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Sammanfattning 
 

Alla företag jobbar idag med att kontinuerligt förbättra interna processer och aktiviteter för att 

skapa och behålla fördelar mot sina konkurrenter, detta behov ökar till följd av en global 

marknad. Företag lägger stor vikt vid att utöka sin produktionskapacitet genom investeringar i 

större utrymmen och nya maskiner. Något som förbises eller inte ligger inom många företags 

kunskap är det faktum att det finns väl beprövade förbättringsstrategier för att utöka denna 

kapacitet genom bättre utnyttjande av tillgänglig anläggningsyta. Syftet med denna studie var 

att påvisa olika förbättringsstrategiers möjlighet att identifiera slöserier inom en 

tillverkningsprocess och på så sätt ge möjlighet till bättre utnyttjande av anläggningsyta. 

Studiens genomförande med hjälp av en metod som ofta implementeras inom Lean 

produktion, Value Stream Mapping. Den enskilt största anledningen till att fallföretaget inte 

kunde utnyttja sin anläggningsyta maximalt till produktion var allt för stora lager och till 

största del inte till följd av dålig produktion. Resultatet som fallstudien lett fram till är att de 

största förbättringsmöjligheterna för företaget ligger inom ramen för Lean produktion. Studien 

har även genererat ett antal rekommendationer på vad fallföretaget bör åtgärda för att nå den 

vision som studien skapat genom de framtidskartor som producerats med hjälp av VSM.  

 

Summary 

 
All companies are today are working to continuously improve internal processes and activities 

to create and retain benefits against it’s competitors, this need increases due to a global 

market. Companies often put great importance in expanding it’s production capacity by 

investing in larger facilities and new machinery. Something that is overlooked or not 

understood within many companies is the fact that there are proven improvement strategies to 

expand that capacity through better use of available production space. The purpose of this 

study was to demonstrate different improvement strategies to identify waste in a production 

process and thus allow for better utilization of the production space. The study was performed 

using a method often implemented in Lean Production, Value Stream Mapping. The single 

biggest reason that the case company could not use its production space at a maximum 

capacity was due too large stocks, and for the most part not as a result of poor production. The 

result that the case study could find is that the largest improvement potential for the company 

lies within the framework of Lean Production. The study has also generated a number of 

recommendations as to what the case company should resolve to achieve the vision that the 

study created by the future of maps produced using the VSM. 

 

 



  
 

  

 

 

 

Abstrakt 
 

Kandidatuppsats i Industrial Mangement, Fakulteten för teknik vid Linnéuniversitet, 

2SE09E, VT15 

Författare: David Gross & Patrik Kindmark 

Handledare: Anders Ingwald 

 

Titel: Metod för identifiering av slöserier samt kostnadseffektiva förbättringsmöjligheter: en 

fallstudie 

 

Bakgrund: Att utveckla och förbättra organisationer genom effektivare användning av de 

resurser man har till förfogandet har blivit allt mer betydelsefullt under de senaste 

decennierna. Genom fokusering kring de aktiviteter som tillför värde hos kunden i 

slutprodukten kan företag reducera och eliminera oönskade slöserier inom 

tillverkningsprocessen. Ett verktyg som utvecklats och används för att eliminera dessa 

oönskade aktiviteter så som lagerhållning är Value stream mapping (VSM). 

 

Problemformulering: Hur kan man identifiera slöserier samt dess förbättringsmöjligheter 

för att möjliggöra en högre produktionskapacitet genom frigörandet av anläggningsyta?¨ 

 

Syfte: Genom användandet av VSM som modell, identifiera slöserier och kostnadseffektiva 

förbättringsmöjligheter.  

 

Metod: Denna fallstudie har utförts på ett företag som arbetar inom metallindustrin. Större 

delen av datainsamlingen har tagits från företagets egna dokumenterande data samt intervjuer 

med anställda och observationer under de besök författarna genomförde.  

 

Slutsatser: Genom att använda VSM som en modell har författarna lyckats identifiera 

fallföretagets största faktorer till slöserier samt ge förslag och underlag till framtida 

förbättrings implementationer av förbättringsstrategier. Författarna har bevisat utifrån den 

teoretiska data studien är grundad på gentemot den empiriska att flertal 

förbättringsmöjligheter utöver den som företaget tänkt sig finns till deras förfogande vid 

eventuell framtida implementering.  

 

Nyckelord 

Value stream mapping, VSM, slöseri, materialflöde, materialhantering, tillverkningsindustri, 

förbättringsstrategi 



  
 

  

 

 

 

Förord 

För att möjliggöra utförandet av denna studie har intern information från fallföretaget 

varit en avgörande faktor på studiens resultat. Författarna vill tacka företaget för det 

givna förtroendet de tilldelats och all den tid som lagts ner i förfogandet av att underlätta 

studiens utförande.  

Författarna vill även tacka handledarna och examinatorn, Mirka Kans och Anders 

Ingwald som bidragit med funderingar och kritik som varit värdehöjande för studiens 

resultat. Till sist vill författarna även tacka opponentgruppen som kommit med tips, idéer 

samt sina infallsvinklar på hur studien har kunnat förbättras under arbetets gång.  

 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

David Gross   Patrik Kindmark



  
 

  

 

 

 

Definitioner: 
 

Six Sigma: ”Förbättringsstrategi för producerande företag i avseende till kontinuerlig 

förbättring av kvalitet, produktionskapacitet och minskning av slöserier genom eliminering av 

icke önskvärd variation”, Bergman och Klefsjö (2010). 

 

Lean Produktion: ”Kontinuerlig process mot perfektion genom total eliminering av icke 

värdesättande aktiviteter”, Pakdil och Leonard (2014). 

 

Zero Inventory: ”Total eliminering av lager genom en perfekt tillverkningsprocess”, Pheng 

m.fl (1999). 

 

Process: ”Sammankopplade aktiviteter”, Bergman och Klefsjö (2010). 

 

Produktivitet: ”Produktionen per arbetad timme”, Jonsson (2008). 

 

Kaizen: ”Ständiga förbättringar utifrån standardisering”, Petersson m.fl (2009). 

 

Leveransprecision: ”Bemötandet av kundens förväntningar”, Lumsden (2012). 

 

Slöserier: ”Aktiviteter som inte anses medföra något värde i produkten”, Petersson m.fl 

(2009). 

 

Materialhantering: ”Metoder för att förmedla material till organisationens olika 

aktiviteter”, Jonsson (2008). 

 

Push- och Pull: ”Rörelsen hos en produkt eller information mellan två parter”, Jonsson 

(2008). 

 

Materialflöde: ”Vägen materialet går genom företagets aktiviteter”, Jonsson (2008). 

 

Buffert: ”Utjämnar flöden eller rörelser som inte är konstanta”, Jonsson (2008). 

 

Kapitalbindning: ”Företagets kapital binds upp i varulager, maskiner eller liknande” 

Bergman och Klefsjö (2010). 

 

Ledtid: ”Tiden från beställning till leverans”, Lumsden (2012). 

 

Flexibilitet: ”Kravet att anpassa leveranserna till kundens önskemål”, Lumsden (2012). 

 

Batch: ”Specifikt antal artiklar”, Liker (2009). 



  
 

  

 

 

Förkortningar:  
 

JIT             Just in Time 

TQM         Total quality management 

TPS            Toyota production system 

VSM          Value stream mapping 

PDSA         Plan Do Study Act 

C/T            Cykeltid 

L/T            Ledtid 

V/H            Värdehöjandetid 

O/T            Omställningstid 

G/T            Genomloppstid 

LM             Löpmeter 
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1. Introduktion 
I detta kapitel kommer läsaren introduceras till projektets bakgrund. Bakgrunden gynnar 

ut till en problem diskussion där problemet identifieras och formuleras. Projektets syfte 

och mål, begränsningar och avgränsningar, tidsram samt litteratursökning presenteras 

där efter och ger läsaren en bättre uppfattning om hur och när arbetet utförts. 

 

1.1 Bakgrund 
Att producerande företag jobbat med att förbättra sin egen produktion, sina 

arbetsförhållanden, arbetsrutiner kvalitet och dylikt är något som har pågått sedan den 

industriella revolutionen. Att alltid sträva mot förbättringar är naturligt då högre 

konkurrens inom marknaden för produktion alltid kommer att leda till att företag letar 

efter nya fördelar mot sina konkurrenter Bergman och Klefsjö (2010). Enligt detta sätt att 

tänka betyder det att om ett företag slutar att utvecklas kommer det eventuellt att tappa sin 

konkurrenskraft och bli utkonkurrerade av ett företag som har utvecklats förbi ens 

kapacitet gällande kvalitet, pris eller dylikt. Att alltid jobba mot kontinuerliga 

förbättringar skapar även förutsättningar för en ökad lönsamhet hos företag Bergman och 

Klefsjö (2010). 

 

Enligt Bergman och Klefsjö (2010) drevs Fords löpande band-metod fram av denna 

utveckling, man ville producera så mycket som möjligt till ett lägre pris samt att man ville 

göra arbetet snabbare och mindre skadligt för de anställda. Denna typ av massproduktion 

studerades av representanter från Toyota Motor Corporation för att sedan tas tillbaka till 

Japansk tillverkningsproduktion. Något som man dock saknade var den ekonomiska 

utveckling samt plats för sådan stor produktion som amerikanerna hade tillgång till. 

Något som i sin tur tvingade fram utvecklingstänkande anpassat för den japanska 

tillverkningsindustrin M.L Emiliano (2006). 

 

Enligt Obermaier och Donhauser (2012); Bergman och Klefsjö (2010) sågs de Japanska 

företagen under efterkrigstiden ofta som en förebild för de västerländska 

tillverkningsföretagen. De var tidiga med att utveckla strategier som fokuserade på att 

reducera felaktiga produkter i tillverkningsprocessen, återvinna mer, dra ner på ledtider 

och minimera lagring av produkter Bergman och Klefsjö (2010). 

