning. En 

induktiv ansats innebär att ett resultat av en empirisk granskning utgör ny teori (Bryman 

& Bell, 2006). 

Uppsatsen har följt ett deduktivt angreppssätt. Teori har inhämtats för att skapa en 

hypotes som tillämpats på Holtab. Hypoteserna har sedan prövats med den empiriska 

datainsamlingen som erhållits från Holtab. 

 

2.3 Forskningsstrategi 
 
Inom företagsekonomisk forskning skiljer forskare mellan kvantitativ och kvantitativ 

forskningsstrategi. Kvantitativ forskning innebär att forskaren använder 

kvantifierbardata för att beskriva verkligheten via statistiska metoder. Den kvalitativa 

forskningen innebär att forskaren beskriver verkligheten genom ord, exempelvis från 

intervjuer samt observerande händelser (Fejes & Thornberg, 2009). Bryman (1997) 

menar att kvalitativ forskning karakteriseras av uttryckta situationer, handlingar och 

värden utifrån studerandes perspektiv. 

Enligt Fejes & Thornberg (2009) är det viktigt inom kvalitativ forsknings att reflektera 

över tillvägagångssätt, perspektiv, teoretiska utgångspunkter samt besitta en förståelse 

hur forskaren influerar och influeras av de aktörer som ingår i studien. 

Tolkningsproblem kan ofta medföra svårigheter inom kvalitativ forskning, där 

tolkningen mellan forskaren och respondenten kan skilja gällande uppfattning. 

 

Uppsatsen har följt en kvalitativ forskningsstrategi vilket har motiverats av uppsatsens 

syfte, att kartlägga värdeflödet i Holtabs måleriprocess för att sedan identifiera slöserier 

och föreslå förbättringsåtgärder.  Data som insamlats från Holtab har främst genomförts 

genom observationer i måleriprocessen samt intervjuer med anställda som har koppling 

till måleriprocessen.   
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2.4 Undersökningsdesign 
 
En undersökningsdesign utgör strukturen hur forskare konkret ska vägledas genom 

insamling -och analys av data. Valet av undersökningsdesign speglar hur forskaren ska 

förhålla sig till ett antal aspekter. Beroende på vilken undersökningsdesign som görs så 

krävs det avgränsningar om vilka aspekter forskaren ska inrikta sig på. Fallstudie är en 

vanlig undersökningsdesign inom samhällsvetenskaplig forskning och syftar till ett 

fördjupat fokus samt inriktning inom ett specifikt fall (Bryman & Bell 2006). 

Enligt Yin (2007) är fallstudier en metod som generellt används när forskningsfrågor 

som “hur” och “varför” samt appliceras vid tillfällen då forskaren genomför detaljerade 

och ingående studier av ett företag. Fallstudier kan av olika anledningar vara att föredra, 

exempelvis när forskaren vill fördjupa sig på ett särskilt fenomen inom en organisation. 

En fallstudie är ett lämpligt tillvägagångssätt när direkta observationer och intervjuer 

genomförs i en social miljö. Fallstudier är även att lämpligt när enstaka fall 

representerar en kritisk prövning av en viktig teori eller när forskaren har tillgång till en 

helt ny och unik situation som inte tidigare varit tillgänglig för vetenskapliga 

observationer. 

 

Eftersom måleriprocessen i Holtab är en unik process med specifika problem krävdes 

djupgående observationer och intervjuer för att förstå den nuvarande situationen. 

Observationer genomfördes av två processpromenader och flertalet intervjuer med 

medarbetare som arbetar i måleriprocessen. Genom en fallstudie erhölls kunskap om hur 

måleriprocessen är uppbyggd, vilket var nödvändigt för att identifiera slöserier och 

utveckla förbättringsåtgärder. Utifrån en fallstudie som undersökningsdesign kunde 

författarna intensivt studera den sociala miljön i måleriprocessen där slöserier uppstod. 
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2.5 Forskningsetiska överväganden 
 
Forskaren bör förhålla sig till de forskningsetiska riktlinjer som finns. Riktlinjerna 

uttrycker hur forskaren ska förhålla sig till respondenter under studiens gång och hur 

delgiven informationen ska hanteras. En viktigt aspekt är att respondentet inte påverkas 

eller begränsas inom ramen för den personliga handlingsfriheten. Forskarna ska 

informera respondenten om vad uppsatsen syftar till samt om ljudupptagningar sker vid 

intervjutillfället. 

Det är väsentligt att forskarna poängterar att deltagandet är frivilligt och att 

respondenterna erhålls rätten att kunna avbryta medverkan när som helst. Forskaren ska 

även informera respondenten att all information som delges kan användas i studien. 

Respondenterna ska erbjudas respondentvalidering där forskaren förmedlar resultaten 

från undersökningen för att erhålla feedback från deltagarna.  

Uppgifterna som respondenterna lämnar ut ska förvaras på ett ansvarsfullt sätt som 

omöjliggör att obehöriga kan ta del av den. Om respondenter önskas vara anonym ska 

det respekteras av forskarna så inte utomstående ska kunna identifiera vem som lämnat 

uppgifterna (Dalen, 2013; Bryman& Bell 2006). 

 

Under fallstudien informerades respondenterna om syftet med studien och deras 

medverkan. Berörda respondenter var införstådda med att intervjun var frivillig och att 

ljudupptagning förekom. Under intervjun skrevs berörd respondents namn och titel ner 

men vid önskad anonymitet blev det beviljat. Medarbetarna hade ingen önskan att vara 

anonyma och titel samt namn dokumenterades därefter. 

Uppgifterna som respondenterna uppgav har återgivits utan förändring eller tolkning 

från forskarna. Efter avslutad intervju fick uppgifterna granskas av berörd respondent 

för att sedan godkänna att uppgifterna var korrekt uppfattade. Således har kraven på 

samtyckte, information samt konfidentiella aspekter uppfyllt forskningsetiska 

överväganden. Patrik (VD) har under forskningsprocessen granskat uppsatsen för att 

kontrollera att spridning av känslig information minimeras. 
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2.6 Datainsamling 
 
Inom datainsamling existerar det två olika typer av data, primärdata och sekundärdata. 

Primärdata är data som är insamlad av forskarna till den aktuella studien. Sekundärdata 

är data som är insamlad av andra forskare eller organisationer som forskaren använder 

sig av i sin studie (Bryman & Bell, 2006). Dalen (2013) menar att primärdata främst 

insamlas från intervjuer och observationer. Observation är ett lämpligt tillvägagångssätt 

för att skapa en förståelse över den nuvarande situationen. Vid intervjuer kan forskaren 

kan använda sig av öppna eller slutna frågor samt ostrukturerade eller semi-

strukturerade intervjuer. 

Enligt Bryman & Bell (2006) kan användning av öppna frågor leda till både fördelar 

och nackdelar. Fördelar med öppna frågor ger respondenten mer utrymme att svara med 

egna ord, vilket kan leda till oförutsägelsebara svar eller reaktioner. Öppna frågor kan 

även vara till fördel om forskaren vill utforska området i de fall där forskaren inte 

besitter tillräckligt djupa kunskaper. Nackdelen föreligger i att intervjun tar längre tid 

eftersom respondenten kan fastna på en enskild fråga. Slutna frågor hjälper forskaren att 

jämföra svaren lättare som erhålls av respondenterna. Nackdelar med slutna frågor kan 

göra att svaren inte blir lika detaljerade och att respondenten kan uppleva en 

begränsning utav svarsalternativen. 

I en ostrukturerad intervju använder forskaren sig av fåtal anteckningar som ligger till 

grund för inriktningen på intervjun. Oftast påbörjas intervjun med en fråga där 

respondenten ges tillfälle att diskutera och associera fritt kring, vilket kan likställas som 

ett vanligt samtal. 

I en semi-strukturerad intervju har forskaren förberett olika frågor som respondenten 

med frihet kan besvara. Frågornas följdordning är oviktig och nya följdfrågor som 

uppkommer kan ställas till respondenten. Vikten av flexibilitet under intervjuprocessen 

får inte påverka hur respondenten uppfattar frågorna (Bryman & Bell, 2006). 

Syftet med observationer är att observera människors beteende i en social kontext. Det 

existerar olika former av tillvägagångssätt inom ramen för utförandet. En deltagande 

observation ger forskaren möjlighet att delta i en social miljö där forskaren skapar en 

förståelse om deltagarnas beteende. Icke-deltagande observation är en metod där 

forskaren observerar utan att delta. 
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I en observation ingår ett urval om vilka respondenter ska observeras. För ett 

generaliserbart resultat bör urvalet ske genom en slumpmässig process. Det kan 

exempelvis ske genom att forskaren slumpmässigt iakttar ett specifikt urval under en 

slumpmässig tid  (Bryman & Bell, 2006). 

Sekundärdata kännetecknas av data som tidigare använts i ett annat syfte än den aktuella 

studien. Sekundärdata kan vara rådata i form av dagstidningar, böcker, dokument eller 

artiklar. 

Företagsinformation kräver en viss skepsis från forskarna eftersom texten kan vara 

vinklad. Fördelar med användning av sekundärdata är lättillgänglighet samt att data inte 

kräver lika mycket bearbetning. Samtidigt kan data vara irrelevant för det aktuella 

ändamålet eller vinklat på ett sätt som gör data otillförlitlig (Saunders et al, 2009). 

 

Uppsatsens primärdata är främst insamlad genom semi-strukturerad och ostrukturerade 

intervjuer samt icke-deltagande observationer. Berörda respondenter har arbetat i eller 

haft koppling till måleriprocessen. Utöver berörda respondenter i måleriprocessen har 

även Persson (VD) intervjuats för att erhålla en övergripande bild över hur problemen i 

måleriprocessen påverkar andra processer inom företaget. Icke-deltagande observationer 

har syftat till att kartlägga måleriprocessen för att erhålla en djupare förståelse över den 

nuvarande situationen. Författarna har detaljerat observerat de anställdas beteende i 

måleriprocessen och hur aktiviteterna fortskridit. Sekundärdata har insamlats från 

vetenskapliga artiklar genom Onesearch och Business Premier Source. Kurslitteratur 

från Linnéuniversitetets bibliotek samt företagsspecifik information från Holtabs egna 

hemsida. Författarna har varit medvetna om bristerna med sekundärdata och därför 

förhållit sig källkritiska. Underlaget har utgjort en grund för framtagning av teori som 

prövas gentemot den insamlade primärdata och frågeställningar. 

Följande sökord har använts: Value stream mapping, Wastes, Value stream, Eliminate 

Wastes. 
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Figur 8: Överblick över datainsamling 
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2.7 Urval av respondenter 
 
Enligt Bryman och Bell (2006) existerar det två  metoder att genomföra urval på: 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 

Sannolikhetsurval innebär att urvalet sker slumpmässigt, vilket möjliggör att alla i 

population har lika stor chans att bli vald. Tillvägagångsättet ger upphov till ett 

representativt urval och kan säkerställa att intervjupersonerna kan skilja sig åt i olika 

egenskaper. 

Icke-sannolikhetsurval innebär ett urval som inte är framtaget via en slumpmässig 

urvalsteknik. Påföljderna blir att vissa individer i populationen har större sannolikhet än 

andra att tillhöra urvalet. 

Bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer ut personer som är tillgängliga. 

Problemet med urvalsstrategin är att det är omöjligt att generalisera resultaten eftersom 

det blir omöjligt att härleda till vilken population detta stickprov är representativt för. 

Urvalet är lämpligt för exempelvis påbörjade pilotstudier som senare ska leda vidare till 

fördjupad forskning.   

Snöbollsurval innebär att forskare genom bekvämlighetsurvalet kontaktar ett fåtal 

personer som kan anses vara intressanta för studien. Forskaren frågar sedan 

vederbörande respondenter ifall det finnas andra personer som besitter relevant 

kunskap.     

 

Uppsatsen har genomförts med ett icke-sannolikhetsurval eftersom syftet med uppsatsen 

var att kartlägga värdeflödet i Holtabs måleriprocess för att sedan identifiera slöserier  

och föreslå förbättringsåtgärder. Författarna valde således att endast intervjua anställda 

som arbetade inom måleriprocessen, produktionsplanerare, truckförare, inköpare och 

VDn. Forskarna har varit medvetna om att tankar och åsikter som inte framgick 

nödvändigtvis behöver återspegla Holtab som företag. Med hjälp av Patrik Persson 

(VD) användes ett snöbollsurval för att komma i kontakt med anställda som var 

relevanta för uppsatsens syfte. 
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Figur 9: Urval av respondenter 
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2.8 Kvalitetskriterier 
 
 
Larsson (1994) menar att det finns generella kvalitetskriterier för kvalitativ forskning 

som kan medföra vägledning i forskningsarbetet samt säkerställa en tillfredställande 

kvalitets nivå. Enligt Bryman & Bell (2006) existerar fyra viktiga begrepp inom ramen 

av kvalitativa studier: 

trovärdighet, tillförlitlighet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera.    

Begreppen utgör hur systematiskt och noggrann forskaren är i forskningsprocessen samt 

hur trovärdigt resultatet är till följd av forskarens tillvägagångsätt vid datainsamling och 

analys. Ett kvalitetsbegrepp som ofta används för att beskriva de ovanstående 

begreppen är begreppsvaliditet. Begreppsvaliditet är ett begrepp som härrör till om 

forskaren observerar, identifierar och mäter det som forskaren utgörs mäta. Det finns två 

typer av validiteter, intern- och extern validitet (Fejes & Thornberg 2011). 

Intern validitet syftar till att säkerställa huruvida det finns ett orsakssamband mellan två 

studerande objekt och hur objekten korrelerar med varandra. Extern validitet berör i 

vilken utsträckning resultat kan överföras till andra miljöer och situationer. Det är ofta 

problematisk i kvalitativa studier eftersom dessa tenderar att utgå från fallstudier med 

begränsade urval (Yin, 2014). Kvalitativa forskare som genomför observationer samt 

intervjuer med ett litet urval inom en enskild organisation förklaras som svårt att 

tillgodose generalisering i andra miljöer (Fejes & Thornberg, 2011). Kvale & 

Brinkmann (2014) påpekar vikten av att överföra kunskap som produceras till andra 

relevanta situationer istället för att generalisera resultatet. 

Reliabilitet är ett kvalitetsbegrepp som används i stor utsträckning inom kvalitativ 

forskning. Begreppet syftar till att forskare som följer en forskningsprocess från tidigare 

studier ska utmynna i liknande resultat. En studie som inte ger ett liknande resultat kan 

ge en indikation på att forskningsprocessen bearbetats på fel sätt. För att stärka 

reliabilitet kan forskare låta granska materialet med andra forskare för att uppnå 

liknande slutsatser (Yin, 2014). 
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Syftet med uppsatsen var att kartlägga värdeflödet i Holtabs måleriprocess för att sedan 

identifiera slöserier och föreslå förbättringsåtgärder. För att stärka den interna 

validiteten har forskarna intervjuat ett flertal anställda med kopplingar till 

måleriprocessen. Detta för att säkerställa en stark korrelation mellan respondenternas 

svar i studien. Interna validiteten stärktes även av att forskarna använde flera olika 

teoretiska källor som jämfördes med den inhämtade datainsamlingen från 

respondenterna. Forskarna genomförde även observationer i måleriprocessen för att 

skapa sig en egen uppfattning om processen. 