 

Pheng och Hui (1999) beskriver begränsningarna de japanska företagen möter då det 

kommer till ytan att bygga sina fabriker på. I och med storleken på landet har de japanska 

företagen inte samma lyx som de västerländska att bygga sina fabriker ute på 

landsbygden och få mer yta för pengarna. Detta är en av faktorerna som ligger till grund 

för japans innovativa förbättringsstrategier som hela omvärlden har anammat.  

 

Den förbättringsstrategi som blivit mest känd och flest företag har tagit efter är lean 

produktion. Lean produktion har blivit en filosofi som baseras på ständig förbättring 

genom att reducera kostnader och eliminera aktiviteter inom processer som inte tillför 

något värde till den slutliga produkten, slöseri Pakdil m.fl. (2014).  

 

Drohomeretski m.fl (2014) beskriver även Six Sigma som en effektiv förbättringsstrategi 

när det kommer till producerande företag där konkurrensen är hög om marknadsandelar. 

Kontinuerlig förbättring i avseende kvalitet, produktionskapacitet och minskning av 

slöserier är även inom Six Sigma starka ledord och har visat sig vara en effektiv metod 

vid implementering av metoderna som innefattas Bergman och Klefsjö (2010). 
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Drohomeretski m.fl (2014) menar att Six Sigma tillsammans med Lean produktion kan 

skapa starka konkurrensfördelar vid införandet av en kombinerad strategi för dem båda 

metoderna, framförallt då i avseende att minska slöseri och minska kostnader för dessa.  

 

Västerländska företag har imponerats av de Japanska tillverkningsföretagens lagernivåer 

och mynnade en ny lednings paradigm som de kallade ”zero inventory”, noll lager. 

Lagrets funktion för ett tillverkningsföretag är dock viktig. Det är en säkerhet som bidrar 

med flexibilitet och flertal modeller har tagits fram för att bestämma optimala 

partistorlekar och lagernivåer för specifika företag. Men noll lager accepterar inte en syn 

på nödvändigt slöseri för att motverka olösta problem. För att uppnå noll lager måste man 

nå upp till en nivå av perfektion, något som kräver hög spetskompetens och motivation 

för att stimulera strävan efter ständig förbättring Pheng m.fl (1999). 

 

Enligt Bergman och Klefsjö (2010) kommer den globala marknaden och konkurrensen 

som medföljer alltid att resultera i att företag som slutar utvecklas i slutändan blir 

omsprungna av företag som kontinuerligt blir mer effektiva.  

 

I och med begränsningarna, sågs lager som slöseri i ögonen hos japanerna. Genom att 

eliminera lager kunde yta utvinnas för att skapa möjligheter för fler aktiviteter som bidrog 

till en högre produktivitet. En högre produktivitet genererade konkurrenskraft genom att 

efterfrågan kunde bemötas i högre grad Pheng m.fl (1999).  

 

1.2 Problemdiskussion  
Under decennier har företag arbetet med och försökt utveckla diverse 

förbättringsstrategier för att möta kundernas efterfrågan och stå som ledare på 

marknaden. Det var de västerländska företagen som hade ett järngrepp om 

marknadsandelarna i början av den industriella revolutionen med sina stora fina fabriker. 

Med stora anläggningsytor och en stark ekonomi kunde företagen tillverka stora volymer 

till ett lägre pris likt Fords löpande band-metod Bergman och Klefsjö (2010). 

 

Det var först då de Japanska företagen började blomma ut och konkurrera om 

marknadsandelarna man i väst tvingades intressera sig för deras tillvägagångs sett. 

Japanska företagen hade små anläggningsytor med begränsade resurser men lyckades 

ändå ta sig an marknadsledarna Pheng och Hui (1998). 

 

Japanska företag utvecklade förbättringsstrategier likt lean produktion, som blivit ett 

väletablerad tillvägagångs sett för en effektiv kontinuerlig produktivitets förbättring, 

produkt kvalité samt högre leveransprecision Chen m.fl (2008). Deras strategier har 

baserats på en högre grad av anläggningsutnyttjande samt ekonomiska besparingar genom 

att eliminera slöseri. Just-in-Time är ett exempel för en av deras strategier som går ut på 

att bland annat effektivisera materialhanteringen. Det gäller att materialet finns på rätt 

plats vid rätt tillfälle för att undvika icke värdeskapande aktiviteter, så som lagerhållning. 

Dessa strategier är mer kostnadseffektiva men kräver mer kunskap, tålamod och 

motivation av alla inom organisationen. 

 

Samtidigt som de japanska företagen arbetade mot anläggningsutnyttjande använde sig de 

västerländska företagen av en annan typ av strategi. Genom utbyggnader och mer 

anläggningsresurser ökade de sin konkurrenskraft. Detta är ett dyrt angreppsätt som de 
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flesta företagen inte har råd med eller inte kan applicera på grund av utomstående faktorer 

så som geografiska problem samt lagar och regler för utbyggnad Chen m.fl (2010).  

 

1.3 Problemidentifiering 
Att en produktionsanläggning inte är perfekt är något som alla producerande företag 

upplever och det är alltid en utmaning samt ett krav att fortsätta utvecklas. Att företag 

med högre efterfrågan än produktivitet måste utvecklas är en självklarhet då man annars 

kommer tappa marknadsandelar till konkurrenter samt att man går miste om intäkter som 

skulle kunna gå till det egna företaget. Att en utbyggnad för högre produktionskapacitet 

inte heller är möjligt är även det något som många företag står inför och därmed krävs 

andra lösningar för att möjliggöra en ökning av produktionen. 

 

Att utnyttja den anläggning som man som har företag har till förfogande till en maximal 

nivå är en förbättringsstrategi som ofta är återkommande inom både Lean produktion och 

andra strategier som Six Sigma. Att genom ett minskande av slöserier i form av 

mellanlager samt lagerplatser kan anläggningsyta frigöras och på så sätt ge utrymme för 

att kunna utnyttja den produktionsyta som finns tillgänglig.  

 

1.4 Problemformulering 
Vår problemdiskussion samt problemidentifiering leder oss fram till denna studies 

problemformulering som lyder:  

 

Hur kan man identifiera slöserier samt kostnadseffektiva förbättringsmöjligheter för att 

möjliggöra en högre produktionskapacitet genom frigörandet av anläggningsyta? 

 

1.5 Syfte och mål 
Syftet med detta projekt är att beskriva ett angreppssätt för att frigöra 

anläggningsutrymme genom att identifiera och eliminera slöserier hos ett tillverkande 

företag. Angreppsättet skall genom en förbättringsstrategi möjliggöra en högre 

produktionskapacitet genom att skapa plats för en större produktion utan att bygga ut 

tillgänglig anläggning. 

 

1.6 Relevans  
Företag möts av större konkurrens mer idag än någonsin förut. Det blir allt fler som 

startar upp organisationer och etablerar sig på marknaden i kamp om marknadsandelarna. 

Att expandera sitt företag genom en ökad produktivitet för att möta marknadens behov 

kan inte i alla fall lösas nya utökade anläggningstillgångar. Utbyggnader begränsas av 

geografiska faktorer och dessutom lagar och regler som påverkar detta tillvägagångssätt. 

Det är dessutom inte en kostnadseffektiv metod då utbyggnader ofta är stora och dyra 

projekt.  

 

Chen m.fl (2008) är en av alla författare som debatterar för hur pass viktigt det har blivit 

för organisationer att effektivt utnyttja sina anläggningstillgångar. Att stärka sitt 

varumärke genom förbättringsstrategier för minskat slöseri samt effektivare 

materialhantering har visat sig vara en fungerande och mer kostnadseffektiv lösning för 

företagen istället för att expandera genom uppköp av andra organisationer eller 

utbyggnader Pheng och Hui (1998). 
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Det finns fortfarande företag som försöker kringgå att implementera och arbeta med att 

utveckla förbättringsstrategier genom att flytta sina produktioner till U-länder där yta och 

resurser finns att tillhandahålla till ett billigare pris Chen m.fl (2008).  

 

Detta tyder på att det finns ett gap mellan den tillgängliga vetenskapliga data och 

näringslivets kunskap inom ämnet trots att det finns ett stort antal forskare som visar på 

fördelarna med dessa strategier och modeller. Detta tyder på att det finns ytterligare 

behov av att vidare visa tydliga resultat av förbättringsstrategier i näringslivet. 

 

1.7 Begränsningar och avgränsningar  
Projektet kommer att vara begränsat till en tidsram som arbetet måste utföras inom vilket 

kommer att leda till att det inte finns utrymme att göra en fullskalig studie inom ämnet. 

Tidsramen som är satt på företaget kommer att innebära att studien enbart innefattar att ta 

fram underlag och utvärdera detta material och kommer ej att kunna innefatta en 

implementation av planen eller strategin som tas fram. Modellen som kommer att 

presenteras i studien kommer alltså inte att appliceras i verkligheten under projektets 

gång.  

 

Studien kommer att som fallstudie kräva tillgång till mycket information hos fallföretaget 

som är konfidentiell vilket kan leda till att vissa information saknas samt ej kan 

presenteras i den slutgiltiga rapporten, något som ställer krav på noggrannhet men även 

kan leda till ett sämre resultat.  

 

För att avgränsa arbetet har fokus legat på standardproduktion inom tillverkningen, detta 

för att få ut de mest relevanta siffrorna samt de mest applicerbara siffrorna för företaget i 

fråga.  

 

Ett problem som uppstår med avgränsningen till standardproduktion i en produktionslina 

är det faktum att företagets tillverkningsprocesser ofta är sammankopplade på komplexa 

sätt vilket medför en svårighet i att kartlägga flöden och dylikt, detta då många flöden 

som påverkar det vi avgränsat oss till inte tillhör studiens uppgift.  

 

1.8 Tidsram 
Tidsramen för denna studie visas i figur 1.1. Arbetet är indelat i olika kapitel och figuren 

ger en överblick på den ungefärliga tidsramen då kapitalen har utformats. Planen som 

anges skall användas som ett stödjande schema för författarna. Följs schemat resulterar 

det i att arbetet blir klart vid den angivna tiden. 
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Aktivitet Datum V

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A1 Introduktion (Kap 1) 2015-03-23

A2 Presentation av problemformulering 2015-03-27

A3 Metod (Kap 2)

A4 Litteratursökning (Kap 2)

A5 Teori (Kap 3)

A6 Metodutveckling (Kap 4)

A7 Presentation Kap 1-4 2015-04-22

A8 Empiriskstudie (Kap 5)

A9 Analys (Kap 6)

A10 Resultat (Kap 7)

A11 Slutsats och Rekommendation (Kap 8)

A12 Diskussion och Kritik (Kap 9)

A13 Inlämning av arbete 2015-05-25

A14 Presentation av arbete 2015-06-02  
Figur 1.1, tidsram för fallstudie, egenkonstruerad 

 

1.9 Litteraturstudie  
De vetenskapliga artiklar om legat till grund för det teoretiska material som använts 

genom studien har hämtats från databaserna OneSearch samt Emerald Insight. Positiva 

aspekter med OneSearch är att det är en stor databas med mycket information, dock 

uppstår det även problem med detta då många av de träffar som uppstår inte är relevanta 

för det område som studien berör. Sökningarna som gjorts presenteras nedan i figur 1.2, 

då för många träffar stöttes på utökades antalet sökord för att smalna av sökresultatet.  

 

Sökord Databas Träffar Relevanta artiklar
Inventory + JIT OneSearch 1356 0

Inventory + JIT + Layout OneSearch 34 1

Inventory + Lean OneSearch 740 0

Inventory + Lean + Productivity OneSearch 72 1

Productivity Improvement OneSearch 24548 0

Productivity Improvement + Sig Sixma OneSearch 203 0

Productivity Improvement + Sig Sixma + Value stream mapping OneSearch 1 1

Continous improvement + Lean Emerald insight 4318 0

Continous improvement + Lean + VSM Emerald insight 85 2

Figur 1.2, litteratursökning, egenkonstruerad 
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2. Studiemetod  
Detta kapitel kommer att beskriva de forskningsmetoder som används i denna studie. 

Forskningen kommer utföras i form av en fallstudie som kräver användning av vissa 

forskningsmetoder. Dessa metoder beskrivs och utvärderas genom hela detta kapitel. De 

aspekter av tillförlitlighet, giltighet och generalisering beträffande denna studie kommer 

också att tas upp.  

 

2.1 Informationsinsamling  
Holme och Solvang (1997) presenterar två olika typer av insamlingsmetoder för data och 

information, dessa två metoder är kvalitativa metoder samt kvantitativa metoder. Dessa 

två metoder används vanligtvis vid insamling av data till forskningsprojekt och är starkt 

beroende av vad för typ av forskning som skall utföras Holme och Solvang (1997). Såväl 

kvalitativa och kvantitativa metoder har både för och nackdelar vid användandet. Patel 

och Davidsson (2003) menar att en stor styrka hos kvalitativa metoder är dess förmåga att 

beskriva specifika situationer medan kvantitativa metoder är mer matematisk och är bättre 

på att statistiskt analysera större mängder data.  

 

Kvalitativ forskning utnyttjas i de fall där forskare behöver skapa sig en djupare och mer 

noggrann förståelse för ett enskilt problem, denna typ av forskning innebär enligt Holme 

och Solvang (1997) att man måste ta sig nära problemet i fråga. En kvalitativ forskning 

kräver ofta en mer utförlig beskrivning av empirisk data menar Patel och Davidsson 

(2003) då det finns en viss risk för bristande objektivitet från forskaren till följd av 

närheten till problemet. För att en kvalitativ studie skall kunna äga rum menar Holme och 

Solvang (1997) att det krävs en viss för-förståelse för problemet i fråga från den som 

utför studien, detta till följd av att forskaren kommer bli tvungen att reflektera och 

analysera den data som samlas in. I en kvalitativ studie innefattas ofta intervjuer, analyser 

av källor samt observation av det problem som undersöks. Detta innebär att kvalitativa 

metoder lämpar sig bra för fallstudier nämner Holme och Solvang (1997). Enligt Patel 

och Davidsson (2003) används fallstudier då man vill fördjupa sig inom ett visst problem 

där kvantitativ data inte finns tillgängligt eller då forskaren anser att problemet i fråga 

bäst kan avgöras genom kvalitativ data.  

 

Kvantitativa metoder beskrivs av Holme och Solvang (2003) som en betydligt mer 

strukturerad forskningsmetod där helhet, stor mängd data samt intresse för det 

genomsnittliga och numeriska variabler. Med hjälpa av kvantitativa metoder läggs fokus 

på att med hjälp av en större mängd data försöka generalisera resultatet i en studie. För att 

kunna dra slutsatser från statistisk data menar Patel och Davidsson (2003) alltså att det 

krävs en mycket större mängd data än vid användande av kvalitativa metoder.  

 

2.2 Forskningsansats 
Vilket område man än undersöker då man utför en vetenskaplig studie är det en utmaning 

och ett viktigt moment för författaren att utveckla det teoretiska kapitlet Graziano och 

Raulin (2010).  Teori är en formaliserad uppsättning begrepp som sammanfattar och 

organiserar iakttagelser och slutsatser och ger förklaringar till fenomen vilket hjälper 

författaren att göra förutsägelser Med en stark och funktionell teori kan författaren 

bekräfta eller motsäga specifika förutsägelser gentemot en empirisk studie Graziano och 

Raulin (2010). 
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Det finns olika typer av angreppssätt då man utför en vetenskaplig studie, deduktion och 

induktion Holme och Solvang (1997). Enligt Graziano och Raulin (2010) innehåller alla 

vetenskapliga teorier de båda angreppssätten men de skiljer sig ofta åt i vilken grad de 

betonar det ena eller det andra. 

 

Enligt Graziano och Raulin (2010) är deduktiva teorier den mer klassiska vetenskapliga 

metoden som utgår ifrån en referensram. Man använder alltså sig av teorin för att 

analysera empirin genom att till exempel implementera en modell, en specifik teori eller 

formulera hypoteser som testas mot verkligheten genom observationer. Med hjälp av 

denna metod menar Graziano och Raulin (2010) att man får ut empirisk data som är 

begränsad och anpassad till dem teorier och modeller man valt att utgå ifrån.  

 

Induktiva teorier håller sig nära den empiriska data och baseras ofta på tidigare studier 

utförande under liknande villkor. Den empiriska data används som ett fundament som 

därefter låter författaren att bearbeta detta genom att använda sina teorier samt utveckla 

modeller Graziano och Raulin (2010). Med induktiva teorier går man från observationer i 

verkligheten till generalisering inom en teoretisk referensram. Vid användning av 

induktiva metoder skapar man genom empirisk data den teoretiska grund som krävs för 

att analysera och dra slutsatser från studien Graziano och Raulin (2010).  

 

Det finns även en kombination av dessa två angreppssätt vid namn abduktion som ofta 

används vid forskningsarbeten. Forskaren använder sig både av den empiriska och 

teoretiska studien och låter förståelsen successivt växa fram Holme och Solvang (1997). 

 

2.3 Intervju 
Intervjuer är en teknik för att samla information genom att fråga medverkande om deras 

erfarenheter, attityder eller kunskaper. Intervjuer kan användas vid genomförandet av alla 

typer av forskningar så som fallstudier eller experimentella studier. Utförandet av 

intervjuerna kan vara i form av personliga möten, via telefon eller andra tekniska verktyg 

eller i form av ett frågeformulär Graziano och Raulin (2010). 

 

Intervjuer kan delas in i olika kategorier beroende på utförandet, standardiserad, halv 

strukturerad och ostrukturerad Det som skiljer de olika teknikerna åt är hur pass mycket 

intervjuaren får ändra på frågorna samt hur mycket utrymme som lämnas åt respondenten 

att besvara frågorna Patel och Davidsson (2003). 

 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är syftet med de kvalitativa intervjuerna att låta 

respondenten att svara med egna ord och därmed få en intervju som mer anses vara som 

en daglig konversation. Denna typ av intervjuer har en lägre grad av standardisering och 

är ofta mer tidskrävande eftersom forskaren måste bestämma vilka respondenter man 

skall använda sig av och varför, samt hur man skall analysera den information som 

genereras. 

 

De kvantitativa intervjuerna är frågor som är mer standardiserade som låter forskaren att 

dra generella slutsatser utifrån en större mängd utvald information Patel och Davidsson 

(2003). 
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2.4 Observation 
En observation kan utföras genom två olika observationsmetoder, strukturerad och 

ostrukturerad. De båda metoder måste däremot vara systematiskt planerade och data 

måste samlas in systematiskt. Observationer ger en forskningsstudie data om olika 

beteenden och processer i deras naturliga situationer Patel och Davidsson (2003). 

 

De strukturerade observationerna tillämpas på processer och beteenden som är så pass 

detaljerade att observatören känner igen eller vet om hur det skall gå till i vanliga fall. De 

ostrukturerade observationerna tillämpas på processer och beteenden där observatören är 

tvungen att samla på sig så mycket data som möjligt för att kunna analysera och gå vidare 

med informationen. För att en ostrukturerad observation skall vara av större nytta kräver 

det att observatören innehar kunskap, både teoretisk och empirisk, om problemsituationen 

Patel och Davidsson (2003).  