Reliabiliteten stärktes genom att kartlägga processen utifrån redan beprövade metoder. 

Utöver kartläggningen har  andra studenter, handledare och examinator kontinuerligt 

granskat dokumentation och tillvägagångssättet. Under intervjuer och observationer har 

även berörda respondenter på Holtab erbjudits möjlighet att granska 

forskningsprocessen. Den externa validiteten är mer problematisk eftersom studien 

gjordes utifrån en fallstudie. Urvalet blev således begränsat vilket gör det svårt att 

tillämpa resultaten på liknande situationer i andra företag. Primärt tillhandahåller 

uppsatsen ökad kunskap för Holtab om hur måleriprocessen kan förbättras. Resultatet 

av uppsatsen kan möjligtvis generaliseras internt inom Holtab till andra processer som 

besitter liknande problem som måleriprocssen. 
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2.9 Analysmetod 
 

I den avslutande delen i studien ska data analyseras med hjälp av analysmetod för att 

härleda slutsatser. Det finns olika analystekniker att tillämpa i analysmetoden och är 

därför väsentligt att forskarna väljer metod som är anpassad för studiens syfte samt 

frågeställningar (Boolsen, 2007). 

Enligt Svenning (2003) förekommer det främst två typer av fel i analysfasen, 

analystekniska felslut och teoretiska felslut. Analystekniska felslut uppkommer om 

datainsamlingen feltolkats eller förvanskats. Teoretiska felslut härleds om forskaren 

använder och felaktigt återkopplar teori. Felen kan motverkas genom en tydlig 

dokumentation under hela forskningsprocessen och involvera relevant teori från flera 

olika källor (Boolsen, 2007). 

Enligt Yin (2009) är mönstermatchning en vanlig analysmetod vid fallstudier. Mönster 

som kan urskiljas vid insamling av empirisk data jämförs med förväntade mönster i 

teorin. Om ett likadant mönster erhålls vid insamling av empirisk data och teori 

resulterar det i en hög grad av intern validitet. Mönsterskillnader som uppstår mellan 

empiri och teori kan istället möjliggöra att ny kunskap och insikter skapas för forskarna. 

 

Syftet med analysen är att utifrån den empiriska datainsamlingen undersöka om Holtab 

är belastad med slöserier som kan identifieras i teorin. Därefter har författarna föreslagit 

hur Holtab kan minimera eller åtgärda slöserier. Analysmodellen har syftat till att 

presentera och säkerställa att relevant data är tillgänglig för analysen. 

I uppsatsen har tre analyser genomförts, där varje problemfråga analyserats. Den första 

analysen innefattar en värdeflödsanalys i måleriprocessen. Analysen är därefter kopplad 

till den andra analysen om identifiering av slöserier måleriprocessen och vart i 

processen dessa uppstår. 

Slutligen i den tredje analysen används välbeprövade teoretiska metoder som syftar till 

att minimera och åtgärda slöserier i måleriprocessen. Nedan presenteras en modell om 

hur empirisk -och teoretisk data är sammankopplade till varandra. 
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Figur 10: Uppsatsens analysmetod 
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2.10 Metodsammanfattning 
 

 
Figur 11: Metodsammanfattning 
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3 Hur ser värdeflödet ut i måleriprocessen från 
plåtbearbetning till leverans i slutmontering? 
 
Kapitlet börjar med en teoretisk referensram, som innefattar värdeflödeskartläggning, 
tillämpning av värdeflödeskartläggning och symboler. Därefter följs kapitlet av 
empirisk data som behandlar måleriprocessens verksamhet samt material –och 
informationsflödet. Kapitlet avslutas med en analys som mynnar ut i en slutsats som 
syftar till att besvara första frågeställningen. 
 
 

 
Figur 12: Analysmetod kapitel 3 

 
3.1 Teori 
 
3.1.1 Värdeflödeskartläggning 
 
Värdeflödeskartläggning utvecklades år 1995 med syftet att underlätta för företag att 

identifiera och eliminera slöserier i ett värdeflöde (Singh & Sharma, 2009). 

En värdeflödeskartläggning innebär att kartlägga ett värdeflöde för att visualisera alla 

aktiviteter som ingår i ett flöde. En värdeflödeskartläggning är uppdelat i två flöden, 

informationsflöde och materialflöde (J.C. Chen et al, 2008). Enligt Rother & Shook 

(2004) är informationsflödet lika viktigt att kartlägga som produktionsflödet.  

Tietje & Barber (2013) förklarar att en värdeflödeskartläggning skiljer sig från andra 

kartläggningsmetoder eftersom metoden inkluderar både produktionsflödet och 

informationslödet. Metoden visualiserar relationen mellan produktionen, 

kontrollfunktioner och produktionsplanering inom ett företag. 

Ett värdeflöde är oftast korsfunktionellt, vilket betyder att en produkt bearbetas genom 

flera olika processer i verksamheten. Det är därför viktigt att visualisera hur alla 

processer samverkar i värdeflödet. Kartläggning minskar även risken för suboptimering 
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och tillhandahåller ett verktyg för företag att välja vilka delar i värdeflödet som 

strategiskt behöver utvecklas (Martin & Osterling, 2014). 

Tillvägagångsättet för en värdeflödeskartläggning utgår från fyra steg: val av 

produktfamilj, karta över nuvarande tillståndet, karta över framtida tillståndet samt 

planera och implementera (Rother & Shook, 2003). 

 

Val av produktfamilj 

 
Innan en värdeflödeskartläggning kan påbörjas behöver kartläggningsteamet skapa 

kännedom om vad kunden uppfattar som värde och vilka produktfamiljer som finns i ett 

företags sortiment (Petersson et al. 2009). 

En produktfamilj innefattar produkter som har ett liknande värdeflöde och som 

bearbetas av samma maskiner och verktyg. Kunder som efterfrågar en specifik produkt 

tenderar att bortse ifrån företagets andra produkter. Det är således viktigt att analysera 

vilka produkter som tillhör samma produktfamilj (Bicheno & Holweg 2009). 

För att underlätta kartläggning av ett värdeflöde är det därför vanligt att avgränsa 

företagets sortiment till endast en produktfamilj (Rother & Shook, 2004). 

Det blir annars för komplicerat och otydligt att rita in alla produkters flöden på en och 

samma karta (Braglia, Carmignani & Zammori, 2006). 

 

Karta över nulägets tillstånd  
 
Kunskap om nuläget är en förutsättning för att säkerställa att en förändring resulterar i 

en faktiskt förbättring för verksamheten. All relevant information om värdeflödet 

behöver därför samlas in så kartläggningsteamet förstår värdeflödets förutsättningar och 

egenskaper (Petersson et al. 2009). 

Martin & Osterling (2014) menar också att kartläggningsteamet behöver erhålla en 

förståelse om aktiviteterna i värdeflödet och hur aktiviteterna presterar i nuläget.  

Påbörjas förändringsarbetet utan en klar nulägesbild av verksamheten är risken stor att 

fel förbättringsåtgärder vidtas (Petersson et al. 2009). 

Enligt Keyte & Locher (2008) löser nulägets karta inga problem, syftet är snarare att 

snabbt och åskådligt erhålla en tydlig bild över strukturen och identifiera potentiella 

problem, flaskhalsar och onödiga aktiviteter i värdeflödet 
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Bicheno & Holweg (2009) beskriver tre huvudsakliga mål med att kartlägga det 

nuvarande tillståndet: 

•Att erhålla en bättre helhetsbild över processen 

•Att identifiera uppenbara slöserier 

•Att identifiera problemområden för noggrannare undersökning 

 

Ofta visar det sig efter kartläggningen att bilden hur det borde se ut inte 

överensstämmer med verkligheten. Förklaringen kan bland annat bero på att 

odefinierade mellanlagringsplatser har tillkommit och att produktionsplaningen har 

utvecklat inofficiella metoder (Petersson et al. 2009). Enligt Tietje & Barber (2013) 

behöver kartläggningsteamet erhålla en gedigen förståelse över nuvarande problem för 

att därefter utgå från nutidskartan när framtidskartan ritas.  

 

Karta över framtidens tillstånd 
 
Efter att en nulägeskarta har upprättats analyseras slöserierna i värdeflödet. Därefter 

påbörjas framtidskartan att ritas som ska vara ett önskvärt tillstånd som företaget ska 

sträva efter (Grewal, 2008). Framtidskartan kommer behandlas vidare i kapitel fem 

 
 
Planera och implementera 
 
När framtidskartan är utformad ska en handlingsplan konstrueras och kommuniceras ut 

till medarbetare. Handlingsplanen ska styra företaget mot det önskvärda tillståndet och 

innefatta delmål och en tidsplan när förbättringsåtgärder ska vidtas (Rother & Shook, 

2003). Författarna har valt att inte fördjupa steget eftersom det är upp till Holtab att 

avgöra om förbättringsåtgärder ska implementeras. 
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Figur 13: Value stream mappings fyra steg 
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3.1.2 Tillämpning av värdeflödeskartläggning 
 
Förberedelser 
 
Det första steget i en kartläggning av värdeflödet är att etablera en bas på företaget som 

kartläggningsteamet kan förhålla sig till under datainsamlingen. I basen ska ett större 

ark hängas på väggen, som med hjälp av post-it lappar, utgör grunden för 

kartläggningen (Martin & Osterling, 2014). 

Eftersom värdeflödeskartläggning syftar till att effektivisera hela värdeflödet, som 

vanligtvis sträcker sig över flera avdelningar och enheter, är det viktigt att en i teamet 

har mandat att påverka hela flödet. Utöver mandat ökar sannolikheten för ett 

framgångsrikt genomförande om flera olika roller är representerade i teamet, som 

exempelvis produktionsplanerare, operatörer, och tekniker. Det är också viktigt att 

etablera en koppling till avdelningar som inköp och produktionsplanering eftersom de 

har stor påverkan på flödets förutsättningar (Petersson et al, 2009). 

Kartläggningsteamet och medarbetare i den aktuella processen ska därefter samlas för  

genomgång av value stream mapping och arbetsmetod samt ska varje medarbetare 

berätta vilken roll de har i processen. Framgången i value stream mapping är högst 

påverkad av förberedelser och planering innan kartläggningen faktiskt påbörjas. Efter 

genomgången ska processen slutligen avgränsas. Det görs för att säkerställa att relevant 

personal är inkluderad och att ingen onödig tid behöver spenderas på att kontakta andra 

medarbetare (Martin & Osterling, 2014). 

 
Första processpromenaden 
 
Efter förberedelser är genomförda ska en rundvandring i den aktuella processen 

genomföras. Den första processpromenaden syftar till att samla in den mest 

grundläggande informationen om den aktuella processen (Martin & Osterling, 2014).  

Teamet ska erhålla information om processens förutsättningar genom att identifiera 

struktur, material- och informationsflöde samt medarbetare (Tyagi et al, 2014). 

Fokus under första promenaden vara hur den utvalda produktfamiljen förädlas och vilka 

processblock som tillhör produktflödet. En process kan innefatta flera processblock, där 

varje processblock utgör processens grundstruktur. Kartläggningsteamet bör även 

anteckna vilka observationer som observeras under promenadens gång. Efter 
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promenaden ska teamet återvända tillbaka till den etablerade basen för att jämföra och 

diskutera vad som observerades (Martin & Osterling, 2014). 

 

En processpromenad genomförs av två anledningar; gruppmedlemmar som lämnar 

basen skapar en större helhetsbild om hur processen praktiskt fungerar. Det görs genom 

intervjua berörda medarbetare, vilket skapar en bättre förståelse om vad som faktiskt 

behöver förbättras. Den andra anledningen är att promenaden skapar delaktighet inom 

den aktuella processen. Både medarbetare och chefer kan gå med och ta del av brister 

som observeras (Tyagi et al 2014). 

 
Kartans layout 
 
Efter första processpromenaden ska gruppen framställa värdeflödet i processen med 

hjälp av post-it lappar. Kunden som processen syftar till att tillfredsställa ska placeras i 

högra hörnet av arket. När kunden är placerad ska kartläggningsteamet, i kronologisk 

ordning, placera ut processblocken från vänster till höger. Det är viktigt att 

framtagningen av processblock är definierade på ett överskådligt sätt och ska optimalt 

bestå av 5-15 sammanhängande processblock. När gruppen fastställt processblocken ska 

varje block namnges och beskrivas. Genom att skriva namnet och beskrivningen 

kortfattat på post-ut lapp blir kartan mer överskådlig (Martin & Osterling, 2014). Efter 

första processpromenaden ska post-it lapparna se ut som nedanför: 

 

 
Figur 14: Processblock med aktivitet och funktion 
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Andra processpromenaden 
 
Syftet med andra promenaden är att skapa en djupare förståelse över värdeflödets 

prestanda och identifiera avbrott i värdeflödet. Det är väsentligt att samla in data som 

visar hur mycket tid varje process tar i anspråk (Martin & Osterling, 2014). Mellanlager 

före och efter varje processblock, antal operatörer och verklig kapacitet är  viktiga 

faktorer som bör noteras. Den insamlade informationen skrivs därefter in under 

respektive processblock på den handritande kartan. Kartan ska slutligen kompletteras 

med hur råmaterial ankommer till fabriken, och hur produkterna levereras till kund 

(Petersson et al, 2009).  

 

När kartläggningsteamet är färdig med processpromenaden ska en bedömning av 

värdeflödets mätbara egenskaper utföras. Det krävs att teamet är medvetna om vilken 

ledtid och hur lång tid det tar för varje processblock att förädla en produkt. Avsikten 

med att använda mätetal i värdeflödeskartläggningen är att lättare åskådliggöra en 

process och identifiera slöserier. Kartan ska hållas enkel och visuellt. Det kan 

åstadkommas genom att välja ut ett fåtal mätetal som summerar processens effektivitet 

(Ketye & Locher, 2008). 
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Nyckeltal som kartläggningsteamet utgår ifrån är processtid, ledtid, värdeskapande tid 

och flödeseffektivitet (Martin & Osterling, 2014; Ketye & Locher, 2008). 

 

• Processtid (PT) är den verkliga tid det tar för en medarbetare att förädla input 

till output i ett processblock. Processtiden ska inte inkludera väntan eller 

förseningar, och framställs oftast i timmar eller dagar beroende på produktslag 

(Ketye & Locher, 2008). 

 

• Ledtid (L/T) är tiden det tar för en produkt att flöda genom hela processens 

värdeflöde. Ledtiden inkluderar all tid som väntan, kötid och förseningar 

(Martin & Osterling, 2014). 

 

• Värdeskapande tid är den del i processen då medarbetare faktiskt använder tiden 

till värdehöjande aktiviteter från bearbetning (Ketye & Locher, 2008). 

 

• Flödeseffektivitet är ett kvotmått av hur effektivt en produkt flödar genom en 

process. Måttet beräknas genom värdeskapande tid dividerat med den totala 

ledtiden (Martin & Osterling, 2014). 

 

Enligt Tyagi et al. (2014) fokuserar den andra processpromenaden mer på detaljer och 

är därför mer tidskrävande. Genom att kartläggningsgruppen fokuserar på detaljer och 

tidsaspekter så uppstår ofta idéer om eventuella förbättringsåtgärder under den andra 

processpromenaden, vilket är till grund för framtagning av framtidskartan. 
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Kartans detaljer 
 
När kartläggningsteamet utfört den andra processpromenaden ska de återvända tillbaka 

till basen och skriva ner processblockens ledtid och processtid på post-it lappar (Martin 

& Osterling, 2014). Det är viktigt att tiden är uttryckt i samma tidsenhet för att kunna 

jämföras (Ketye & Loche, 2008). 