 

2.5 Validitet, tillförlitlighet och objektivitet  
För att kunna försäkra sig om att en studie är utförd på ett korrekt sätt samt att det resultat 

som presenteras är korrekt och vetenskapligt relevant finns det tre termer som beskrivs av 

som särskilt viktiga. Dessa termer är validitet, tillförlitlighet samt objektivitet.  

 

Validitet innebär enligt Patel och Tebelius (1987) att det som forskaren undersöker är och 

de frågor som ställs faktiskt överensstämmer med det som är målet med forskningen som 

bedrivs och det mål som skall uppnås. Holme och Solvang (1997) beskriver validitet med 

hjälp av en våg, om man har en våg som alltid mäter tio kilo fel kan man säga att denna 

våg har låg validitet då den inte överensstämmer med det uppsatta målet att mäta en exakt 

vikt. Patel och Tebelius (1987) poängterar flera sätt att undersöka och höja validiteten i 

den data man söker. Exempel som nämns är att ställa liknande frågor inom ett ämne och 

undersöka de svaren som man får tillbaka, överensstämmer dessa med varandra är det 

större sannolikhet att validiteten är hög. Holme och Solvang (1997) säger även att genom 

att undersöka svar från intervjuer och dylikt är att jämföra dessa mot verkliga 

observationer eller officiell data inom ämnet för att höja validiteten. Det som 

kännetecknar validitet är alltså det faktum att data man som forskare kommer fram till 

faktiskt stämmer överens med verkligheten och i vilken grad information gör detta. Det är 

även viktigt att som forskare försäkra sig om att det man undersöker dessutom är av 

intresse för studiens innehåll, forskaren bör alltså försäkra sig om att det man undersöker 

är inom rätt område Holme och Solvang (1997).   

 

Att data eller information är tillförlitlig beskriver Holme och Solvang (1997) som att 

upprepade försök, observationer, mätningar eller dylikt går att genomföra med samma 

resultat. Detta går att beskriva med samma våg som i validitetsexemplet, om en våg mäter 

tio kilo fel anses den inte validerad men att den visar tio kilo fel vid flera upprepade 

försök anses den fortfarande vara tillförlitlig Holme och Solvang (1997). Merriam (1998) 

menar därför att man inte kan anta att någonting stämmer för att mätningarna är 

tillförlitliga då mätningar, observationer och människor kan ha fel vid upprepade 

tillfällen. Patel och Tubelius (1987) beskriver att tillförlitlighet är en försäkran om att 

mätningar är korrekt gjorda. 

 

Objektivitet beskrivs av Boolsen (2007) som att forskaren förhåller sig opartisk till den 

data eller de resultat som studien i fråga behandlar. Studien som utförs skall inte bli 

påverkad beroende av vilken forskare som utför den, förutsatt att dessa har samma 
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kunskap och erfarenhet, med andra ord skall forskaren kunna ersättas samtidigt som 

samma resultat uppnås. Detta innebär att forskarens egna åsikter, värderingar eller dylikt 

ej får speglas i studiens innehåll Boolsen (2007).  

 

2.6 Generalisering  
Enligt Larsson m.fl (2005) är frågor kring hur långt man kan generalisera sina resultat 

centralt inom all forskning- och utredningsmetodik. Skälet till detta beror på att man i 

kvantitativ forskning fokuserar på att kunna nå resultat som kan generaliseras till andra än 

det specifika fallet. Empirisk generalisering påverkas oftast eftersom datainsamlingen 

begränsas till ett visst område eller grupp, detta kallas rampopulation. Rampopulation kan 

ses som en kvalitativ studie och eftersom denna innehåller observationer och 

ostrukturerade intervjuer kan inte resultatet av generaliseringen hänvisas till andra 

situationer utan enbart till liknande fall.  

 

2.7 Forskningsetik 
Enligt Bryman och Bell (2005) handlar etiken i samhällsvetenskapliga undersökningar 

om hur de individerna som studeras behandlas och om det finns aktiviteter som man bör 

eller inte bör engagera sig i tillsammans med de personer som studeras. Forskningsetiken 

tillför validitet enligt Bryman och Bell (2005) eftersom man kan försäkra sig på att de 

individer som deltar i studien ger ut felaktig information enbart för att bemöta forskarens 

behov.  

 

De regler som finns inom forskningsetik brukar röra sig om frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i en forskning. 

Följande principer är exempel på etik gällande bland annat svensk forskning Bryman och 

Bell (2005). 

 

Informationskravet: Forskaren skall informera berörda personer om den aktuella 

undersökningens syfte samt vilka moment som kommer att ingå i undersökningen. 

 

Samtyckeskravet: Personerna som deltar i studien skall veta om att det är frivilligt och att 

de kan avbryta om det önskas. Är någon minderårig deltagande krävs föräldrars eller 

vårdnadshavarens godkännande. 

 

Konfidentialitets-och anonymitetskravet: Uppgifter om deltagarna skall behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Uppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan komma åt informationen. 

 

Nyttjandekravet: Den information som samlas in får endast användas i 

forskningsändamålet. 

 

Falska förespeglingar: Forskaren får inte ge falska eller vilseledande information om 

undersökningen till deltagarna. 

 

2.8 Sammanfattning metodavsnitt 
Denna studie kommer att utföras hos ett företag i form av en fallstudie. Studien kommer 

att utföras med hjälp av både strukturerade samt ostrukturerade intervjuer vilket resulterar 

i att kvalitativ data samlas. Det kommer därför att genomföras en kvalitativ studie då det 

inte finns nog med data hos ett enskilt företag för att genomföra en kvantitativ studie. Vi 
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kommer även att basera mycket av vår empiriska data på observationer samt intervjuer 

något som båda faller inom ramen för en kvalitativ studie.  

 

För att säkerställa att de källor som används vid litteraturstudien används enbart 

referentgranskade artiklar samt publicerade böcker för att säkra att den information som 

samlas. Användandet av enbart en databas kan ha skadat litteratursökningen då det samlas 

väldigt mycket information om ämnen som författarna ej är intresserade av vilket gör att 

det finns en risk att viktig eller intressant information försvinner i massan.  

 

Studien kommer att följa en abduktiv mall då studien kommer att kräva att empirisk data 

samlas för att utveckla en modell som passar företaget. Då modellen dock kommer att 

baseras på tillgänglig teoretisk data och inte skapa en ny modell är studien ej induktiv, 

dock är det en blandning av induktiv samt deduktiv mall.  

 

Validiteten i arbetet kommer att fastställas och säkerställas genom att undersöka 

företagets data mot de svar vi får från våra intervjuer, även det faktum att författarna av 

studien kan uppfatta svar på olika sätt kan skada validiteten något som kan backas upp av 

företagets egen data. Att den data som samlas utgår från tillgänglig teori och teori inom 

vetenskapen gör att forskarna kan vara säkra på att rätt data samlas, detta då teorin och 

modellen annars inte hade fungerat. Den deduktiva delen av vår infallsvinkel kommer 

även att höja arbetets validitet då den forskningsgrund vi står på försäkrar oss om att 

problemet är verkligt och finns inom industrin som undersöks. 

 

Tillförlitligheten kommer att säkras genom att båda författare alltid kommer att vara 

närvarande vid insamling eller analys av data och information. Detta för att fastställa att 

båda författare observerar samma sak samt drar liknande slutsatser. Detta är även viktigt 

för objektiviteten då det inte skall spela någon roll vem som gör observationen eller drar 

en slutsats utifrån samlad data, det skall vara opåverkat av egna infallsvinklar. 

 

Generaliseringen av arbetet kan ses som ett problem då det enbart utförs en fallstudie hos 

ett enskilt företag, dock kommer modellen som utvecklas fokuseras mot att fungera för 

företag inom liknande förutsättningar med samma problem som fallföretaget. 

 

 

Figur 2.1 Metodsammanfattning, egenkonstruerad 
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3. Teori 
I detta avsnitt kommer relevant teori som kommer att appliceras under fallstudien att 

presenteras samt beskrivas för att ge läsaren en förståelse för arbetets gång. Teorin 

kommer sedan att jämföras mot samlad empiri med hjälp av vår valda teoretiska modell.  

 

3.1 Förbättringsstrategier  
Att kontinuerligt förbättra sin organisation och processer inom denna är en vital del av 

kvalitetsarbetet för alla företag på den moderna marknaden menar Bergman och Klefsjö 

(2010). Att inte jobba med dessa förbättringar skulle enligt Bergman och Klefsjö (2010) 

betyda att man i längden blir utkonkurrerad från sin marknadsandel av andra företag som 

förbättras. Detta är en följd av den moderna marknadens globalisering, tekniska 

utveckling och externa kunders krav på högre kvalitet samt snabbt förändrade krav och 

behov Singh och Singh (2013). Enligt förespråkare för kontinuerlig förbättring finns det 

alltid möjlighet att uppnå bättre kvalitet med mindre resursutnyttjande Bergman och 

Klefsjö (2010). Det finns en rad olika förbättringsstrategier som alla fokuserar på att 

kontinuerligt förbättra ett företags produktion, kvalitet på produkter, företagets processer 

och så vidare.  

 

När man talar om förbättringsstrategier och kontinuerlig förbättring finns det ett flertal 

olika angreppssätt, strategier och metoder som används för att uppnå samma mål. Dessa 

olika sätt att angripa problem och utveckla organisationer och processer kombineras 

dessutom ofta för att uppnå bättre resultat Bergman och Klefsjö (2010). 

 

3.1.1 Total Quality Management 

Total quality management (TQM) innefattar grundtanken att ett företag alltid skall sträva 

efter att uppnå eller helst överträffa sina kunders behov och förväntningar till den lägsta 

kostnaden, detta genom att kontinuerligt förbättra processer inom organisationen 

Bergman och Klefsjö (2010). TQM bör enligt Hietschold m.fl (2014) ses ur ett holistiskt 

perspektiv och som ett management-system, där olika metoder, värderingar och redskap 

utnyttjas för att uppnå högre kundtillfredsställelse med hjälp av lägre resursutnyttjande.  