 

 
Figur 15: Kartans detaljer efter andra processpromenaden 

 
 
 
3.1.3 Symboler i värdeflödeskartläggning 
 
En värdeflödeskartläggning innehåller flera symboler som illusterar alla aktiviteter som 

finns i ett värdeflöde. Operatör, visas som en siluett av en människa och är symbolen för 

en medarbetare som krävs för att hantera ett processblock. Lastbilen symboliserar 

transporter av råmaterial, halvfabrikat eller produkter. Informationsflödet illustreras av 

en rak pil och symboliserar kommunikationskanaler. Triangeln är symbolen för lager 

vilket innefattar både förrådslager produkter i arbete, och färdigvarulager. 

Processblocken utgörs av en kvadrat och är symbolen för aktiviteter i värdeflödet. 

Fabrikssymbolen illusterar en extern aktör, leverantör och kund. Elektroniskaflödet 

symboliseras av en blixtformad pil som utgör informationskanaler via datasystem och 

email. Den rektangelformade pilen visar materialflödet och i vilken riktning som 

produkterna förädlas. Databoxen innefattar processblockens prestationsmått, där C/T är 

tiden från början till avslutad bearbetning av en produkt (Martin & Osterling, 2014; 

Petersson et al. 2009). 
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Figur 16: Symboler i en value stream mapping 
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3.2 Empiri 
 
3.2.1 Verksamheten i måleriprocessen 
 
Holtabs tillverkningsprocess består av flera anläggningar som utför olika delmoment i 

tillverkningen av teknikhus, högspänningsskåp och transformatorstationer. I en av 

anläggningarna bedrivs måleriprocessen som syftar till att tillgodose kundens behov vid 

val av färg  och förse stationerna med grundfärg  mot rostangrepp. Produktionen på 

Holtab är kundorderstyrd, och innebär att tillverkningen startar först när en kundorder är 

erlagd. Kundorderstyrd produktion innebär att måleriprocessen har svårt att hålla en 

jämn produktionstakt året om eftersom produktionen styrs efter hög- och lågsäsong 

(Persson, VD 150215).  Högsäsong innefattar månaderna april – oktober och lågsäsong 

November- Mars (Henriksson, Produktionsplanerare, 160415).  Under lågsäsong målar 

måleriprocessen i genomsnitt 20 transformatorstationer i veckan och under högsäsong 

upp till 60 stationer.2 I måleriprocessen arbetar tre medarbetare åtta timmar dagligen 

men kan förlängas till helger när beläggningen är hög. Måleriprocessen har en 

begränsad kapacitet av 50 stationer varje vecka och stationer målas en vecka i förväg 

(Ekström, Avdelningschef 250315). Under högsäsong när kapaciteten på 50 stationer i 

veckan överstigs kan inköpare välja att köpa in färdigmålade stationer från 

legotillverkare (Berglund, Inköpare 160415). Ledtiden för en station är 3-4 dagar och 

måleriprocessen bearbetar årligen 1600 stationer (Ekström, Avdelningschef 250315). 

  

                                                
2 Transformatorstationer kommer att benämnas stationer fortsättningsvis. 
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3.2.2 Måleriprocessens informationsflöde 
 
Informationsflödet till och från måleriprocessen består huvudsakligen av datasystemet 

Dynamicnav 2013. Datasystemet är kopplat till alla funktioner på Holtab och fungerar 

som en samordningslänk mellan avdelningarna. Produktionsplanerare skickar en 

elektronisk produktionslista via datasystemet som måleriprocesser tillhandahåller 

torsdagar veckan innan målning av stationer. Listan innehåller specifikationer om vilka 

stationer som ska målas under nästkommande vecka.  Finns det lite att göra i 

måleriprocessen kan listan skickas tidigare så medarbetarna kan arbeta vidare utan att 

bli stillastående.  Måleriprocessen är beroende av truckförare som transporterar och 

lyfter av tak på stationer. Truckföraren använder även en lista över vilka stationer som 

ankommer till Holtab och vilka som ska transporteras till måleriprocessen. Kontakten 

sker via telefon mellan måleriprocessen och truckförare dagligen.  Det förekommer att 

kunder efterfrågar specifik färg som behöver beställas. Det sker genom att inköpare 

kontaktas av måleriprocessen och lägger en beställning av specifik färg (Henriksson, 

produktionsplanerare 160415; Berglund, inköpare 160415).  
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3.2.3 Måleriprocessens materialflöde 
 
Måleriprocessen består huvudsakligen av sex processblock som innefattar 

grundtvättning, primning och toppning samt torkning. I processblocken hanteras 

stationer och tak parallellt och utgör samma flöde. Det första processblocket innefattar 

grundtvättning och syftar till att rengöra stationer och tak från smuts och olja som 

tillkommer när stationerna svetsas ihop. Grundtvättning består av att först dammsuga 

smuts och partiklar och därefter tvätta stationerna med en högtryckstvätt. Det är viktigt 

att stationerna och taken noggrant tvättas så primningen fäster ordentligt. 

Grundtvättning tar i genomsnitt 15-20 minuter och därefter förflyttas stationer och tak 

till målerihallen för att torkas över natten (Nilsson, Målare 250315).  

 

När stationerna och taken är torkade förflyttas de till nästa processblock primning. 

Primning är en form av grundmålning och syftar till att förse stationer och taken med ett 

skyddande hölje som motverkar rostangrepp. Primningen utförs i en lokal som är 

omgiven av plastskydd, där stationerna sprejas med hjälp av ett sprejverktyg. I lokalen 

kan även toppmålning av stationer utföras om det behövs. Tiden för primning är ungefär 

15-20 minuter och behöver ytterligare torka 25 minuter innan stationer och tak kan 

förflyttas till målerihallen för att torka över natten. Anledningen till att stationer behöver 

torka 25 minuter i lokalen, innan de förflyttas, är den starka doften som uppstår vid 

primningen.   

Konsekvensen av den starka doften är att primningen har en lägre kapacitet än 

resterande processblock och utgör således en flaskhals i måleriprocessen (Nilsson, 

Målare 250315). 

 

Sista processblocket innefattar toppmålning, som innebär att stationerna målas utifrån 

kundens efterfrågade färg. Det förekommer att kunden har särskilda önskemål angående 

val av färg. Vid särskilda önskemål behöver måleriprocessen beställa hem färg fyra 

veckor i förväg. Stationer och tak som är torkade över natten förflyttas till lokalen som 

utför toppmålning. Tiden för toppmålning är fem minuter och produkterna kan direkt 

förflyttas för att torka i målerihallen efteråt. Dagen därpå inkommer truckförare till 

måleriprocessen för att transportera ut färdigmålade stationer och tak till innegården, där 

de placeras i lager innan produkterna slutligen ska slutmonteras (Nilsson, Målare 

250315).  
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3.3 Analys 
 
3.3.1 Val av produktfamilj 
 
Det första steget vid en värdeflödeskartläggning är att skapa en uppfattning om 

företagets sortiment som ligger grunden för val av produktfamilj (Petersson et al. 2009). 

För att kartan ska bli enkel att förstå och lättöverskådlig menar Rother & Shook (2004) 

att kartläggningsteamet enbart bör fokusera på en produktfamilj. Braglia, Carmignani & 

Zammori (2006) vidareutvecklar att kartan blir för komplicerad om alla 

produktsfamiljers flöden ska ritas på samma karta. 

Nilsson (Målare) och Ekström (Avdelningschef) förklarar att främst två produktfamiljer 

målas i måleriprocessen; transformatorstationer samt teknikhus. Transformatorstationer 

är den produkfamilj som förekommer mest frekvent. I samråd med Nilsson (Allmän 

verkstadsarbetare) och Ekström (Avdelningschef) valdes därför transformatorstationer 

som produktfamilj vid kartläggningen av måleriprocssen. 

 

 
Figur 17: En transformatorstation 
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3.3.2 Förberedelser 

Framgången i värdeflödeskartläggning är högst påverkad av planering och förberedelser 

(Martin & Osterling, 2014). Eftersom ett värdeflöde sträcker sig över flera funktioner 

och enheter är det viktigt att flera olika roller är representerade i kartläggningsteamet 

och att teamet har mandat att påverka hela flödet. Inköpare och produktionsplanerare är 

särskilt viktiga att etablera kontakt med, eftersom de har stor påverkan på värdeflödes 

förutsättningar (Petersson, 2009). Uppsatsen initierades genom ett möte med Persson 

(VD) där författarna blev informerade om måleriprocessens verksamhet. Via Persson 

(VD) tog författarna kontakt med medarbetare i måleriprocessen, inköpare, 

produktionsplanerare och truckförare. 

Enligt Martin & Osterling (2014) behöver kartläggningsteamet etablera en bas på 

företaget. Genom en rundvandring i måleriprocessen med Persson (VD), kunde 

författarna konstatera att målerihallens kontor var en lämplig plats att utgå ifrån under 

kartläggningen. Kontoret är placerat i målerihallen och har således en nära anknytning 

till alla aktiviteter i måleriprocessen. 

Martin & Osterling (2014) förklarar att den aktuella processen behöver avgränsas innan 

processens värdeflöde kan kartläggas. Författarna kunde tillsammans med medarbetare i 

måleriprocessen avgränsa måleriprocessen från plåtbearbetning tills att färdigmålade 

stationer levereras till slutmonteringen. 

 
 
3.3.3 Första processpromenaden 
 
Kunskap om nuläget är en förutsättning för att säkerställa att en förändring resulterar i 

en faktiskt förbättring för verksamheten (Petersson et al. 2009). Genom en promenad 

längs värdeflödet syftar till att skapa en större förståelse om processen och är en viktig 

förutsättning för arbetet med kartläggningen (Martin & Osterling, 2014 ;Keyte & 

Locher, 2008). Under promenaden ska kartläggningsteamet observera processens 

grundstruktur och identifiera processblock som förekommer i processen (Tyagi et al. 

2014). 

Vid tidpunkten som den första processpromenaden genomfördes deltog Persson (VD) 

och Bengtsson (Måleriansvarig) och förklarade hur måleriprocessen är uppbyggd för 

författarna. Tyagi et al. (2014) påpekar att det är viktigt att promenaden genomförs med 

både chefer och medarbetare i processen för att erhålla olika förbättrings perspektiv. 
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Promenaden startade på innegården, utanför måleriprocessen, där författarna kunde 

observera hur truckförare lyfte av tak från stationer som ämnades tvättas. Stationerna 

som skulle tvättas förflyttades med hjälp av en truck in i tvätthallen. Tvättning är en del 

av måleriprocessen grundstruktur och är det första processblocket. Efter tvättningen 

placerades stationerna inne i målerihallen för att torka. Persson (VD) berättade att 

stationer som tvättas får torka över natten innan stationerna kan målas. Författarna 

observerade att det var flera stationer som torkade och att det var begränsat med 

utrymme. 

Persson (VD) och Bengtsson (Måleriansvarig) förklarade att stationerna behöver torka 

mellan grundtvätten, primning och toppmålning. Under promenaden kunde författarna 

observera att det arbetade tre medarbetare i måleriprocessen. Primning och toppmålning 

observerades utföras i två likadana rum som var täckta med plastskydd och var väl 

isolerade. Hanteringen av stationerna inne i målerihallen utfördes med hjälp av en 

handtruck som en enskild medarbetare kunde hantera. Författarna avslutade 

promenaden genom att gå till kontoret som utgjorde kartläggningsteamets bas för att 

diskutera observationer och rita måleriprocessens grundstruktur. 

 

Martin & Osterling (2014) föreslår att post-it lappar kan användas vid kartläggning av 

värdeflödet. Fokus under första processpromenaden är att identifiera processblock och 

bör bestå av 5-15 stycken. Författarna kunde utifrån första promenaden identifiera sex 

processblock; grundtvättning, första torkningen, primning, andra torkningen, 

toppmålning och tredje torkningen. Bilden nedanför är resultatet från den första 

processpromenaden. 

 

 
Figur 18: Post-it lappar från första processpromenaden 
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Martin & Osterling (2014) förklarar att processblocken ska namnges och beskrivas samt 

placeras ut på arket i kronologisk ordning. Enligt Ketye & Loche (2008) är det viktigt 

att kartan är enkel och överskådlig i detta stadie och ska därför inte vara för detaljerad. 

Nedanstående tabell sammanfattar måleriprocessens grundstruktur:  

 

 
Figur 19: Måleriprocessens aktiviteter och syfte 

F 
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3.3.4 Andra processpromenaden 
 
Enligt Martin & Osterling (2014) syftar andra processpromenaden till att skapa en 

djupare förståelse om respektive processblock presterar i förhållande till tid.  

Ketje & Locher (2009) menar att enbart använda ett fåtal mätetal kan kartan bli mer 

överskådlig. Författarna valde därför att använda fyra mätetal för att studera 

måleriprocessens prestanda; processtid, ledtid, flödeseffektivisering och värdeskapande 

tid.  

Den andra promenaden inleddes på innegården, utanför tvätthallen. Författarna kunde 

observera att flera stationer var placerade i lager, i väntan på att tvättas.  

I tvätthallen observerade författarna hur stationer dammsögs för att därefter tvättas med 

en högtryckstvätt. Enligt Nilsson (Målare) syftar tvättningen till att avlägsna smuts som 

uppstår under plåtbearbetningen vilket är nödvändigt för att primning ska erhålla ett 

bättre fäste. En station tvättas mellan 15 -20 minuter, beroende på storlek. Under 

promenaden observerade författarna att processtiden för tvättning av station uppgick 

till  18,5 minut, vilket stämmer överrens med Nilssons (Målare) antagande. 

Nilsson (Målare) förklarar att processblocken i måleriprocessen präglas av 

förhållandevis enkla arbetsuppgifter och att tidsavvikelser sällan förekommer. 

Konstaterandet föranledda författarna att endast en tidsmätning per processblock var 

nödvändigt. 

Nilsson (Målare) förklarar att varje station behöver torka i 12 timmar efter avslutad 

grundtvätten och därefter placeras inne målerihallen för torkning under natten. 

Författarna kunde konstatera att stationer torkar betydligt längre än vad som krävs. En 

station som tvättas på morgonen målas inte förens nästa dag, vilket kan utgöra en 

torkningstid på mer än 24 timmar. Författarna inte hade möjlighet att mäta under ett sånt 

långt tidsintervall, därför används 24 timmar som ett genomsnittsvärde för torkning. 

 

Stationer som torkat under natten förflyttas därefter till primningslokalen. Författarna 

hade inte möjlighet att direkt observera aktiviteten eftersom primning kräver avancerad 

skyddsutrustning. Istället tog författarna tid utanför lokalen och fastställde tiden till 15 

minuter. Nilsson (Målare) menar att tiden stämmer överrens med var det normalt tar att 

prima en station. Dessutom kunde författarna observera att primade stationer behövdes 

placeras i primningslokalen i 25 minuter för att yttorka. Nilsson (Målare) menar att 

anledningen är den starka doften som annars sprids i målerihallen. Författarna menar att 
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endast 15 minuter av den totala processtiden på 40 minuter är värdeskapande. Primning 

utgör en flaskhals i måleriprocessen eftersom stationer ytterligare behöver torka i 25 

minuter och under tiden kan ingen ytterligare station bearbetas i primningslokalen. 