 

För att förstå TQM finns det enligt Hietschold m.fl (2014) en rad principer och faktorer 

som beskriver hur man som organisation bör jobba med TQM:  

 

 Engagerad ledning 

 Kundfokus  

 Basera kvalitetsbeslut på data och fakta 

 Få alla i organisationen engagerade 

 Fortsätt att förbättra kontinuerligt 

För att en implementation och det dagliga arbetet med TQM skall fungera menar 

Hietschold m.fl (2014) att hela organisationen är involverad i arbetet med förbättring då 

det kontinuerliga arbetet riktar sig mot att förbättra företagets processer, på grund av detta 

menar även Bergman och Klefsjö (2010) att alla inom organisationen måste veta vad de 

skall göra samt hur dem skall göra det. Kärnan i TQM är enligt Hietschold m.fl (2014); 

Bergman och Klefsjö (2010) ett processbaserat företagsklimat med ett stort kundfokus 

från alla inblandade i organisationen.   
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3.1.2 Six Sigma  

Six Sigma härstammar från företaget Motorola i USA där det utvecklades och 

presenterades i organisationen som en förbättringsstrategi för att reducera de icke 

önskvärda variationer i produktionen. Begreppet Six Sigma kommer ifrån matematiken 

där sigma är namnet på en standardavvikelse från ett medelvärde, vilket i detta 

sammanhang innebär en väldigt hög kvalité Bergman och Klefsjö (2010). 

 

Six Sigma är en förbättringsstrategi som på många sätt fungerar enligt Bergman och 

Klefsjös (2010) definition av kontinuerlig förbättring att det alltid går att uppnå bättre 

kvalité till ett lägre resursförbrukande. Grunden till Six Sigma är det faktum att icke 

önskvärda variationer i kvalité och produktion är ett stor bidragande faktor till missnöje 

hos kunder samt oväntade extrakostnader i produktionen. Målet med Six Sigma är alltså 

att minska dessa variationer för att säkerställa att kunden blir nöjd samt att 

resursförbrukningen minskar Bergman och Klefsjö (2010).  

 

För att uppnå Six Sigma inom ett tillverkande företag krävs det att felfrekvensen inte får 

vara högre än 3.4 produktfel (leverens till kund) av 1 000 000 levererade produkter. Detta 

betyder att kvalitetsgraden bör vara ungefär 99,9997% vilket är det genomsnittliga 

resultatet när målvärdet skiftar ±1.5σ från medelvärdet, se figur 3.1. 

 

 
Figur 3.1 Six Sigma kurva  

http://mvpprograms.com/help/mvpstats/ppa/six_sigma_ppm 

 

Six Sigma som verktyg kan användas både ur ett statistiskt perspektiv men även ett 

affärsmässigt perspektiv. Ur ett statistiskt synsätt lägger man fokus på felfrekvensen 

medan det affärsmässiga perspektivet tittar på möjligheterna att förbättra företagets 

lönsamhet och effektivisera verksamheten för att möta eller överträffa kundens 

förväntningar.  Hur man än väljer att använda Six Sigma bör det resultera i en 

organisation där alla processer omfattar minsta variation, samarbetar i perfektion med 

varandra samt levererar produkter i världsklass. Detta kräver dock stort engagemang från 

både operatörer till ledning och dessutom en hel del resurser Bergman och Klefsjö 

(2010). 

 

För att Six Sigma skall fungera inom en organisation krävs det att ledning och anställda är 

medvetna om vad som skall göras och hur det skall genomföras Magnusson m.fl (2003). 

Eftersom Six Sigma introducerar en helhetsbild samt ett standardiserat tillvägagångssätt 

för att minska variationerna i processer inom organisationen är alltså samarbete och en 

gemensam vision nödvändig för att man skall kunna uppnå optimala resultat Magnusson 

m.fl (2003).  

 

http://mvpprograms.com/help/mvpstats/ppa/six_sigma_ppm
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3.2 Plan-Do-Study-Act (PDSA) 
Enligt Bergman och Klefsjö (2010) är det viktigt vid arbete av förbättring, för 

organisationer att systematiskt och noggrant arbeta med att ta itu med problem och dess 

orsaker. Genom att prioritera och ranka de mest väsentliga problem först och arbeta med 

förbättring kring dessa kan företagen lägga mer tid och arbetskraft att lösa ett problem i 

taget. 

 

Förbättringsarbeten är ofta grundade på Edward Demings PDSA-cykel. Företag tolkar 

och utför denna cykel vanligtvis på två olika tillvägagångssätt. Första sättet är att används 

inom alla olika typer av processer och börjar med att arbetet planeras, sedan utförs det 

planerade arbetet och man studerar resultaten. När eventuella problem uppstår är det dags 

att agera och eliminera dessa orsaker och se till att de inte inträffar igen. Det andra 

tillvägagångssättet appliceras på själva förbättringsarbetet när en process är i behov av 

förbättring, antigen på grund av orsakerna ovan eller att processen har för stor variation 

Bergman och Klefsjö (2010). 

 

Stegen som följs vid applicerandet av det andra tillvägagångssättet i PDSA-cykeln är 

följande: 

 
Figur 3.2, PDSA-cykel, Bergman och Klefsjö (2010) s 224 

 

Plan: När ett större problem har konstaterats behöver man bryta ner problemet till mindre 

hanterbara bakomliggande orsaker. Man är tvungen att utgå ifrån relevant data och inte 

göra antaganden baserade på gissningar och detta görs genom att använda verktyg så som 

fiskbensdiagram (Ishikawa-diagram). Det är viktigt att personerna som arbetar kring 

förbättringsarbetet har olika bakgrund och olika spetskunskaper för att utvinna så mycket 

som möjligt ifrån eventuella brainstorming moment där problemet diskuteras Det skall 

sedan sammanställas data så att man kan upptäcka orsaker till fel och variation. Detta 

görs ofta genom användning av simpla statistiska data verktyg så som ett histogram. 

 

Do: När problemen och orsakerna har identifierats får ett förbättrings-team uppgiften att 

utföra de planerade stegen. Det är viktigt att alla i teamet är delaktiga i projektet från 

början till slut. 

 

Study: När arbetet utförts analyseras resultatet från förbättringsarbetet för att säkerställa 

att arbetet faktiskt var en framgång. Då man säkerställt att arbetet har haft en positiv 

inverkan måste man se till att den nya kvalitetsnivån som uppnåtts behålls. 

 

Act: Det handlar om att utöka sin kunskap och förståelse via förbättringsprocessen för att 

se till att samtliga problem inte inträffar vid senare tillfälle. Har stegen haft en positiv 

inverkan på organisationen och höjt nivån skall dessa steg göras till den nya standarden 
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för att vid behålla nivån. Har inte förbättringsprocessen haft någon inverkan är det viktigt 

att man drar lärdom av det man utförde och analyserar processen så att nytt arbete kan 

utföras med mer kunskap i bagaget. 

 

Efter ett varv i PDSA cykeln repeterar man samma process men angriper ett annat 

problem efter prioriteringen inom organisationen. PDSA är ett verktyg som flertal företag 

använder idag för kontinuerlig förbättring av organisationen i hopp om att uppnå en högre 

kvalitetsnivå Bergman och Klefsjö (2010). 

 

3.3 Lean Produktion 
Powell m.fl. (2013) beskriver Lean produktion som ett koncept baserat på principerna och 

arbetsprocesserna från ”Toyota production system”. Toyota production system (TPS) är 

en strategi baserad på kontinuerlig förbättring av organisationens olika aktiviteter inom 

produktionsprocess. Genom att aldrig nöja sig och ständigt söka efter områden att 

effektivisera och förbättra så uppnår man högre kvalité inom organisationen vilket i sig 

leder till att man blir starkare på sin marknad Jingshan (2012). 

 

Pakdil och Leonard (2014) beskriver Lean konceptet som en kontinuerlig process mot 

perfektion vars kärna och filosofi är att genom en långsiktig strategi generera mer värde i 

produkten för alla berörda parter. Målet är att reducera kostnader, effektivisera ledtider 

och att öka kvalitén genom en total eliminering av felaktiga produkter. Lean är alltså ett 

koncept som identifierar och eliminerar steg i processen som inte genererar något värde 

till produkten Pakdil och Leonard (2014). 

 

Genom att använda färre resurser, minska kostnader och öka kvalitén har konceptet 

produktion visat sig vara effektivt och används runt om i världen i alla möjliga 

organisationer Pakdil m.fl. (2014) 

 

För att en organisation ska dra nytta av Lean produktion krävs det enligt Liker (2009) att 

man arbetar kring fem viktiga steg. Dessa steg är något man kontinuerliga måste arbeta 

kring för att kunna uppnå fördelar med Lean produktionen. 

 
-        Definiera kundvärdet: Nyttan kunden får ut av din vara eller tjänst. 
-        Definiera värdeflödet: Alla aktiviteter som genererar värde i processen från råmaterial 

till slutprodukt. 
-        Får processen flyta jämnt 
-        Tillverka mot kundorder 
-        Sträva efter högsta kvalité 

 

Det krävs alltså att man fokuserar på att ha ett flöde som oavbrutet går genom 

värdeökande processer, så kallade enstyckesflöden. Detta blir då ett dragande system som 

når upp till kundbehovet genom att fylla på med kompetenser som går åt vid nästa 

arbetsmoment samt att man har en företagskultur som ständigt strävar efter förbättringar. 

 

En positiv aspekt med Lean produktion är att det inte kräver några stora investeringar, 

utan man kan applicera tänkandet mer eller mindre gratis om man har kunskaperna som 

krävs. Det finns även nackdelar med Lean produktion. Williams (2012) förklarar att man 

kan se Lean produktion som en religion. Det som är detta som är Lean produktionens 

stora nackdel. Alla inom organisationen måste tro på filosofin och engagera sig hundra 
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procent får att man ska uppnå ett framgångsrikt resultat. Lean produktion är också något 

som tar väldigt lång tid. Det är ingen förbättringsstrategi man kan förvänta sig hända över 

en natt utan det krävs lång tid av engagemang inom organisationen. 