Primade stationer placeras i lager ytterligare 24 timmar för att torka, innan toppmålning 

kan påbörjas.  

Toppmålningen utförs i en lokal bredvid primningslokalen, och genomförs på likadant 

sätt som primningen. Författarna uppmätte toppmålningens processtid till 5 minuter. 

Eftersom varje station som är primad är grå, är det relativt enkelt att kvalitetssäkra om 

station är färdigmålad, vilket är en orsak till den relativt korta processtiden (Nilsson, 

målare). 

 

Nilsson (Målare, 250315) förklarar att måleriprocessen är beroende av truckföraren som 

kör fram stationerna till tvätten och flyter av taken. Taken behöver lyftas av från 

stationerna för att kanter och hörn ska kunna målas. Efter att stationerna har torkat i 

toppmålningen, lyfts taken på igen och förflyttas ut på innergården. Truckföraren 

ankommer varje dag klockan 07:00, vilket innebär att torktiden efter toppmålning kan 

beräknas till 20 timmar i genomsnitt. Nilsson (Målare) förklarade att han ringer 

truckföraren ungefär fyra gånger per dag för att samordna när måleriprocessen behöver 

hjälp med att lyfta av taken från stationer som ska tvättas.  

 

Författarna anser att truckförarens arbetsuppgifter är kritiska för att måleriprocessens 

verksamhet ska fortgå utan avbrott. Den andra processpromenanden avslutades därefter 

inne i målerihallens kontor där författarna ställde frågor som uppstått under promenaden 

till medarbetarna om hur informationsflödet ser ut i måleriprocessen. 

 

Efter den andra processpromenaden utökades detaljnivån på kartan från den första 

processpromenaden och kartan kompletterades med informationsflöde. Konsekvent 

användes symboler utifrån Martin & Osterling (2014) eftersom symbolerna är allmänt 

vedertagna. 
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3.3.5 Måleriprocessens värdeflödeskarta 
 
Enligt Tietje & Barber (2013) är det väsentligt att visualisera hur informationsutbytet 

ser ut mellan tillverkning och produktionsplanering. Rother & Shook (2004) menar 

också att informationsflödet är minst lika viktigt som tillverkningsflödet att kartlägga 

för att åstadkomma förbättringsåtgärder. Elektronisk information utgörs av information 

som skickas via datasystem och email. Författare använde sig av blixtpilar för att 

visualisera det elektroniskaflödet mellan inköpare, produktionsplanerare och 

måleriprocessen. Elektronisk information skickas från produktionsplaneringen till 

måleriprocessen via datasystemet Dynicnav 2013. Produktionsplanerarna skickar en 

produktionslista varje torsdag över vilka stationer som ska målas under nästkommande 

vecka. Måleriprocessen kommunicerar dagligen via telefon med truckföraren för att 

planera in när stationerna ska förflyttas till målerihallen och lyfta av tak. 

Måleriprocessen har även kontakt med inköpare när speciella färger behöver köpas in 

till toppmålningen. Kommunikationen sker främst via telefon. Enligt Martin & 

Osterling (2014) symboliserar raka pilar informationsflödet som inte är elektroniskt, 

exempelvis telefonkontakt. När informationsflödet var kartlagd summerade författarna 

totala processtid, ledtid samt värdeskapande tid  i nedre högra hörnet på kartan.  

 

Enligt Martin & Osterling (2014) symboliserar lastbilen transporter av råmaterial, 

halvfabrikat och produktioner. Författarna valde att skapa en egen figur för att 

visualisera truckförarens ansvarsområden inom Holtab. Anledningen till det var för att 

göra kartan överskådlig och för att en lastbil kan vilseleda läsarna.  

Författarna har identifierat två lagerplatser för stationer på Holtab. Lagerplatserna 

symboliseras av en triangel som enligt Martin & Osterling (2014) är en vedertagen 

symbol för lagerplats.  

 

Triangeln på kartans vänstra sida utgör ett förrådslager för inlevererade stationer från 

leverantör, som ankommer med lastbil onsdag, torsdag eller fredag. Inleveransen avser 

stationer som ska målas nästkommande vecka. Lagerplatsen på kartans högra sida består 

av färdigmålade stationer som lagras i väntan på att slutmonteras. Längst ner på kartan 

illustreras en tidsaxel som visualiserar måleriprocessens ledtid och processtid som 

sammanfattas i databoxen. Data som även presenteras är flödeseffektivisering och 

värdeskapande tid.  
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Kartan kan således summeras som följande: 

 
Figur 20: Värdeflödeskartläggningen över måleriprocessen 
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3.4 Slutsats 
 
Utifrån värdeflödeskartläggningen har författarna identifierat sex processblock som 

tillsammans utgör en total processtid på 36 timmar och 38,5 minuter. Processblocken 

som identifierades är grundtvättning, primning, toppmålning samt tre processblock som 

avser torkning. Den totala ledtiden är 69 timmar och 3,5 minut, varav värdeskapande tid 

är 20 minuter. Nedanstående tabell illustrerar procestid, ledtid och värdeskapande tid för 

respektive processblock.  

 

 

Figur 21: Processblockens prestanda och mätetal 

Cirkeldiagrammet nedanför visualiserar fördelningen av måleriprocessens totala ledtid. 

Torktiderna utgör drygt 98 % av måleriprocessens totala ledtider, vilket författarna 

anser är en tid som inte skapar något värde för slutkunden.  

 

 
Figur 22: Måleriprocessens aktivitetsfördelning i ledtid 
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4 Vilka slöserier upplever Holtab i den nuvarande 
måleriprocessen? 
 
Kapitlet inleds med en teoretisk referensram som behandlar processens aktiviteter och 
de sju slöserierna. Därefter följs ett empiriavsnitt över de upplevda slöserierna i 
måleriprocessen. Kapitlet avslutas med en analys som mynnar ut i en slutsats som 
besvarar den andra frågeställningen i uppsatsen 
 
 

 
Figur 23: Analysmetod kapitel 4 

 
 
4.1 Teori 
 
4.1.1 Processens aktiviteter 
 
Merparten av företag har arbetsuppgifter eller aktiviteter som endast höjer kostnader 

och förlänger ledtiden för produkter (Ketye & Loche, 2008).  

Företag existerar för att skapa värde åt slutkunder. Aktiviteter som inte tillför värde för 

slutkunden bör betraktas som ett potentiellt slöseri (Bergman & Klefsjö, 2012). Företag 

kan uppnå konkurrensfördelar genom att eliminera slöserier eftersom mer fokus kan 

koncentreras på aktiviteter som skapar värde åt slutkunden (Hines & Rich, 1997).   

Varje process består av ett antal aktiviteter och kan klassificeras utifrån tre kategorier; 

värdeadderande aktiviteter, nödvändiga men icke-värdeskapande aktiviteter och icke-

värdeskapande aktiviteter. I praktiken kan det vara problematiskt att skilja mellan olika 

kategorierna eftersom de bygger på subjektiva värderingar och åsikter. Vägledning kan 
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därför erhållas genom att utgå från processens syfte och kundbehov (Ljungberg & 

Larsson, 2012). 

 

Värdeskapande aktiviteter  

Värdeskapande aktiviteter utgör företagets kärnverksamhet och syftar till att 

tillfredsställa kundens krav och behov. Annorlunda uttryckt innefattar värdeskapande 

aktiviteter som kunden är beredd att betala för (Ljungberg & Larsson, 2012). 

Värdeskapande aktiviteter kan förklaras som en funktion av tid, plats och form. Tid 

uttrycks i ledtid, plats tillgodoser bekvämlighet för kund och form berör design samt 

användbarhet av produkterna (Holweg & Bicheno, 2009). 

 

Nödvändiga men icke-värdeskapande aktiviteter 

Uttrycks av aktiviteter som är nödvändiga för att en process skall fungera men som inte 

skapar kundvärde. Ofta fungerar aktiviteterna som stödprocess till interna kunder 

(Ljungberg & Larsson, 2012). Aktiviteter som innefattar kategorin bör reduceras eller 

förenklingas. Att reducera aktiviteterna är problematiskt eftersom att det kan ge upphov 

till nya kostnader i andra delar av värdeflödet (Bicheno & Holweg, 2009). 

 

Icke-värdeskapande aktiviteter Icke-värdeskapande aktiviteter är slöserier som varken 

är värdeskapande för kunden eller företaget. Aktiviteterna försämrar företagets 

lönsamhet och ska därför elimineras (Bicheno & Holweg, 2009).  

Ljungberg & Larsson (2012) menar att icke-värdeskapande aktiviteter kan innefatta 

omarbetning, korrigeringar eller aktivititer utan kund. 
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4.1.2 7 Slöserier  
 
Ohno (1978) listar sju typer av slöserier som är vanligt förekommande i tillverkande 

företag; överproduktion, onödig väntan, onödigt lager, inkorrekta processer, onödiga 

förflyttningar, onödiga transporter och defekter. 

 

Överproduktion 

Överproduktion orsakas av att produktionen tillverkar fler produkter än vad kund 

efterfrågar (Simboli et al, 2014). Överproduktion kan också orsakas av att tillverkningen 

startar för tidigt mot slutkund och är därmed starkt kopplat till onödiga lager (Simboli et 

al. 2014; Holweg & Bicheno, 2009). Konsekvensen av överproduktion kan leda till 

förlängda ledtider, defekter, ökad risk för inkurans, ökad kapitalbindning samt mer 

hantering av produkter (Holweg & Bicheno, 2009).  

 

Onödig väntan  

Onödigt lager är oftast kopplat till förrådslager, produkter i arbetet (PIA lager) eller 

färdiga produkter (Simboli et al. 2014). Komponenter och material som är placerat i 

lager skapar inget värde för verksamheten och ökar istället ledtid, kapitalbindning och 

upptar fabriksyta (Hines & Rich, 1997). Att sträva efter att minimera lager är således 

väsentligt för att skapa ett jämnt flöde i tillverkningsprocessen (Simboli et al. 2014; 

Holweg & Bicheno, 2009). Konsekvenser av onödigt lager är en ökad hantering, risk för 

inkurans och platsbrist  (Simboli et al. 2014). Enligt Jonsson & Mattson (2012) finns det 

olika typer av lager beroende på vart i värdeflödet. Lager typerna är Förrådslager, PIA 

lager och färdigvarulager. Lager har emellanåt en viktig funktion. Lager syftar till att 

frikoppla processer med olika ledtider eller från inleverans av material och 

komponenter. Syftet är att förhindra att produktionen drabbas avbrott vid 

materialförseningar. 
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Onödigt lager 

Onödigt lager är oftast kopplat till råmaterial, produkter i arbete eller färdiga produkter 

(Simboli et al. 2014). Komponenter och material som är placerat i lager skapar inget 

värde för verksamheten och ökar istället ledtid och kapitalbindning (Holweg & 

Bicheno, 2009). Att sträva efter att minimera lager är således väsentligt för att skapa ett 

jämnt flöde i tillverkningsprocessen (Simboli et al. 2014; Holweg & Bicheno, 2009). 

Konsekvenser av onödigt lager kan skapa obalanser i produktionen, ökad hantering, 

stillestånd och risk för inkurans (Simboli et al. 2014). 

Adams (2006) menar att kortade ledtider kan minska onödigt lager. 

 

Inkorrekta processer 

Inkorrekta processer försvårar tillverkningen av produkter att uppfylla fastställda krav. 

Konsekvenser kan vara omfattande ombearbetning för att åtgärda defekter eller 

kassationer. Ytterligare kan överbearbetning vara ett resultat av en ineffektiv 

fabrikslayout vilket orsakar onödiga omförflyttningar (Holweg & Bicheno, 2009).  

 

Onödiga förflyttningar                                                                                                

Varje onödig förflyttning som medarbetare tvingas göra betraktas som ett slöseri 

(Holweg & Bicheno, 2009; Simboli et al. 2014). Enligt Hines & Rich (2010) är 

medarbetare som ägnar tid åt omförflyttningar ett slöserier eftersom det upptar 

medarbetarnas fokus från de värdeskapande aktiviteterna. Holweg & Bicheno (2009) 

menar på att det finns ett samband mellan antalet omförflyttningar och risken för att 

skador uppstår på produkter eller medarbetare. 

Onödiga transporter                                                                                               

Transporter är oftast nödvändiga men kan ge upphov till väntan och ökad risk för 

defekter (Simboli et al. 2014). Onödiga interna transporter bidrar inte till en 

värdeskapande aktivitet för slutkund och förbrukar istället resurser och förlänger ledtid. 

En bristfällig kommunikation är den vanligaste anledning till att onödiga transporter 

(Bicheno & Holweg, 2009).  
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Defekter 

Defekter är det slöseri som är enklast att identifiera. Konsekvenser av defekter är en 

försämrad produktion och ökade ledtider på produkter. Slöseriet utgör ett hot mot 

företag eftersom det förekommer i olika dimensioner, vilket gör det svårt att fastställa 

vad som faktiskt orsakar uppkomsten av problemen (Simboli et al. 2014). Adams 

(2006) menar att defekter som upptäcks tidigt i produktionen inte är lika dyra att åtgärda 

som defekter som upptäcks i ett senare skede.  
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4.2 Empiri 
 
4.2.1 Förrådslager 

Berglund (Inköpare, 160415) berättar att legotillverkare levererar stationer på onsdag, 

torsdag eller fredagar – veckan innan måleriprocessen behöver dem i produktionen. 

Leveransdatumet av inlevererade stationer utgår ifrån att alla stationer bearbetas på 

måndagar. Eftersom måleriprocessen har en begränsad kapacitet av 10 stationer 

dagligen, behöver måleriprocessen bearbeta stationerna successivt under veckan. 

Konsekvensen blir att stationer är placerade i lager upp till 8 dagar innan bearbetning.  

4.2.2 Grundtvätten 

Nilsson (Målare, 250315) berättar att under högsäsong förekommer det att 

måleriprocessen tvingas vänta på att truckförare ska lyfta av taken på stationer. En 

anledning är att grundtvätten inte kan påbörja produktionen förens tak är avlyfta. 

Måleriprocessen är således helt beroende av truckförare för att producera och måla 

stationer. Truckföraren tillgodoser även all intern-transport på Holtab och kan därför 

vara upptagen med andra arbetsuppgifter. Att vänta på truckförare kan vara frusterande 

eftersom måleriprocessen redan har långa ledtider. Under lågsäsong kan 

måleriprocessen också behöva vänta på att truckförare ska lyfta av tak. Det är dock 

inget problem eftersom slutmonteringens efterfråga är låg. Ekström (Avdelningschef, 

250315) menar att samarbetet med måleriprocessen och truckföraren nu fungerar bättre 

eftersom Holtab har anställt en ny.  

Andersson (Truckförare, 160415) förklarar att truckförarens arbetsuppgifter är 

omfattande och har ett ansvar att förflytta alla stationer inom tillverkningsprocessen. 

Under en dag har truckföraren 70 uppdrag att slutföra bara i tillverkningsprocessen, 

vilket är en bidragande orsak till varför grundtvätten tvingas vänta. Truckföraren har på 

egen hand utvecklat rutiner och arbetssätt för att effektivt hantera förflyttningar av 

stationer. Vidare förklarar Andersson att när truckföraren blev sjuk förlorade 

måleriprocessen en dags produktion. 
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4.2.3 Platsbrist vid torkning av stationer 

Nilsson (Målare, 250315) förklarar att målerihallen inte är optimalt anpassad för stora 

stationer. När stationer torkar upplevs det att målerihallen är begränsad och liten, vilket 

tvingar medarbetare till förflytta stationer som blockerar varandra. Det är vanligt 

förekommande under högsäsong, när målerihallens kapacitet är fullt utnyttjad. En större 

fabriksyta och mindre kvantiteter av stationer hade underlättat problemet. Ekström 

(Avdelningschef, 250315) menar att måleriprocessen behöver planera bättre vart 

stationer ska placeras vid torkning så förflyttning och hantering av stationer kan 

reduceras. Andersson (Truckförare, 150415) uttrycker även att taken som lyfts på och 

av från stationerna utgör mycket hantering och förflyttningar. Slutligen behövs taken 

lyftas av ytterligare en gång innan slutmontering och lyftas på innan slutleverans till 

kund.  

4.2.4 Toppmålning 

Berglund (Inköpare, 160415) förklarar att kunden ibland efterfrågar en speciell färg på 

stationer som inte ingår i standardsortimentet. Måleriprocessen behöver således beställa 

färg, vilket levereras i 25 kilos spannar. Oftast behöver en station 60-70 kilo färg, vilket 

leder till att målerihallen skapar ett färglager av unika färger. I nuläget har 

måleriprocessen restfärg på 4-5 ton i lager, vilket kan leda till kassationer. 

4.2.5 PIA-lager 

Färdigmålade stationer ska i regel placeras en vecka i förväg på innegården innan de 

levereras till slutmonteringen. Eftersom måleriprocessen är begränsad till tio stationer 

dagligen målas stationerna en vecka i förväg för att säkerställa att slutmonteringens 

behov tillgodoses (Ekström, Avdelningschef 250315). 

Ekström (Avdelningschef, 250315) förklarar att under lågsäsong arbetar medarbetare i 

måleriprocessen i samma takt som högsäsong. En anledning är att medarbetare använder 

samma rutiner, vilket skapar konsekvenser i form av lager på innegården. När 

slutmonteringens efterfråga minskar förekommer det att måleriet hinner producera hela 

veckans arbete redan på onsdag. För att hålla måleriprocessen sysselsatt påbörjar 

medarbetarna nästkommande veckas produktion av stationer (Henriksson, 

produktionsplanerare 160415). Ekström (Avdelningschef, 250315) menar att stationer 
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kan därför målas flera veckor i förväg innan slutmonteringen efterfrågar dem. 

Konsekvensen blir att färdigmålade stationer placeras i lager på innegården. Under 

högsäsong nyttjas kapaciteten i målerihallen till fullo för att tillgodose slutmonteringen 

och skapar därmed inga onödiga lager.  

4.2.6 Arbetsmiljö och defekter 

Ekström (Avdelningschef, 250315) förklarar att arbetsmiljön i måleriprocessen är ett 

problem eftersom den starka doften och tunga lyft är en belastning för medarbetarna. 

Förtillfället är en medarbetare sjukskriven och det är under utredning om det är 

arbetsrelaterat.  

Enligt Nilsson (Målare, 250315) uppstår defekter sällan på stationerna och är oftast en 

konsekvens av att truckförare eller medarbetare skadar stationerna med trucken. Är 

skadan liten kan det åtgärdas genom att pensla färg på innegården. Är skadan däremot 

större behövs stationerna transporteras tillbaka till målerihallen för färgtoppning och 

därefter torkas över natten. Andersson (Truckförare, 160415) menar att tekniken att 

lyfta av –och på tak är ineffektiv. Anledningen är att truckens gaffel är opraktisk för det 

ändamålet. Gaffelns längd är lång och precisionen är viktig, gör arbetet svårt att 

bemästra och kan leda till defekter på stationerna.  
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4.3 Analys 
 
Förrådslagret 

Utifrån värdeflödeskartan är ett lager placerat direkt i anslutning till grundtvätten. 

Författarna har valt att benämna lagret som ett förrådslager som syftar till att lagerhålla 

stationer som levereras från legotillverkare. Inleverans av stationer sker onsdagar, 

torsdag och fredagar och avser stationer som ska målas i måleriprocessen 

nästkommande vecka (Berglund, inköpare). Enligt Jonsson & Mattson (2012) syftar 

förrådslager till att frikoppla produktionsprocessen från inleveranser. 

Genom förrådshållning kan materialbehovet i produktionen tillfredställas utan 

tidsfördröjning. Enligt Nilsson (Målare) förekommer det att stationer är försenade från 

legotillverkare och därför är lager av inlevererade stationer nödvändigt för att förhindra 

stillestånd i måleriprocessen.  

Enligt Berglund (Inköpare) är lagret nödvändigt men kan reduceras. Eftersom 

måleriprocessen successivt målar stationer under veckan, leder det till att stationer kan 

vara placerade i lager upp till åtta dagar. 

Ett onödig lager skapar inget värde för verksamheten och ökar ledtiden samt 

kapitalbindningen (Holweg & Bicheno, 2009). Författarna menar att stationer som inte 

bearbetas tidigt under nästkommande vecka utgör ett onödigt lager eftersom de placeras 

i lagret onödigt länge och leder till ökad kapitalbindning och ledtid. Stationer som är 

placerade i lager upptill åtta dagar kan istället levereras nästkommande vecka.  
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Grundtvätten  

Ljungberg & Larsson (2012) och Holweg & Bicheno (2009) förklarar att nödvändiga 

men icke-värdeskapande aktiviteter är nödvändiga för att värdeskapande aktiviteter ska 

fungera men skapar inget värde för slutkund. Nilsson (Målare) förklarar att grundtvätten 

är nödvändig för att rengöra stationer från smuts som uppstår under plåtbearbetning. Det 

är viktigt att stationerna noggrant tvättas så grundmålning fäster ordentligt. Författarna 

menar att grundtvätten således är en nödvändig aktivitet för måleriprocessen men skapar 

inget värde för slutkunden eftersom kunden endast är beredd att betala för att få 

stationer målade i efterfrågad färg. 

 

Enligt Nilsson (Målare) förekommer det att grundtvättningen blir stillastående i väntan 

på att truckföraren ska lyfta tak på stationer. Taken på stationerna måste plockas av 

innan grundtvättning kan utföras eftersom det annars är svårt att tvätta hörn och kanter. 

Truckföraren tillgodoser alla interna transporter i inom Holtab, vilket gör att 

truckföraren kan vara upptagen med andra uppdrag. Medarbetare som behöver vänta på 

verktyg, produkter, maskiner eller personal utgör ett slöseri (Simboli et al. 2014). 

Onödig väntan leder till att produktionen kan bli stillastående, vilket ger upphov till 

längre ledtider och kostnader (Holweg & Bicheno, 2009). Utifrån 

värdeflödeskartläggningen i analys 1 kan författarna konstatera att måleriprocessen 

redan har långa ledtider, vilket förlängs ytterligare av väntan på truckföraren.  

 

Torkning 

Nilsson (Målare) menar att torktiden syftar till att torka stationer mellan 

grundtvättningen, primningen och toppmålningen. Det är nödvändigt att stationer torkar 

i 12 timmar för att primas och toppmålas. Utifrån värdeflödeskartläggningen kunde 

författarna konstatera att stationer som är placerade för att torka i målerihallen utgörs av 

en ledtid på 24 timmar. Av 24 timmar utgör enbart 12 timmar den reella torktiden som 

är nödvändig, resterande tid kan betraktas som icke-värdeskapande tid, då stationer i 

målerihallen väntar på att bearbetas. Jonsson & Matsson (2012) förklarar att produkter i 

arbete (PIA) avser material som är under förädling i eller mellan produktionsresurser. 

PIA kan betraktas som ett lager som medför att produktionssteg frikopplas från 

varandra vilket möjliggör att olika produktionssteg kan upprätthålla olika 

produktionstakter.  
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I värdeflödeskartläggningen kunde författarna observera att processblocken i 

måleriprocessen innefattas av olika processtider. Torktiden kan således klassificeras 

som en nödvändig men icke-värdeskapande aktivitet eftersom stationer behöver torka 

för att senare kunna förädlas. Torkning fungerar således som ett PIA-lager i 

måleriprocessen som syftar till att frikoppla grundtvätten, primen och toppmålningen 

som utgörs av olika processtider.  

 

Hines & Rich (1997) menar att PIA lager inte bara påverkar kapitalbindning, utan också 

bidrar till längre ledtider och upptar fabriksyta. Enligt Nilsson (Målare) orsakar 

stationer som torkar platsbrist i målerihallen. Konsekvensen av platsbrist i målerihallen 

tvingar medarbetare att göra omförflyttningar av stationer som blockerar varandra. 

Hines & Rich (2010)  menar att förflyttningar kan ses som ett slöseri eftersom 

medarbetarna tvingas till förflyttningar istället för att fokusera på värdeskapande 

aktiviteter. Författarna menar därför att två slöserier kan kopplas till torkningen, onödig 

väntan och onödiga förflyttningar.   

 

Primning 

Primningen är en aktivitet som syftar till att grundmåla stationer med en färg som 

motverkar rostangrepp. Genom att grundmåla stationer förlängs livslängden, vilket 

utgör en viktig kvalitetsfaktor som kunden efterfrågar (Persson, VD). Värdeskapande 

aktiviteter syftar till att tillfredsställa kundens krav och efterfråga (Ljungberg & 

Larsson, 2012). Primningen kan därför betraktas som en värdeskapande aktivitetet som 

kunden är beredd att betala för.  

Värdeflödeskartläggningen visade att primningen begränsar måleriprocessens kapacitet. 

Anledningen är att grundfärgen doftar starkt, vilket leder till att stationer behöver 

yttorka inne primerummet. Processtiden utgör 40 minuter varav den värdeskapande 

tiden endast utgör 15 minuter. Författarna menar att tiden kan förklaras som nödvändig 

och därför kunde inga slöserier identifieras.  
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Toppmålning 

En värdeskapande aktivitet syftar till att erhålla kunden ett värde som den är beredd att 

betala för (Holweg & Bicheno, 2009). I toppmålningen målas stationer i kundens 

efterfrågade färg. Författarna menar därför att toppmålning avser en värdeskapande 

aktivitet. Processtiden för toppmålnigen är 5 minuter vilket innebar att det var svårt att 

identifiera slöserier i detta processblock. Ett slöseri som kan kopplas till toppmålningen 

är inköp av färgspannar.  

Måleriprocessen beställer hem färg via Berglund (Inköpare). För att toppmåla en station 

krävs det 60-70kg färg, vilket beställs hem genom 25 kilos spannar. Färg som inte 

används placeras därefter i lager. Spannar som är öppnade har en kort hållbarhets tid 

vilket leder till att kassationer är vanliga. Enligt Simboli et al. (2014) kan konsekvenser 

av onödig lager leda till defekter på produkter. Författarna menar att kassationer av 

färgspannar direkt är påverkad av att måleriprocessen köper hem för mycket, som kan 

uttryckas som ett onödig lager. 

 

Lager av färdigmålade stationer 

Lager av färdigmålade stationer, som kan studeras i värdeflödeskartläggningen som 

lager 2, innefattar alla stationer som måleriprocessen har målat färdigt och lagras i 

väntan på att slutmonteringen efterfrågar dem.  

Jonsson & Matsson (2012) förklarar att ett PIA-lager vanligtvis uppstår mellan två 

produktionsprocesser och uppkommer eftersom produktionsprocesserna har olika 

ledtider och behöver frikopplas från varandra. Eftersom ledtiden i måleriprocessen 

uppgår till 69 timmar och det bara tar några timmar att slutmontera en station, utgör 

lager av färdigmålade stationer ett nödvändigt PIA-lager.   

Enligt Ekström (Avdelningschef) ska färdigmålade stationer i regel placeras i lager 

veckan före slutmonteringen efterfrågar stationerna. Under lågsäsong minskar 

slutmonteringens efterfråga, vilket innebär att måleriprocessen hinner bli klara med 

stationerna på produktionslistan under veckan. För att förse måleriprocessen med 

arbetsuppgifter skickar produktionsplanerarna nästkommande veckas produktionslista 

via affärsystemet. Konsekvensen blir att färdigmålade stationer placeras i lagret onödigt 

länge. Ekström (Avdelningschef) förklarar att stationer har placerats i lagret upp till en 

månad innan ett behov uppstår i slutmonteringen. 
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Enligt Simboli et al. (2014) och Holweg & Bicheno (2009) orsakas överproduktion av 

att produktionen påbörjas för tidigt vilket leder till onödiga lager och förlängda ledtider.  

Författarna menar att måleriprocessens överproduktion leder till onödiga volymer av 

färdigmålade stationer i lagret som binder kapital och ger upphov av förlängda ledtider. 

Rother & Shook (2003) förklarar att överproduktion bör uppmärksammas särskilt 

mycket eftersom det ger upphov till ytterligare slöserier.  

    

Övriga slöserier 

Ekström (Avdelningschef) förklarar att arbetsmiljön i måleriprocessen är ett problem 

eftersom den starka doften och tunga lyft är en belastning för medarbetarna. Under 

uppsatsen gång blev Bengtsson (Måleriansvarig) sjukskriven med anledning av skador i 

axeln.  

Andersson (Truckförare) förklarar att truckens gafflar ibland orsakar repor på 

stationerna när tak ska lyftas av och på. Anledningen är att truckens gaffel är opraktisk 

för ändamålet, vilket innebär att precisionen som krävs försvårar arbetet. Andersson 

(Truckförare) uppskattar att en station varannan vecka repas på grund av detta. Nilsson 

(Målare) anser att reporna är förhållandevis enkla att åtgärda genom att pensla över med 

färg. Enligt Simboli et al. (2014) är defekter det enklaste slöseriet att identifiera 

eftersom defekter är synbara. Adams (2006) förklarar att defekter som upptäcks tidigt 

inte är lika kostsamma att åtgärda och att slöseriet kan reduceras genom att upprätta 

kvalitetskontroller tidigt i processen.  
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4.4 Slutsats 
 
Författarna har identifierat sex olika slöserier i måleriprocessen. De identifierade 

slöserierna är: onödig väntan, onödigt lager, överproduktion, onödiga förflyttningar, 

defekter och inkorrekta processer. Onödiga transporter har inte kunnat identifieras som 

ett slöseri i måleriprocessen. Tabellen nedanför illustrerar klassificering och 

identifiering av slöserier för respektive processblock samt lager. Truckförare och 

arbetsmiljö kan inte kopplas till ett specifikt processblock eller lager, och utgör slöseri i 

hela måleriprocessen.  

 

 
Figur 24: Sammanfattning över slöserier som förekommer i måleriprocessen 
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5 Vilka förbättringsåtgärder finns det för att minimera 
Slöserierna i måleriprocessen? 
 
Kapitlet följs av en teoretisk referensram som behandlar det framtida tillståndet, 
kontinuerligt flöde, supermarket, lagertyper, orderbunden materialförsörjning, 
målkonflikter, förbättringsgrupper, PICK chart, Ishikawadiagram samt utförandet av 
Ishikawa. I empiriavsnittet behandlas medarbetarnas förbättringsförslag som i analysen 
integreras med teori och förbättringsverktyg. Uppsatsens avslutas med att besvara den 
sista frågeställningen och därefter egna reflektioner och förslag till vidare forskning. 
 