 

3.3.1 Slöseri 

För att en organisation skall kunna effektiviseras på riktigt krävs det att slöseri blir 

synligt. Detta görs eftersom man skall kunna eliminera eller reducera de aktiviteter som 

anses som slöseri men detta medför även att företaget blir känsligt och även sårbart 

Petersson m.fl (2009). 

 

För att inte problemen skall bli för omfattande gäller det för företagen att utmana 

verksamheten på ett kontrollerat sätt genom att styra avvikelserna som skall framträda. 

Enligt Petersson m.fl (2009) ses den japanska sjön, som är ett välkänt begrepp som 

används i samband med att beskriva en kontrollerad sänkning av vattennivån för att 

kontrollerat utmana verksamheten. Detta medför att grynnorna kommer upp till ytan i en 

takt som organisationen kan hantera, och eftersom förbättringsarbeten handlar om att ta 

hand om dessa avvikelser och se till att de inte inträffar igen krävs det att det sker i en 

hanterbar takt. 

 

Det är viktigt att alla inom organisationen är medvetna om vilka aktiviteter som anses 

som slöseri för att kunna reducera och helst eliminera det som inte tillför något värde. 

Petersson m.fl (2009) beskriver de sju former av slöseri som ofta särskiljs inom Lean 

produktion: 

 

1. Överproduktion: Värsta formen av slöseri då den bidrar till alla andra former av 

slöseri. 

 

2. Väntan: Outnyttjad tid i väntan på nödvändiga förutsättningar. 

 

3. Transport: Enbart transport av produkt till kund ses som värde. All intern transport 

medför inget extra värde och ses alltså som en helt onödig aktivitet. 

 

4. Överarbete: Extra arbete som medför högre kostnader som kunden inte är villig att 

betala för. 

 

5. Lager: Stora förråd, buffertar och lager ses som en nödvändighet av de flesta företag 

då man vill hålla vad man lovar efter kundorder. Dock binder material upp kapital, tar 

upp onödig anliggningsyta och döljer eventuella problem. Stora lager medför även större 

risk om till exempel kvalitetsproblem upptäcks eller om kunden ändrar sig eller rent av 

går i konkurs. 

 

6. Rörelse: Utföra onödiga moment så som att gå och hämta ett specifikt verktyg vid ett 

moment som utförs på annan plats. 

 

7. Produktion av defekta produkter: Anses som en form av slöseri då det krävs att man 

rättar till sådant som inte blev rätt från början. 
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3.3.2 Kaizen 

Enligt Petersson (2009) har ordet kaizen blivit ett väletablerat ord även utanför Japan och 

betyder till det bättre. Med kaizen menas ständiga förbättringar där standardisering är en 

förutsättning eftersom alla förbättringar behöver utgå från en överenskommelse om hur 

saker och ting ska fungera. 

 

De flesta organisationer är överens om att de arbetar mot ständiga förbättringar men ofta 

är det begränsat till att dokumentera ner faktorer som skulle behöva en förbättring. Om en 

organisation skall kunna omvandla dokumentationen till en verklig förbättringsprocess 

krävs det ett strukturerat arbetssätt där det ska tydliggöras vad förbättringen konkret ska 

bestå i, vem som är ansvarig och när det ska vara klart för att nå resultat Petersson m.fl 

(2009). 

 

Inom tillverkande industrier är det vanligt att man talar om process-kaizen och flödes-

kaizen. Process-kaizen fokuserar på att förbättra en specifik process medan flödes-kaizen 

fokuserar på att förbättra det flöde som knyter ihop processerna. Båda är viktiga men 

eftersom flödes-kaizen påverkar även de enskilda processerna anses det mer effektivare 

att utgå från flödet som helhet och låta det önskvärda flödet ställa krav på vilka 

förbättringar som behövs på processnivå Petersson m.fl (2009). 

 

Kaizen är det viktigaste elementet i en organisations lean produktionssatsning. De företag 

som lyckas anamma ett lean förhållningssätt har lyckats utveckla ett självgående 

förbättringsarbete där så många som möjligt inom organisationen är involverade och 

engagerade i de mer gynnsamma förutsättningarna. Ett arbete med kaizen innebär ett 

arbete mot de riktigt små detaljerna där både problem och lösningar ofta existerar. I allt 

förbättringsarbete är det viktigt att se helheten samtidigt som arbetet utförs på detaljnivå 

Petersson m.fl (2009). 

 

3.4 Value Stream Mapping  
Value stream mapping (VSM) är enligt Rother och Shook (1999) ett verktyg för att 

kartlägga alla material-och informationsflöden som krävs av ett företag för att koordinera 

alla aktiviteter som krävs för att produktionen av varor till slutkund skall kunna äga rum. 

Rother och Shook (1999) menar att det som gör att VSM skiljer sig från andra 

kartläggningsverktyg är det faktum att man kartlägger både informationsflöden och 

materialflöden, man skiljer i modellen även på värdeskapande och icke värdeskapande 

flöden för att ge en helhetsbild av flödena samt ge möjlighet för att identifiera 

förbättringsmöjligheter.  

 

När man skapar VSM-kartan är det enligt Rother och Shook (1999) de vanliga stegen att 

man väljer en produktfamilj, skapar en kartläggning över nuläget, sedan skapas en 

framtida önskvärd kartläggning vilket mynnar ut i en förbättringsstrategi där man 

försöker att eliminera eller minska icke värdeskapande steg i största möjliga utsträckning.  

 

3.5 Just in Time 
Just-in-Time (JIT) som är en strategi som går hand i hand med Lean produktion och som 

ofta används som verktyg för ett företag att uppnå Lean produktion. Strategin går ut på att 

effektivisera materialhanteringen till den grad att man alltid har rätt artiklar på rätt plats 

vid rätt tillfälle Bergman och Klefsjö (2010). Liker (2009) beskriver JIT som en 

uppsättning av principer, redskap och tekniker som används för att en organisation ska 
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producera och leverera mindre och mer jämt fördelade kvantiteter med korta ledtider för 

att tillfredsställa olika kundbehov. 

 

Varför JIT är ett verktyg som ofta implementeras inom verksamheter i samband med 

Lean produktion för att man minimerar slöserier inom organisationen. Tillverkning av 

mindre kvantiteter kan enklare anpassas efter kundens behov och orderändringar, vilket 

resulterar i att företag inte utsätts för överproduktion och i sin tur extra kostnader så som 

lagerföring. 

 

3.5.1 Push-och Pullbaserad materialhantering 

Push-och pullbaserad materialhantering är två sätt att kategorisera och skilja mellan 

material förvaltning och är enligt Jonsson (2008) baserad på prognoser som trycker ut 

produkter eller kundorder som drar i produktionen. 

 
Pull-systemet bygger på att tillverkningen och rörelsen av material endast sker på initiativ av 

kunderna. Genom att styra produktionen via kundorder tillverkar man produkter i mindre 

kvantiteter men vid mer regelbundna tillfällen. Detta sätter stort ansvar för eventuella 

leverantörer som blir tvungna att vara enormt flexibla och kunna möta företagets behov. Med 

ett fungerande pull-system vill man eliminera icke värdesättande aktiviteter i produktionen så 

som lagerföring som kan ses som ett slöseri då det kommer på bekostnad av anläggningsyta 

Jonsson (2008). 

 
Push-systemet bygger på prognoser fastställda av företagets förväntningar. Man tillverkar 

alltså efter hur man tror att marknaden och kunderna kommer att efterfråga ens produkter, 

oftast baserad på föregående data. Det är mer eller mindre omöjligt att tillverka rätt 

kvantiteter efter uppskattad efterfråga vilket medför att produkter behövs lagerhållas tills 

behov uppstår. Detta innebär större kostnader för organisationer men ger dock företagen 

flexibilitet och säkerhet eftersom de kan möta kundbehov till en högre grad vilket stärker 

deras konkurrensfördelar Jonsson (2008). 

 

3.6 Logistik 
Jonsson och Mattsson (2011) beskriver logistik som läran om effektiva materialflöden. 

Logistik definieras som planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i 

materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av 

framställd produkt där syftet är att tillfredsställa kundens behov gentemot kundservice, 

låga kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser. 

 

Lumsden (2012) definierar logistik som en omfattning av förflyttning av människor och 

material. Det inkluderar de aktiviteter som avgör styrandet av rätt artiklar eller individer, i 

rätt skick, till rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad. 

 

Effektiva materialflöden har alltid haft en stor betydelse men intresset har varierat över 

tid och områden. Industriella organisationer har anammat intresset från militära aspekter 

där ett militärförbands förmåga baserades på tillgången till olika former av material. För 

dagens organisationer betyder logistik mer än att rätt artiklar vid rätt tillfälle, det ses som 

ett strategiskt verktyg för att stärka konkurrensfördelarna genom ett kostnadseffektivt 

materialflöde Lumsden (2012). 
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3.7 Lager 
Lagrets uppgift är att fungera som en buffert för att säkerställa att alla insatser som krävs i 

en produktionskedja har nödvändiga insatsmaterial. Med ett lager kan företagen bli mer 

flexibla genom att man balanserar ut eventuella variationer mellan inflöden och utflöden 

Lumsden (2012). 

 

Jonsson och Mattsson (2011) beskriver att synen på lager hos företagen har gått från att 

vara en nödvändighet till att anses som slöseri. Eftersom konkurrensen blir allt högre hos 

organisationer krävs det att man blir mer kostnadseffektiva. Det krävs att organisationer 

reducerar alla faktorer som inte tillför något direkt värde i produkterna och lager är en av 

dessa faktorer. Med lager binder man upp materialet i kapital och tar upp onödig 

anläggningsyta Petersson m.fl (2009). 