 

 
Figur 25: Analysmetod kapitel 5 

 
5.1 Teori 
 
5.1.1 Det framtida tillståndet 
Syftet med framtidskartan är att rita en karta över ett önskvärt tillstånd för företag i 

framtiden. Värdeflödet som visualiseras på framtidskartan är en förbättrad version av 

kartan för det nuvarande tillståndet. På framtidskartan ska slöserier eliminerats, 

nödvändiga men icke-värdeskapande aktiviteter reducerats och lager reducerats (Barber 

& Tietje, 2008). Kartan ska symbolisera hur det framtida värdeflödet ska 

operationaliseras. Kartläggningsteamet bör rita kartan utifrån en tidsram från sex till 

tolv månader. Tidsramen är väsentlig eftersom en längre tidsram ger mer förutsättningar 

för att implementera förbättringsåtgärder (Keyte & Locher, 2008). 
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Rother & Shook (2003) menar att reducering av nödvändiga men icke-värdeskapande 

aktiviteter ska utföras med försiktighet eftersom andra processer i verksamheten kan bli 

påverkade. Det krävs således förståelse om verksamheten när aktiviteter reduceras.  

Enligt Battini et al (2015) medför reducering av nödvändiga men icke-värdeskapande 

aktiviteter att fabriksyta frigörs i produktionen som kan nyttjas till andra ändamål 

Det framtida tillståndet ska säkerställa att företag kan leverera kundvärde utan att ådra 

sig onödiga kostnader.  

Därför är det väsentligt att det framtida värdeflödet är kontinuerligt och att mellanlager 

har reducerats eller eliminerats (Martin & Osterling, 2014). Storhagen (2011) förklarar 

även att konkurrens i kundorienterande företag är utifrån ledtider och det är därför 

väsentligt att reducera ledtider. 

 

5.1.2 Kontinuerligt flöde  
Ett kontinuerligt flöde är det mest effektiva sättet för en verksamhet att producera på 

(Martin & Osterling, 2014).  

Målet med ett kontinuerligt flöde är att med en jämn takt, utan mellanlager, producera 

produkter. Ett kontinuerligt flöde uppnås när olika delprocesser koordineras i samma 

produktionstakt (Petersson et al 2009). Genom att reducera ledtider, erhålla material i 

rätt tid och eliminera slöserier kan en jämn produktionstakt synkroniseras mellan 

delprocesser (Bael, 1998). 

Ett kontinuerligt flöde kan i olika delar av värdeflödet vara omöjligt att uppnå. Två 

processer med olika ledtider kan behöva frikopplas från varandra med ett mellanlager. 

Mellanlagret fungerar som en buffert för att säkerställa att kundprocessen erhåller 

material i rätt tid (Rother & Shook, 2003).  
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5.1.3 Supermarket 
 
Supermarkets är en metod som bygger på dragande principer för att styra materialflöde 

mellan olika delprocesser. Supermarkets är lämpligt att använda när två delprocesser har 

olika ledtider som behöver frikopplas från varandra och förebygga att produkter 

produceras för tidigt (Battini, Gamberi, Persona & Sgarbossa, 2015). När 

kundprocessen plockar material eller halvfabrikat från en Supermarket skickas en 

behovssignal till leverantörsprocessen som därefter börjar producera för att återställa 

den ursprungliga lagernivån i Supermarket (Bicheno & Holweg, 2008). Detta möjliggör 

för produktionsplanerare att enbart skicka en tillverksorder till processen närmast 

slutkund istället för att schemalägga alla processer inom företaget. Den process som 

tillverkningsordern skickas till benämns som pacemakerprocessen och det blir således 

den processens produktionstakt som resterande processer får förhålla sig till (Liker, 

2009). Genom att använda pull synkroniseras produktionstakten mellan processerna 

eftersom varje process behöver erhålla en behovssignal från föregående process (Rother 

& Shook, 2003) 

Överproduktion kan förhindras genom att medarbetare förhåller sig strikt till 

supermarkets principer. När det inte finns ett behov i nästa process ska medarbetare inte 

producera utan istället ägna tid åt städning, underhåll eller andra sysslor. När ett behov 

signaleras ska enbart den kvantiteten som behovet utgör produceras (Crocker, Jessop & 

Morrison, 2012). 

 

 

 
Figur 26: Supermarket 
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I praktiken fungerar en supermarket som följande: 

1. Kundprocessen (B) hämtar produkter vid behov 

2. Leverantörsprocessen (A) producerar produkter för att återställa lagernivån av 

det som hämtats från kundprocessen (B). 

3. Resulterar i att kundprocessen (A) styr leverantörsprocessens (B) 

produktionstakt. 

 

5.1.4 Lagertyper 
 

Enligt Jonsson & Matsson  (2012) förekommer det olika typer av lager beroende på var 

i materialflödet produkter befinner sig. Vanliga lagertyper är förrådslager, produkter i 

arbete och färdigvarulager.  

Förrådslager innebär lager av material, halvfabrikat eller detaljer som är avsedda att 

förbrukas i produktionen. Ett förrådslager primära funktioner är att frikoppla 

inleveranser och produktionen från varandra. Genom lagret kan materialbehoven som 

uppstår i produktionen tillfredställas utan tidsfördröjning.  

 

Produkter i arbete (PIA) avser lager av material som förädlas under, i eller mellan olika 

tillverkningsprocesser. Lagret syftar till att frikoppla olika produktionssteg, vilket 

möjliggör att en verksamhet kan använda olika produktionstakter i delar av en process 

(Jonsson & Matsson, 2012). 

 

Färdigvarulager innefattar färdiga produkter som väntar på att säljas. Lagret syftar till 

att frikoppla produktionen från distributionsprocessen. Lagret uppstår i företag som 

tillverkar mot lager och för kundorienterande företag som lagrar kunders produkter 

(Jonsson & Matsson, 2012). 
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5.1.5 Orderbunden materialförsörjning 
 

Orderbunden materialförsörjning innebär att tillverkningen sker direkt mot leverans till 

kund. När en kundorder är registrerad skapas en tillverkningsorder och en inköpsorder 

som avser material som tillverkningen behöver (Lumsden, 2012). Att synkronisera 

inleveranser av material när ett behov uppstår i tillverkningen är svårt. Optimalt ska 

inleveranser av material ske först när tillverkningen har ett behov. Inleveranser som sker 

för tidigt ger upphov till onödig kapitalbindning och för sena inleveranser skapar 

produktionsstörningar och försämrad leveransservice till kund (Jonsson & Matsson, 

2012). Segerstedt (2009) förklarar att kontinuerliga inleveranser av mindre kvantiteter 

är att föredra framför stora kvantiteter mer sällan. Mer frekventa inleveranser reducerar 

det genomsnittliga lager och kapitalbindning. Större inköpskvantiteter kräver dessutom 

mer hantering och upptar lagerutrymme. En ytterligare aspekt är att lager kan tappa i 

värde och material kasseras.  

Effektiv materialplanering syftar till att beräkna när ett behov uppstår och säkerställa att 

inleveranser ankommer nära inpå behovstidpunkten i produktionen (Jonsson & 

Matsson, 2012).  
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5.1.6 Målkonflikter 
 
För att uppnå det övergripande målet, lönsamhet, behöver ett företag göra avvägningar 

mellan kvalitet, leveransförmåga, produktivitet och flexibilitet (Ohlager, 2013). 

En försäljningschef strävar efter hög leveransprecision och flexibilitet, en inköpschef 

strävar efter låg kapitalbindning och totalkostnader samtidigt som en produktionschef 

prioriterar hög kapacitetutnyttjande och stora orderkvantiteter (Jonsson & Matsson, 

2012).  

Avdelningar är specialiserade och fokuserar på egna avgränsade uppgifter och strävar 

efter att minimera kostnader. Inköpsavdelning strävar efter att köpa in produkter till 

lägsta möjliga kostnader, vilket ofta innebär större volymer för att erhålla rabatter. 

Ekonomiavdelningen betraktar låga kostnader eftersom lager binder kapital, samtidigt 

som försäljningsavdelningen kräver korta ledtider för att kundorder snabbt kan 

tillgodoses (Jonsson & Matsson, 2012).  

 

En kravbild som företag har är god kvalitet, hög flexibilitet och korta ledtider. Det blir 

även vanligare med materialflöden som flödar direkt från extern leverantör till 

detaljtillverkning och slutligen slutmontering. I sådana situationer ökar beroendet 

mellan avdelningar och det skapar högre krav på samordning mellan ansvarsområden. 

Det kräver en mer flödesorienterad fördelning som riktar fokus åt att skapa värde för 

kund istället för att optimera resursnyttjandet inom olika enheter (Jonsson & Matsson, 

2012).   
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5.1.7 Förbättringsgrupper 
 

Det är viktigt att medarbetare är delaktiga i verksamheter som utvecklar 

förbättringsarbete.  

För att effektivt utveckla förbättringsarbetet ska verksamheten arbeta i lag där olika 

erfarenheter och perspektiv kan ventileras. Det kan således vara en fördel att organisera 

medarbetare i förbättringsgrupper. I en förbättringsgrupp har varje medarbetare två 

parallella arbetsuppgifter – att producera och förbättra verksamheten. I företag är det 

vanligt att medarbetare väljer att producera istället för att arbeta med förbättringsarbete. 

Det kan även uppkomma situationer där medarbetare förlorar motivationen och 

engagemang genom att involvera sig i förbättringsarbete, det kan exempelvis uppstå 

problem som kräver investeringar eller speciell kompetens. Vid sådana tillfällen 

behöver chefer uppmuntra och stödja förbättringsgruppen så varje medarbetare upplever 

att insatser påverkar verksamheten  (Petersson et al, 2009). 

 

Genom förbättringsgrupper kan medarbetare utveckla en standard över hur ett arbete 

ska skötas. En standard är det överenskomna sättet att utföra ett arbetsmoment på. Allt 

som har en inverkan på verksamheten bör optimalt standardiseras. Standardisering 

möjliggör att upptäcka avvikelser och påpeka brister i ett arbetsmoment. Standard kan 

även uttryckas som ”normalläget”. Existerar det inget normalläge kan medarbetare inte 

ifrågasätta eller påpeka brister i ett arbetsmoment. Standardisering utgör grunden för att 

upptäcka slöserier, vilket är grunden till ett effektivt förbättringsarbete (Petersson et al, 

2009). 
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5.1.8 PICK Chart 
 

PICK chart är en metod som har utvecklats av Lockheed Martin och är en förkortning 

av Possible, Implement, Challenge och Kill. Genom att använda metoden kan slöserier 

och avvikelser prioriteras i förbättringsarbetet. Med PICK chart bedöms således varje 

slöseri utifrån effekten av förbättringsförslaget och hur stor insats som krävs för att 

eliminera ett slöseri (Petersson et al, 2009). 

 

 
 

 
Figur 27: PICK chart 

 

Med PICK chart-modellen kan medarbetare diskutera vilka förbättringsförslag som ska 

prioriteras på ett strukturerat sätt. Ett slöseri som kräver en liten insats att åtgärda men 

som har en betydande effekt i verksamheten hamnar i fältet ”Genomför” och utgörs av 

högsta prioritet. Slöserier som hamnar i fältet ”Utmana” är svårare att åtgärda och 

kräver mer resurser i anspråk. I fältet ”Möjligt” hamnar slöserier som ska åtgärdas efter 

mer allvarliga slöserier har åtgärdats. I fältet ”Avfärda” hamnar slöserier som inte är 

lönt att åtgärda (Peterson et al, 2009). 
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5.1.9 Ishikawadiagram 
 
Att arbeta med förbättringsåtgärder kräver en förståelse om varför ett problem uppstår 

och orsaker till problemet. Kaoru Ishikawa utvecklade år 1943 ett orsaks-verkan-

diagram som benämns Ishikawadiagram eller “fiskbensdiagram”. Diagramet syftar till 

att systematiskt och metodiskt kartlägga orsaker om varför ett problem uppstår. Genom 

att undersöka alla inputs i en process för givet problem kan grundorsaken identifieras. 

Orsaker som identifieras kan upprättas hierkiskt med undergrupper beroende på vilken 

aktivitet som diagrammet avser. Användet av Ishikawadiagram kan identifiering och 

förståelse om orsaker fastställas och jämföras med andra brister i processen (Ishikawa, 

1993; Parayitam et al, 2009). 

 

 
Figur 28: Ishikawadiagram 
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5.1.10 Utförandet av Ishikawadiagram 
 
Det första steget i utförandet av Ishikawadigram är att identifiera problemet. Problemet 

ska preciseras och teamet som utför diagrammet ska vara överrens om vad problemet är. 

Det är väsentligt att problemet är korrekt uppfattat så grundorsaken kan 

identifieras.  (Ishikawa, 1993). 

Det andra steget kräver att gruppen identifierar möjliga faktorer som kan orsaka 

problemet. Detta kan göras med hjälp av sju M: 

Management: Är företagsledningen delaktiga och ger tillräckligt med stöd och resurser 

till verksamheten? 

Metod: Har verksamheten tillräckligt med verktyg och resurser? Är parametrar och 

styrbarheten korrekt specificerade? 

Mätning: Hur påverkar miljöfaktorer mätningen? Är måtten kalibrerade? 

Maskin: Utförs underhåll? Har maskinen förmåga att erhålla låg variation på 

tillverkande enheter? 

Material: Är leverantörkvaliteten tillräcklig? Vilken kvalitet innefattar processens 

produkter? 

Miljö: Hur påverkar miljön produkterna? 

Människa: Är personalen tillräckligt utbildade, motiverade och erfarna? Förstår 

personalen användningen av produkten? 

I tillverkande företag utgör människa, metod, material och maskin oftast största 

orsakerna till ett problem. När möjliga faktorer som påverkar ett problem är utrett 

behöver teamet tänka igenom vilka orsaker som påverkar varje relaterad faktor. Varje 

faktor ska detaljerat beskrivas av orsaker tills att diagramet påminner om ett fiskben. 

För att diagrammet ska fungera optimalt behövs det många “ben” och bör motsvara fem 

varför. Sista steget innefattar en analys av diagrammet. Beroende på hur detaljerat och 

komplext diagrammet är kan vissa orsaker påverka problemet mer än andra. Utvalda 

orsaker testas sedan för att komma fram till vilken grundorsak som påverkar bristerna i 

processen (Bergman & Klefsjö, 2012; Ishikawa, 1993). 
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5.2 Empiri 
 

5.2.1 Stationer är placerade onödigt länge innan grundtvättningen 
 

Berglund (Inköpare, 160415) förklarar att lager för inleverans av stationer i 

måleriprocessen kan reduceras. Genom att detaljerat dagsplanera när respektive 

stationer ska målas under nästkommande vecka, kan stationer köpas hem senare, vilket 

hade medfört att lagret kan minimeras. Henriksson (Produktionsplanerare, 160415) 

förklarar att en mer detaljerad produktionsplanering i måleriprocessen skulle medföra 

högre administrativa kostnader. Det skulle även behöva mer övervakning och 

samordning mellan funktionerna. Enligt Berglund (Inköpare, 160415) är det ibland mer 

lönsamt att leverantörer målar stationerna istället. Tidigare köptes primade stationer in 

till Holtab, vilket fungerade bra. En anledning till varför Holtab inte längre väljer att 

göra det, är på grund av att mycket pengar investerades i en ny målerihall. I nuläget 

förekommer det att leverantörer målar stationer när måleriprocessens kapacitet 

överstiges under högsäsong. En station kostar i genomsnitt 20 000 kronor beroende på 

storlek. Att köpa in färdigtvättade stationer kostar ytterligare 300 kronor. 

 
5.2.2 Grundtvätten väntar på att truckförare ska lyfta av taken 
 
Ekström (Avdelningschef, 250315) förklarar att onödig väntan som måleriprocessen 

upplever på att truckförare ska lyfta av tak, kan reduceras genom att ta del av 

truckförarens arbetsrutiner. De flesta medarbetarna i måleriprocessen innehar truckkort 

och har således behörighet att använda truck. Problemet är istället att Holtab enbart har 

två truckar, varav en truck har möjlighet att lyfta av taken på stationer. Samarbetet 

mellan måleriprocessen och truckförare fungerar i nuläget bättre än tidigare. Det 

förekommer inte lika ofta att måleriprocessen tvingas att vänta på truckföraren 
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5.2.3 Stationer omförflyttas på grund av platsbrist i målerihallen 
 
Nilsson (Målare, 250315) menar att en förbättringsåtgärd är att investera i en större 

målerihall för att undvika onödiga förflyttningar. Persson (150115) anser att en 

utbyggnad av målerihallen inte är lönsam, utan istället bör fokus vara på hur 

måleriprocessen kan effektivisera det logistiska flödet. Ekström (Avdelningschef, 

250315) förklarar att en bättre dagsplanering över vilka stationer som ska placeras i 

målerihallen kan reducera antalet onödiga förflyttningar. I nuläget finns det ingen layout 

eller standard över hur stationer ska placeras. En förbättringsåtgärd kan vara att måla 

placeringsikoner i målerihallen. I den gamla målerihallen provade medarbetarna att 

installera fläktar för att reducera torktiderna. Problemet blev istället att 

produktionstakten minskade eftersom fläktarna var placerade i primning –och 

toppmålningslokalen (Henriksson, Produktionsplanerare 160415). 
 
 
5.2.4 Speciella färger som beställs kasseras 
 
Berglund (Inköpare, 160415) förklarar att måleriprocessen behöver vara mer noggranna 

över vilken kvantitet färg som beställs hem när kunder efterfrågar speciella färger. I 

nuläget beställs 25 kilos-spannar hem. En förbättringsåtgärd kan istället vara att beställa 

10 kilos-spannar, eftersom en station behöver 60-70 kilo färg.  En orsak till problemet 

är att färgvolymer beställs hem på känsla och att måleriprocessen vill försäkra sig om 

att färgen ska räcka. 

 
5.2.5 Färdigmålade stationer är placerade i lager i flera veckor 
I nuläget målar medarbetarna i måleriprocessen rutinmässigt och begär nästkommandes 

produktionslista när veckans arbete är klart. En förbättringsåtgärd är att fokusera på 

underhåll, förbättringsarbete eller dokumentera avvikelser i måleriprocessen när 

efterfrågan från slutmontering är låg (Ekström, Avdelningschef 250315).  
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5.2.6 Truckförare repar stationer 
 
Andersson (Truckförare, 250315) menar att det förekommer att stationer skadas när tak 

ska lyftas av och på från stationerna. Skadorna uppstår dock väldigt sällan. Skador som 

uppstår genom repning, brukar oftast bara penslas över. En förbättringsåtgärd kan vara 

att ersätta truckens gafflar med en smalare variant för att förenkla arbetet. 

 
 
 
 
5.2.7 Tunga lyft och starka dofter 
 
Enligt Ekström (Avdelningschef, 250315) är arbetsmiljön ett ständigt återkommande 

problem. Konsulter har undersökt måleriprocessen och det finns planer på att investera i 

traverser. Det är dock inte säkert om traverser är praktiskt tillämpbart i måleriprocessen 

och kan leda till att kapaciteten minskar. 
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5.3 Analys 
 

Sista steget enligt Martin & Osterling (2014) vid tillämpning av 

värdeflödeskartläggning är att upprätta en framtidskarta. Målet med framtidskartan är 

att visualisera ett tillstånd där ett kontinuerligt flöde uppnås genom eliminering av 

slöserier och reducering av nödvändiga men icke-värdeskapande aktiviteter samt lager. 

Utgångspunkten för författarna har varit i enlighet med Persson (VD) att effektivisera 

måleriprocessen genom att identifiera och eliminera slöserier. Ekström 

(Avdelningschef) menar att torktider utgör den största begränsningen i måleriprocessen 

för att uppnå ett kontinuerligt flöde. Författarna har utifrån PICK chart prioriterat att 

fokusera på förbättringsförslag som har potential att förbättra det kontinuerliga flödet. 

Enligt Petersson et al. (2009) är PICK chart en metod som möjliggör att prioritera vilka 

förbättringsförslag som bör göras. I nedanför figur illustreras vilka slöserier som 

författarna har rangordnat. Författarna har valt att avfärda slöserier som har liten 

påverkan i förhållande till insats eller slöserier som Holtab är påväg att reducera. 

 
 

 
Figur 29: Prioriterade slöserier i PICK chart 
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5.3.1 Förbättringsförslag 1 - Genomförande: Köpa in färdigtvättade stationer från 
leverantör. 
 
Utifrån Ishikawadiagrammet har eventuella grundorsaker till varför stationer 

omförflyttas diskuterats. Författarna anser att två grundorsaker är starkt kopplade till 

slöseriet, stationer levereras smutsiga till måleriprocessen och att torktider utgör en 

onödig väntan. 

 

 

 
Figur 30: Ishikawadiagram av stationer som omförflyttas 

 

Petersson et al. (2009) menar att en förutsättning för att uppnå kontinuerligt flöde är att 

reducera nödvändiga men icke-värdeskapande aktiviteter. Genom 

värdeflödeskartläggningen klassificerade författarna grundtvätten och torktider som 

nödvändiga men icke-värdeskapande aktiviteter. Grundtvätten och den första torktiden 

utgör en sammanlagd ledtid på 24 timmar och 18,5 minuter, vilket motsvarar 35 % av 

måleriprocessens totala ledtid. 

Rother & Shook (2003) menar att aktiviteter som är nödvändiga men icke-

värdeskapande bör reduceras om det är möjligt. Författarna menar att aktiviteterna 

förlänger den totala ledtiden och ger upphov till ökad kapitalbindning i PIA-lager. 

Enligt Storhagen (2011) konkurrerar kundorienterade företag utifrån ledtider till 

slutkund, det är således viktigt att ständigt sträva efter att reducera ledtiderna. 
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Nilsson (Målare) och Ekström (Avdelningschef) förklarar att platsbrist förekommer i 

målerihallen under tiden stationer torkar. Platsbristen leder till att medarbetare tvingas 

göra omförflyttningar av stationer. Enligt Battini et al. (2015) medför reducering av 

nödvändiga men icke-värdeskapande aktiviteter att fabriksyta kan frigöras i 

produktionen som istället kan nyttjas till andra ändamål. Författarna anser att 

grundtvätten ger upphov till förlängd ledtid i måleriprocessen och skapar inget 

kundvärde samt ger upphov till platsbrist. I analys 2 kunde författarna identifiera att 

stationer som är placerade för att torka, utgör en längre ledtid än som är nödvändigt och 

därmed en onödig väntan. Konsekvensen blir således att medarbetare tvingas ägna tid 

och energi åt att hantera samt omförflytta stationer som blockerar varandra. 

 

Berglund (Inköpare) förklarar att under högsäsong, när måleriprocessens kapacitet 

överstigs, väljer Holtab att köpa in färdigmålade stationer från leverantör för att 

tillgodose kunders efterfråga. Författarna anser att måleriprocessen bör eliminera 

grundtvätten. Effekten av elimineringen reducerar den totala torktiden för stationer med 

34 %. Enligt Berglund (Inköpare) kostar färdigtvättade stationer 300 kronor extra om 

leverantören utför arbetet. Eftersom en station kostar 20 000 kronor skapar tjänsten en 

kostnadsökning på 1,5 %. Författarna anser att kostnadsökningen är motiverad eftersom 

måleriprocessens totala ledtid reduceras med 35 % och den totala processtiden med 34 

%. Vidare menar författarna att fabriksytan som frigörs i målerihallen delvis kan nyttjas 

för torkning för de värdeskapande aktiviteterna, vilket kan skapa förutsättningar för att 

öka måleriprocessens kapacitet under högsäsong när medarbetare behöver ägna mindre 

tid åt omförflyttningar. 

 

 

 

 
Figur 31: Effekter av förbättringsförslag 1 
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5.3.2 Förbättringsförslag 2 - Utmanande: Implementera supermarket för att 
förhindra överproduktion i måleriprocessen. 
 
Det finns flera grundorsaker i Ishikawadiagrammet som bidrar till att stationer målas för 
tidigt. En grundorsak är att produktionsplanerare skickar produktionslistan tidigare 
under lågsäsong när beläggningen är låg i måleriprocessen.  
 
 

 
Figur 32: Ishikawadiagram av färdigmålade stationer som är placerat i lager 

 

Rother & Shook (2003) menar att företag behöver upprätta ett kontinuerligt flöde för att 

producera effektivare. Mellan två delprocesser, där ledtiden skiljer betydligt, kan det 

vara svårt att upprätta ett kontinuerligt flöde. Enligt Ekström (Avdelningschef) 

förekommer det att färdigmålade stationer är placerade i lager upptill fyra veckor innan 

ett behov uppstår i slutmonteringen. Rother & Shook (2003) förklarar att onödigt lager 

kan uppstå när produktionsplanerare schemalägger varje delprocess. Anledningen är att 

varje delprocess betraktas som en enskild enhet som trycker ut produkter utifrån 

tillhandahållen produktionslista. Det innebär att delprocesser således inte tar hänsyn till 

det verkliga behovet som uppstår i en kundprocess. Utifrån värdeflödeskartläggningen 

skickar produktionsplanerare en produktionslista till både måleriprocessen och 

slutmonteringen. Måleriprocessen har en längre ledtid än slutmonteringens, vilket leder 

till att ett PIA-lager behöver frikoppla delprocesserna. Jonsson & Matsson (2012) 

förklarar att ett PIA-lager syftar till att frikoppla två delprocesser som uttrycks av olika 

ledtider.  
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Enligt Ekström (Avdelningschef) förekommer det att produktionsplanerare skickar 

nästkommande veckas produktionslista till måleriprocessen under lågsäsong redan på 

onsdagen. Istället för att bearbeta stationer borde medarbetare ägna tid åt underhåll, 

förbättringsarbete och dokumentera avvikelser. Författarna anser att 

produktionsplanerare möjliggör för ett tryckande system i måleriprocessen, vilket leder 

till att stationer målas för tidigt. 

 

Jonsson & Matsson (2012) förklarar att ett dragande system initierar produktionen först 

när en kundprocess uttrycker ett behov. Enligt Battini et al. (2015) är supermarket en 

metod som kan implementeras om två delprocesser behöver frikopplas från varandra. 

Metoden förhindrar att leverantörsprocessen producerar för tidigt och synkroniserar 

produktionstakten gentemot kundprocessens behov. 

Crucker, Jessop & Morrison (2012) menar att medarbetare ska ägna tid åt 

förbättringsarbete, underhåll eller andra sysslor när det inte finns ett behov i 

kundprocessen. Genom att implementera en supermarket kan inte måleriprocessen starta 

produktionen innan slutmonteringen har signalerat ett behov. Supermarket kan således 

skapa en effekt som leder till att måleriprocessen anpassar produktionstakten och kan 

fördela produktionen jämnt över veckan. Förbättringsförslaget förhindrar 

överproduktion i måleriprocessen, vilket leder till reducerade lagernivåer av 

färdigmålade stationer. Författarna har inte beräknat vilken förutbestämd lagernivå av 

stationer som supermarket ska innefatta eftersom uppsatsen är begränsad till 

slutmonteringen. 

 

Figuren nedan illustrerar hur en supermarket kan frikoppla måleriprocessen och 

slutmonteringen. När ett behov uppstår i slutmonteringen signaleras detta till 

måleriprocessen genom att använda ett hämtningskort för en färdigmålad station. När 

stationen förflyttas in i slutmonteringen frigörs ett tillverkningskort som signalerar att 

måleriprocessen kan börja producera en station. Måleriprocessen producerar således för 

att ersätta stationen som slutmonteringen har hämtat. 
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Figur 33: Förbättringsåtgärd - supermarkets 

 

 
Figur 34: Effekter av förbättringsförslag 2. 
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5.3.3 Förbättringsförslag 3- Möjligt: Utveckla en standardiserad inköpskvantitet. 
 

Det förekommer att kund efterfrågar stationer i en särskild färg som inte ingår i 

standardsortimentet av färger. Stationer som målas behöver mellan 60-70 kilo färg 

(Berglund, Inköpare; Nilsson, Målare). Berglund (Inköpare) förklarar att färgspannar 

som måleriprocessen beställer är utformade i 25 kilos volymer. Varje år binder 

måleriprocessen cirka fyra ton av restfärg, där delar av volymen kasseras vid 

lagerinventering. Utifrån Ishikawadiagrammet har flera grundorsaker upprättats som 

kan vara bidragande faktorer om varför onödigt färglager förekommer i 

måleriprocessen. 

 

 

 

 
Figur 35: Ishikawadiagram av onödiga färgvolymer 
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En grundorsak kan kopplas till att medarbetare beställer färg utifrån känsla och inte 

fakta. Författarna anser att måleriprocessen behöver utveckla en standard över hur 

mycket färg som ska beställas vid varje tillfälle. Enligt Petersson et al. (2009) är 

standardisering viktigt för att identifiera slöserier och skapar ett ”normalläge”. Används 

ingen standard kan avvikelser inte heller ifrågasättas. I den nuvarande måleriprocessen 

existerar ingen standard över färgbeställningar, vilket leder till att medarbetarna 

fortsättningsvis kommer att beställa för stora volymer och skapa ett onödigt lager av 

färg. 

Bicheno & Holweg (2009) förklarar att onödigt lager skapar inget värde för 

verksamheten utan istället ökar kapitalbindningen. Enligt Segerstedt (2009) är mer 

frekventa inleveranser av mindre kvantiteter att föredra framför större kvantiteter 

mindre frekvent. Anledningen är att genomsnittliga lager kan reduceras och att större 

inköpskvantiteter kan försämras över tid. Enligt nuvarande upplägg beställer 

måleriprocessen färg i 25 kilos spannar, vilket medför att restfärg placeras i lager. 

 

 
Figur 36: Nuvarande upplägg av förbeställning 
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Berglund (Inköpare) förklarar att genom kombinera färgbeställningar med 10 kilos 

spannar kan måleriprocessen minimera volymer av restfärg som placeras i lager. 

Författarna anser att tillsammans med inköparen, kan måleriprocessen utveckla en 

standard av beställningskvantitet som utgörs av både 25 – och 10 kilos spannar. Det 

skulle innebära att färglager kan reduceras och förebygga kassationer.  