 

Enligt Nahmias (2009) finns det möjlighet att enkelt räkna ut kostnaden för att hålla 

produkter i lager, en formel för att räkna ut denna kostnad är: 

. En allt för hög kostnad för att hålla 

lager är enligt Nahmias (2009) en anledning till att prioritera stora lager som ett kostsamt 

slöseri.  

 

Om ett företag skall lyckas med att bedriva sin verksamhet utan lager krävs det kunskap 

samt nära och pålitliga relationer till sina leverantörer. Lagret ger företagen en säkerhet 

och flexibilitet genom att kunna anpassas bättre utifrån en kunds behov. 

 

3.7.1 Säkerhetslagar 

Ett säkerhetslagar motiveras av att man vill som företag kunna hålla leveransberedskap 

även om omgivningen är osäker. Den tiden det tar för leverantören att producera och 

leverera den mängd artiklar som förväntas få har företaget oftast i säkerhetslagar. Nivån 

på lagret bygger på tidigare erfarenheter och data så som prognoser. Ett större 

säkerhetslagar minskar organisationens känslighet för eventuella störningar men kommer 

på bekostnad av kapitalbindning och risken för investering i material som möjligtvis 

måste kasseras vid utebliven efterfråga. Det ställer även högre krav på organisationens 

anläggningsutrymme vilket medför ett högre pris på den totala lagringskostnaden Jonsson 

och Mattsson (2011). 

 

3.8 Ledtid 
Ledtid är normalt förknippat med leveransservice. Ledtid definieras enligt Lumsden 

(2012) som tiden från beställning till leverans. Ledtid innefattar olika aktiviteter så som 

ordermottagning, orderbehandling, planering, eventuell konstruktion och tillverkning 

samt distribution. Ledtiden kallas ofta för leveranstid men från kundens perspektiv, 

eftersom det betonar kundens väntetid. 

 

En kort ledtid anses som en konkurrensfördel hos ett företag och kan uppnås genom korta 

tillverkningstider eller genom att företaget tillgodoser kunderna med produkter från deras 

färdigvarulager Lumsden (2012). 

 

Kunderna kan ställa krav på att en organisation har en viss ledtid på deras produkter och 

om denna ledtid inte kan accepteras krävs det att företaget använder sig av lagerhållning. 

Tillverkningen inkluderas då inte i ledtiden utan måste ske mot prognos Lumsden (2012). 
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3.9 Flexibilitet 
Lumsden (2012) definierar flexibilitet efter kravet att anpassa leveranserna till kundernas 

önskemål. En flexibel organisation som har en god förmåga att anpassa sig till nya 

förhållanden både snabbt och kostnadseffektivt, vinner stora konkurrensfördelar. 

 

Man kan dela upp flexibilitet i två delar, produktflexibilitet och volymflexibilitet. 

Produktflexibilitet menas att verksamheten skall vara flexibel för vilka produkter som 

produceras och volymflexibilitet skall vara flexibel för vilken volym kunden efterfrågar 

Lumsden (2012). 

 

3.10 Produktionslayout 
Maskiner och andra komponenter som ingår i den process som skapar produkter i en 

tillverkande industri kan organiseras i olika produktionsupplägg. Resurserna ska utformas 

i produktionslayouten på ett sådant sätt att det är så gynnsamt som möjligt med hänsyn till 

de produkter som ska produceras och med beaktande av företagets produktionsstrategi 

Jonsson och Mattsson (2011). 

 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) finns det tre olika alternativ av produktionsupplägg. 

 

Funktionellt produktionsupplägg: Karaktäriseras av att resurserna organiseras efter 

funktion där materialet flyttas mellan respektive aktivitet som har en fast position. Det 

funktionella produktionsupplägget passar organisationer som har ett bredd 

produktsortiment med förhållandevis små volymer. De mindre volymerna gör att 

företagen enklare kan anpassa sig efter förändringar i produktmix och volym och därför 

blir systemet såldes flexibelt och mindre störningskänsligt. Eftersom aktiviteterna är fasta 

blir operatörerna vid respektive instans specialiserade med en hög kompetens vilket 

gynnar utveckling av nya produkter. Detta upplägg erhåller hög resursutnyttjandegrad 

men de interna transporterna blir allt mer komplexa. Detta system är också negativt ur 

kapitalbindningssynpunkt och det kan vara svårt att undvika långa ledtider.  

 

Linjeutformat produktionsupplägg: Fokus på ett kontinuerligt flöde av produkter i 

stora volymer där de maskiner och komponenter som ingår i en aktivitet placeras utefter 

den ordning som materialet förädlas i processen. De raka materialflödena genererar 

mindre ledtider och är gynnsamma ur kapitalbindning- och leveranssynpunkt. De interna 

transporterna minskas och det är även lättare att planera rutterna. Det är systemet mycket 

känsligt mot störningar då hela produktionen tvingas att stängas ner då en aktivitet 

upplever problem. Mellanlager och produktionsbuffertar är till hjälp mot känsligheten 

men bidrar då med kapitalbindning. 

 

Cellulärt produktionsupplägg: Resurserna delas upp i flödesgrupper där produkterna 

som skapas delas upp efter tillverkningslikheter och blir inte lika beroende av andra 

aktiviteter i produktionen vilket minskar störningskänsligheten. Det är dock svårt att nå 

en hög kapacitetsutnyttjande av alla resurser och det krävs även större efterfrågan för att 

det ska vara lämpligt med detta upplägg.  
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Jonsson och Mattsson (2011) beskriver även lämpligt upplägg för organisationer 

beroende på produktionsvolym och produktmix genom följande figur:  

 

 
Figur 3.3, Lämpligt produktionsupplägg, Jonsson och Mattsson (2011) s. 201 
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4. Metodutveckling  
Detta kapitel kommer att bestå av en presentation modell för att identifiera 

förbättringsmöjligheter inom fallföretaget. Denna modell kommer att presenteras i detalj 

och fungera som teoretiskt underlag för analysen av studiens empiriska data.  

 

4.1 Value Stream Mapping 
Att arbeta med VSM (value stream mapping) är en process för att kartlägga värdeflöden 

för en produktfamilj. Att kartlägga ett helt värdeflöde för en produkt eller produktfamilj 

innebär att man identifierar hela vägen från råmaterial, genom alla förädlingsprocesser 

och slutligen vägen till en slutkund. Att som företag göra en sådan omfattande 

värdeflödeskarta kan bli mycket komplicerat, tidskrävande och ineffektivt. Detta innebär 

att det vid en första värdeflödeskarta kan vara fördelaktigt att fokusera enbart på de 

interna flödena för att avgränsa arbetet Rother och Shook (1999).  

 

Att använda VSM som kartläggningsverktyg innebär att man presenterar företagets 

produktionsprocess i detalj, i modellen presenteras såväl materialflöden som 

informationsflöden som signaler och styrningsprocesser för att produktionen skall fortgå 

Rother och Shook (1999).  

 

Första steget är att välja en produktfamilj som skall kartläggas. Detta följs av en 

nulägeskarta där den nuvarande produktionsprocessen presenteras. Utifrån nulägeskartan 

identifieras förbättringsmöjligheter inom den valda processen vilket leder fram till en 

värdeflödeskarta som presenterar hur man vill att flödet skall se ut i framtiden Rother och 

Shook (1999). De fyra stegen som följs när man arbetar med VSM presenteras i figur 4.1 

nedan. 

  

 
Figur 4.1, Steg inom VSM, Rother och Shook (1999) s. 19 

 

4.1.1 Välja produkt eller produktfamilj  

Det första steget man gör vid användandet av VSM är att välja produktfamilj. Detta steg 

görs då det skulle bli alldeles för stort och komplicerat att göra alla flöden inom en 

produktion på samma kartläggning. Produktfamiljer definieras som en grupp av produkter 
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som alla går genom samma processer och utnyttjar samma resurser samt verktyg vid 

produktionen. Vid mer komplexa tillverkningsanläggningar där företag producerar ett 

stort antal produkter vid flera olika processer kan det underlätta att använda matriser för 

att fastställa olika produktfamiljer som i figuren nedan:  

 

 
Figur 4.2 Produktfamilj-matris, http://www.beyondlean.com/value-stream-mapping.html 

 

Figur 4.1 visar genom att ringa in två produkter som genomgår samma processteg att 

dessa tillhör samma produktfamilj, den här typen av matris blir dock ointressant vid 

mindre produktioner där det är enkelt att särskilja på olika produkter menar Rother och 

Shook (1999). Steget som följer valet av produktfamilj är att konstruera den 

värdeflödeskarta som just nu beskriver företaget.  