 
 

 
Figur 37: Färgbeställning - förbättringsförslag 

 

 
Figur 38 Effekter av förbättringsförslag 3 
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5.3.4 Förbättringsförslag 4 - Utmana: Upprätta en förbättringsgrupp för att 
reducera onödigt lager. 
 

I nuläget ankommer inleveranser av 50 stationer med utgångspunkt att alla stationer 

målas på måndagar i måleriprocessen. Berglund (Inköpare) förklarar att Holtab 

använder fyra leverantörer för att tillgodose efterfrågan i slutmonteringen. Figuren 

nedan illustrerar hur inleveranser av stationer ankommer mellan onsdag till fredag. 

Måleriprocessen har en begränsad kapacitet att producera 10 stationer dagligen. Därför 

bearbetar måleriprocessen successivt stationer i förrådslager under nästkommande 

arbetsvecka. 

 

 
Figur 39: Nuvarande upplägg av inlevererade stationer 

Att synkronisera tidpunkter för inleverans av halvfabrikat och material när produktionen 

skapar ett behov är en utmaning. Material som inlevereras för tidigt skapar onödig 

kapitalbindning och försenade leveranser kan resultera i onödig väntan för produktionen 

(Jonsson & Matsson, 2012).  

 

En grundorsak som identifierades utifrån Ishikawadiagrammet, se nedanför, är att 

inköparen saknar insikt hur måleriprocessen planerar produktionen av stationer under 

veckan. Stationer som ankommer på onsdagar kan därför placeras i lager upptill åtta 

dagar innan måleriprocessen målar stationen. 
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Figur 40: Ishikawadiagram av stationer som är onödigt länge i lager 

Enligt Segerstedt (2009) kan genomsnittliga lager reduceras genom mer frekventa 

inleveranser. Enligt Berglund (Inköpare) kan stationer levereras senare om 

måleriprocessen planerar vilka stationer som ska målas respektive dagar. Författarna 

anser att ett bättre alternativ är att köpa hem stationer mer frekvent för att reducera 

onödigt lager och minska kapitalbindningen. Nedanstående figur illustrerar hur det 

genomsnittliga förrådslagret kan reduceras genom mer frekventa inleveranser. 

 

 

 
Figur 41: Förbättringsförslag av inlevererade stationer 

Henriksson (Produktionsplanerare) förklarar att det är möjligt att planera mer detaljerat 

när måleriprocessen ska producera stationer. Det skulle dock innebära mer administrativ 

handpåläggning, mer övervakning och mer samordning mellan Holtabs funktioner. Det 

betyder att administrativa kostnaderna hade ökat. Utöver kostnader strävar 

leverantörerna att effektivisera transporterna med en hög fyllnadsgrad. 

Transportkostnaderna kan således öka vid fler inleveranser av mindre kvantiteter.  
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Jonsson & Matsson (2012) förklarar att målkonflikter är vanligt inom företag. Olika 

avdelningar fokuserar på egna arbetsuppgifter och strävar efter att minimera kostnader 

utifrån avdelningens perspektiv. Enligt Petersson et al. (2009) är utgångspunkten i ett 

effektivt förbättringsarbete att arbeta i lag. Anledningen är att medarbetare från olika 

funktioner och processer har varierande erfarenheter och perspektiv. Dessutom ökar 

risken att varje avdelning suboptimerar förbättringsförslagen till specifik avdelning. 

Författarna anser att Holtab borde upprätta en förbättringsgrupp som involverar 

medarbetare från måleriprocessen, inköp och produktionsplanerare. Förslaget tror 

författarna ökar sannolikheten för ett utfall som resulterar i högsta möjliga lönsamhetet 

för Holtab. 

 

 
 
Figur 42: Effekter av förbättringsförslag 4 
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5.3.5 Framtidskarta över måleriprocessen 
 
En framtidskarta har upprättats för att visualisera en framtids tillstånd för 

måleriprocessen. Enligt Barber & Tietje (2008) syftar framtidskartan till att visualisera 

ett önskvärt tillstånd där slöserier, icke-värdeskapande aktiviteter och lager är 

reducerade. Martin & Osterling (2014) förklarar att det är viktigt att uppnå ett 

kontinuerligt flöde utan avbrott för att producera effektivt.  

 

En av de stora förändringarna i framtidskartan är att grundtvätten har förflyttats till 

leverantör, vilket innebär att måleriprocessen köper in färdigtvättade stationer. Effekten 

är att den totala ledtiden har reducerats med 35 % och fabriksyta har frigjorts i 

målerihallen. Medarbetare tvingas inte längre till onödiga förflyttningar, vilket tidigare 

var ett slöseri. Med en reducerad ledtid i måleriprocessen kan stationer påbörjas att 

målas närmre inpå slutmonteringens produktion.  

 

En supermarket har också implementerats för att synkronisera produktionstakten i 

måleriprocessen med slutmonteringens. Effekten är att PIA-lager på innegården kan 

reduceras, eftersom måleriprocessen inte längre kan producera utan att ett behov skapas, 

vilket leder till att överproduktion kan elimineras. Produktionsplanerare behöver 

fortsättningsvis skicka elektronisk information vilken färg respektive station ska målas 

i. Skillnaden är att produktionsplanerare inte längre startar produktionen i 

måleriprocessen.  
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Figur 43: Framtidskartan över måleriprocessen 

 
Tabellen nedan illustrerar måleriprocessens framtida mätetal. Processtiden och ledtiden 

har förkortats med 34 % respektive 35 %. Flödeseffektivitet har förbättrats med 0,3 

procentenheter vilket motsvarar en ökning med 75 %. 

 

 
Figur 44: Resultat av framtida tillståndet 

 

 

 



 

 

 

 91 91 

5.4 Slutsats 
 
Nedan illusteras en tabell över slöserier som har identifierats under uppsatsens gång i 

måleriprocessen, och vilka förbättringsförslag som författarna anser ska prioriteras.  

 

 
Figur 45: Prioritering av förbättringsförslag  
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5.5 Egna reflektioner och kritik 
 

Patrik Persson förklarade redan från början av studien att måleriprocessen behöver 

effektivisera det logistiska flödet. Uttalandet har därför satt en prägel över vilka 

förbättringsförslag som författarna har valt att föra fram. Att tillämpa Lean teori på en 

måleriprocess har orsakat vissa problem. Ett problem för författarna har varit hur 

torktider ska definieras och behandlas när slöserier identifierats. Torktiderna resulterade 

i att mätetalen som användes blev skeva och återspeglar inte en perfekt bild över hur 

måleriprocessen presterar. Medarbetare i måleriprocessen och personal som inköpare 

samt produktionsplanerare har varit mycket hjälpsamma. Författarna har även haft 

tillgång till en egen bas i måleriprocessen som varit till stor hjälp vid datainsamling. 

Efter varje processpromenad eller intervjuer har författarna haft möjlighet att gå tillbaka 

till basen för att skriva ner och diskutera vad som har observerats. Datainsamling av 

empiri har därför gjorts i en miljö som är optimalt anpassad för uppsatsens ändamål och 

genomförts utförligt. 

Handledare och opponenter har även varit till stor hjälp med insikter hur uppsatsen kan 

förbättras och vilken inriktning författarna bör välja. Förbättringsförslagen som lagts 

fram i uppsatsen hade kunnat bli mer utförliga om författarna beräknat kapitalbindning 

och andra kostnader som måleriprocessen bidrar med. Eftersom författarna i ett tidigt 

stadie valde ett kvalitativt tillvägagångsätt har inte specifik data kvantifierats. 
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5.6  Uppsatsens bidrag 
 

Uppsatsen har bidragit till måleriprocessens verksamhet genom att kartlägga 

värdeflödet, identifiera slöserier och analysera förbättringsförslag. Genom att författarna 

kartlagt värdeflödet i måleriprocessen, har Holtab erhållit en större helhetssyn över vilka 

slöserier som förekommer. Förbättringsförslag som författarna föreslagit kan användas 

för att eliminera och reducera slöserier. Förslagen är lämpliga och högst användbara för 

att effektivisera måleriprocessen. Förutom det praktiska bidraget har även författarna 

utvecklat den teoretiska referensramen genom utveckling av ytterligare symbol; truck. 

Tidigare har endast en lastbil illustrerat transport av material i value stream mapping. 

Genom att utveckla en trucksymbol kan kartan kompletteras och göras mer informativ . 

 

5.7 Samhällsekonomiska aspekter 
 

Uppsatsen har utvecklat Holtab och i synnerlighet måleriprocessen till en mer effektiv 

hantering och bearbetning av stationer. Uppsatsen har också identifierat miljöproblem i 

måleriprocessen som tunga lyft och starka dofter. Arbetsmiljön är dock förankrat i 

ledningsgruppen som håller på att utveckla arbetsmetoder genom traverser. Utifrån 

förbättringsförslagen kan måleriprocessen måla stationer med mindre hantering, vilket 

kan leda till en förbättrad arbetsmiljö och därmed reducera skaderisk på både 

medarbetare och material. 
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5.8  Förslag till vidare forskning 
 
I en fortsatt studie hade författarna valt att beräkna kapitalbindning och andra kostnader 

som måleriprocessen ger upphov till. Genom att beräkna kostnader för måleriprocessen 

kan Holtab erhålla en bättre bild huruvida det är lönsamt operationalisera ett eget 

måleri. Det hade även varit intressant att inkludera slutmonteringen i en 

värdeflödeskartläggning för att beräkna optimala lagernivåer i supermarket samt hur 

takttider skiljer mellan delprocesserna. Lean- verktyget value stream mapping behöver 

även utvecklas för att innefatta begrepp och mätetal som kan ge upphov till en mer 

rättvis bild av måleriprocessen. 

 

5.9  Etiska överväganden och sanningskriterier  
 
Författarna har informerat varje respondent och medarbetare på Holtab rätten att avstå 

intervjuer och observationer. Respondenterna har även haft möjlighet till att avstå 

ljudupptagning under intervjuer samt beviljats anonymitet. Personlig information som 

respondenterna betraktar som känslig har författarna valt att inte skriva i uppsatsen. 

Uppsatsen har under seminarium granskats av både examinator och opponenter, vilket 

har stärkt validiteten och reliabiliteten. Genom att använda flera källor från empirisk 

data och teoretisk referensram har ytterligare validitet och reliabilitet kunna stärkas. 
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Bilaga I Intervjuguide 
 
Martin Nilsson, Allmän industriarbetare 
Semi-strukturerad intervju 2015-03-25 
Hur ser informationsflödet ut i måleriprocessen? 
Hur får ni reda på vilka stationer som ska bearbetas? 
Hur påverkar kommunikationen mellan måleriprocessen och truckförare samt 
slutmontering? 
Hur många stationer efterfrågas till slutmonteringen varje vecka? 
Hur länge är stationer placerade utanför måleriprocessen innan bearbetning? 
 
Hur lång tid tar det att: 
Tvätta en station? 
Torka en tvättad station? 
Prima en station? 
Torka en primad station? 
Toppmåla en station? 
Torka en toppmålad station? 
Hur lång tid står en station i måleriprocessen innan truckförarna hämtar stationen? 
Hur lång tid står stationen i lager innan trucken kör den till slutmonteringen? 
 
Johan Ekström, Avdelningschef 
Semi-strukturerad intervju 2015-03-25 
Grundtvättning: 
Är det en nödvändig aktivitet? 
Kan aktiviteten integreras med en annan aktivitet? 
Vad görs för att säkerställa kvaliteten i aktiviteten? 
Upptäcks fel och brister i aktiviteten? 
Primning: 
Är det en nödvändig aktivitet? 
Kan aktiviteten integreras med en annan aktivitet? 
Vad görs för att säkerställa kvaliteten i aktiviteten? 
Upptäcks fel och brister i aktiviteten? 
Toppmålning: 
Är det en nödvändig aktivitet? 
Kan aktiviteten integreras med en annan aktivitet? 
Vad görs för att säkerställa kvaliteten i aktiviteten? 
Upptäcks fel och brister i aktiviteten? 
 
Målar ni fler stationer än vad slutmonteringen efterfrågar? 
Hur mycket väntetid är det i måleriprocessen? 
Hur ser transporten ut till måleriprocessen och ut från måleriprocessen? 
Förekommer det att stationer måste målas om? 
Behöver stationer vara placerade i lager innan, under och efter måleriprocessen? 
Vilka förflyttningar görs i måleriprocessen? 
Hur är kvaliteten på stationerna i måleriprocessen innan och efter de är bearbetade? 
Vilka metoder används för att mäta i måleriprocessen? 
Är processen flexibel? 
Hur kan ni förbättra måleriprocessen? 
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Mats Andersson Truckförare 
Semi-strukturerad intervju 2015-04-16 
Vilket är ditt ansvar i måleriprocessen? 
Hur ser dina dagliga rutiner ut? 
Hur ser kommunikationen ut mellan truckförare och måleriprocessen? 
Upplever du ditt arbete som stressigt? 
Tycker du att dina arbetsuppgifter är något som måleriprocessen själva kan utföra? 
Vilka problem möter du i din roll som truckförare? 
Hur vet du vilka stationer du ska förflytta och transportera ut och in till 
måleriprocessen? 
Hur påverkar hög/lågsäsong ditt arbete som truckförare? 
Hur påverkar platsbristen ditt arbete? 
Förekommer det att du måste göra omförflyttningar av stationer i måleriprocessen? 
Finns det ett system för hur stationer ska placeras? 
 
 
 
 
Malena Henriksson Produktionsplanerare 
Semi-strukturerad intervju 2015-04-16 
Under vilka månader är det hög/lågsäsong?                                                                             
Hur ser kommunikationen ut mellan från legotillverkare, produktionsplanerare, 
måleriprocessen och slutmontentering?                                                                                 
Använder ni någon prioriteringslista? Hur förhåller sig måleriprocessen till den?                             
Vad heter datasystemet som ni använder på Holtab?                                                                 
Hur ser ni på måleriets kapacitet? 
Är det något som måleriet kan göra bättre? 
Vad är er uppgift för att tillgodose vad kunden vill ha? 
Hur ofta händer det att måleriprocessen inte kan tillgodose slutmonteringens 
efterfråga?` 
FInns det kapacitet i måleriprocessen för framtida ökad omsättning? 
Hur kan flödet mellan måleriprocessen och slutmonterinen förbättras? 
Vilka konsekvenser får om måleriet inte hinner med leverans till slutmontering? 
Vad får det för konsekvenser med överproduktion?  
Varför arbetar måleriprocessen en vecka i förväg innan slutmontering? 
Vad är ledtiderna? 
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Kenneth Berglund Inköpare 
Semi-strukturerad intervju 2015-04-16 
Har leverantörerna av stationer möjlighet att tvätta stationerna innan leverans till 
Holtab? 
Om ja, skulle detta vara en stor extra kostnad?  
Hur många transformatorstationer köper du in årligen?  
Hur långt i förväg köper du in stationerna? 
Hur långa är leveranstider? 
Finns det något lager? 
Köper ni från flera leverantörer?  
Hur fungerar samarbetet med måleriprocessen? (inköp av färg) 
Huer ser kommunikationen ut? 
Hur kan kommunikationen mellan måleriprocessen & legotillverkare förbättras?  
Kan legotillverkare måla stationer under högsäsong? 
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Bilaga 2 Ishikawadiagram 
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