 

4.1.2 Konstruera nulägeskarta  

Det finns inom VSM inget standardiserat sätt att rita en värdeflödeskarta men det finns 

däremot ett flertal vanliga symboler som används, dessa presenteras i figur 4.2:  

 
Figur 4.3 exempel på VSM-symboler, Rother och Shook (1999) s. 105    

 

Efter det att en produktfamilj har valts ut från produktionen ritas nulägeskartan, denna 

karta skall visa hur processer för material samt informationsflöde ser ut i produktion 

under tiden som ritandet utförs Rother och Shook (1999). Enligt Hines och Rich (1997) 

bör man börja bakifrån i värdeflödet för att på så sätt utgå ifrån kunden och komma 

närmare dess behov. I figur 4.4 visas ett exempel på hur en nulägeskarta kan se ut enligt 

http://www.beyondlean.com/value-stream-mapping.html
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Rother och Shook (1999) och kommer att förklaras för att ge en bild av hur symbolerna 

används och hur det kan se ut vid ritandet av en sådan karta:  

 
Figur 4.4 Exempel på nulägeskarta, https://support.content.office.net/en-

us/media/8f704492-5800-4885-aa5c-7176d7a7539f.gif 

 

I figur 4.4 finns alla symboler från figur 4.3 representerade och nulägeskartan börjar med 

i översta högra hörnet visa kunden i form av en fabrikssymbol då man bör utgå från 

längst bak i värdekedjan. För att visa informationsflöden dras solida tunna streck från 

kunden till produktionsplaneringen och vidare till leverantör som också representeras av 

en fabrikssymbol i vänster hörna av kartan. Från produktionsstyrningen går kontinuerliga 

informationsflöden till de olika processtegen inom tillverkningen som representeras av 

processrutor nedtill på kartan. Mellan dessa processymboler på kartan går tjocka streck 

som visar på materialflöden mellan de olika produktionsrutorna, på dessa pilar finns även 

trianglar som symboliserar mellanlager eller lager som ligger mellan 

produktionsprocesserna. Materialflöden från leverantör och till kund visas även med 

tjocka streck och en illustration av en lastbil som visar på att det sker en extern transport 

av material. Längst ned på kartan visas den summerade ledtiden för produkten och den tid 

som produkten genomgått värdeskapande aktiviteter Womack och Jones (2003). Eftersom 

lager och mellanlager anses vara icke värdeskapande och ofta anses vara slöseri används 

trianglar för att visa dessa på flödeskartan, vilket också kan ses som en varningstriangel. 

För att flödeskartan inte skall bli för komplicerad kan tillverkningssteg som sker vid 

https://support.content.office.net/en-us/media/8f704492-5800-4885-aa5c-7176d7a7539f.gif
https://support.content.office.net/en-us/media/8f704492-5800-4885-aa5c-7176d7a7539f.gif
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samma tillfälle innefattas i samma processfönster, det är därför viktigt att fastställa 

huvudprocessen innan man börjar rita dessa rutor menar Womack och Jones (2003).  

 

För att kunna veta vad som är värdeskapande för kunden är det enligt Keyte och Locher 

(2008) vanligt att man börjar med att identifiera kundbehov, vet man vad kunden vill ha 

och kräver så ställer det även vissa krav på tillverkningsprocessen. Dessa kundbehov 

läggs till som data under kundens fabrikssymbol i värdeflödeskartan Rother och Shook 

(1999). 

 

Vid varje processruta finns även en ruta för data som samlas för just denna process, det är 

här viktigt att veta innan vilken typ av data man letar efter och vad som skall mätas, detta 

beror på att det är mer effektivt att mäta data under tiden man ritar sin processkarta och 

inte förlita sig på historisk data som företaget har sedan tidigare Rother och Shook 

(1999). Siffror som ofta mäts i tillverkande företag är Cykeltid (cykle time, C/T), 

Omställningstid (change over time O/T), ledtid (L/T), värdeskapande tid och 

genomloppstid (G/T). För att vara effektiv när man samlar data finns det ingen vinst i att 

använda för mycket olika data eller för komplicerad data då huvudsyftet är att identifiera 

delar av processen som går att göra effektivare.  

 

C/T mäts med hjälp av observationer av produktionen, det är den totala tid det tar för en 

produkt inom en process för att bli behandlad. Omställningstid mäts också den på samma 

sätt som cykeltiden genom observation, omställningstid består av ställtid, uppstartstid 

samt städning vid produktionsmaskiner. Ledtid är den totala tid det tar för produkter att ta 

sig genom hela processen, till skillnad från cykeltid räknas här även lagringstid med och 

inte bara aktiv tid. Värdeskapande tid är all den tid som en produkt spenderar inom 

faktiskt värdeskapande processer. Genomloppstid är den totala tiden för en produkt att ta 

sig genom hela produktionsprocessen eller genom hela fabriken. Dessa tider räknas även 

alltid i sekunder Rother och Shook (1999).  

 

Enligt Rother och Shook (1999) är det i detta läge när man ritat kartan det viktigaste att 

gå igenom hela processen steg för steg och försöka hitta möjligheter för förbättringar, 

man mäter dem totala tiderna och för att processera den valda produktfamiljen. Enligt 

Womack och Jones (2003) ritas sist in den linje som visar den totala ledtiden samt den 

totala värdeskapande tiden, detta ger en god riktlinje av hur bra processen fungerar i 

nuläget och även hur stort utrymme det finns för förbättring.  

 

4.1.3 Rita framtidskarta  

Efter att ha identifierat slöserier och förbättringsmöjligheter från nulägeskartan är det 

dags att skapa framtidskartan över produktionsprocessen. Det som är det viktigaste för att 

börja göra framtidskartan är att man enligt Womack och Jones (2003) har en vision och 

mål för hur man vill att produktionen skall se ut. För att framtidskartan skall fylla sin 

funktion bör man alltså försöka minska de slöserier som finns genom att minska 

mellanlager, eliminera flaskhalsar och minska de icke värdeskapande aktiviteterna inom 

processerna Rother och Shook (1999).  

 

De viktigaste parametrarna att ta hänsyn till när man skapar produktionens framtidskarta 

nämns av Rother och Shook (1999) som takttiden, skapa flöden inom produktionen samt 

pull-baserade buffertlager.  
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När man har identifierat de slöserier som finns och skall rita en framtidskarta bör man för 

att kunna skapa en effektiv vision och ett mål att jobba mot prioritera vad som bör 

förbättras och vad som skall förbättras först. Då det ofta finns stora 

förbättringsmöjligheter inom de flesta organisationer går det inte att förbättra allt 

samtidigt. För att prioritera detta finns det flera parametrar att ta hänsyn till, att 

exempelvis räkna på hur stor lagerkostnaden är och vad en minskning där har sparat är en 

möjlighet. Snabbare ledtid, mindre ställtid, kortare väntetider är andra kostnader man kan 

räkna på för att prioritera inför sin framtidskarta.  

 

När visionen och målet med framtidskartan har skapats samt slöserier och möjligheter 

identifierats krävs en plan för hur man skall gå tillväga för att implementera ändringar i 

produktion och processer för att dessa skall kunna träda i kraft. Här kommer en plan för 

PDSA-cyklar samt en prioritering av förbättringsmöjligheter att användas för att nå fram 

till företagets mål. 
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5. Empirisk studie 
I detta avsnitt kommer empirisk data och information från fallföretaget att presenteras. 

En kort presentation av företaget kommer att redogöras för samt en beskrivning av 

företagets processer. Efter detta stycke kommer empirisk data som krävs för 

appliceringen av studiens valda modell att presenteras.  

 

5.1 Verksamhetsbeskrivning 
Studiens fallföretag är ett expansivt företag inom metallindustrin. De lägger ett stort fokus 

på att upprätthålla en hög kvalité på deras produkter då de används inom 

säkerhetsaspekter. Man har en stor efterfråga på deras produkter och på sistone har 

intresset för deras standardprodukt visat sig bli allt större och mer eftertraktat hos 

kunderna. Dessvärre har inte fallföretaget produktionskapaciteten att möta kundernas 

behov vilket man har som mål att åtgärda genom en ny produktionslina för 

standardprodukterna. 

 

Fallföretaget har vid tidigare kapacitetsproblem använt utbyggnad av deras fabrik som en 

lösning på problemet, då större anläggningsyta genererat tillgång till mer resurser. Idag 

står fallföretaget inför ett problem då utbyggnad inte längre är ett alternativ för 

organisationen och en effektivisering av nuvarande tillgångar krävs för att möjliggöra en 

högre produktivitet 

 

5.2 Fabrikslayout med beskrivning 
Nedan i figur 5.1 presenteras fallföretagets fabrikslayout med tillhörande siffror för att ge 

en bild av hur anläggningsyta utnyttjas. Denna layout kommer även att användas för att 

beskriva nuvarande flöden genom produktionen samt en framtidsvision för hur flödena 

skulle kunna förbättras. 

 
Figur 5.1, fabrikslayout 1:300, från fallföretagets databas 
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Denna fabrikslayout har mätts tillsammans med fallföretagets produktionstekniker till 

24 921 . Efter att den totala arean mätts skissades även upp den totala lagerytan hos 

fallföretaget, med lageryta inkluderas även de truckvägar samt mellanrum mellan 

lagerhyllor för att ge en rättvisare bild av hur mycket area som skulle gå att frigöra om 

man eliminerade en lagerhylla. Denna area mättes upp till 7740 , alltså ungefär 30% 

av den totala anläggningsytan. Det svartmarkerade området i figur 5.1 illustrerar den 

produktionslina som arbetet har avgränsats till. All de delar av fabrikslayouten som är 

blåa, svarta eller orangea är ytor som används till lagerplatser av fallföretaget.   

 

5.3 Tillverkningsaktiviteter 
Under detta stycke kommer samtliga av de olika tillverkningsstegen att beskrivas, från 

beställning av kund till utleverans till kund.   

 

5.3.1 Råvarulager 

Fallföretaget använder sig av två olika material vid produktionen av sina 

standardprodukter. Dessa två material är metalltråd samt metallrör. Tråden levereras på 

rullar cirka 40 ton per vecka och de kommer två gånger i veckan och förvaras i 

råvarulagret under fem till sju dagar innan de går vidare inom tillverkningen. Rören som 

levereras kommer i olika färdiga längder beroende på till vilken standardprodukt de skall 

användas till, dessa förvaras i råvarulagret under ungefär 15 dagar. Leveransen av rör är 

ungefär 50 000 löpmeter i veckan utspritt på två till tre leveranser. 

 

5.3.2 Mellanlager nät    

Den tråd som lagras i råvarulagret går genom en kort process där de kapas till olika 

längder och sedan svetsas samman till nät innan de går vidare i produktionen. Dessa nät 

lagras i mellanlager under ungefär 5 dagar innan de används i produktionen. 

 

5.3.3 Montering  

Från råvarulagret kommer de två typerna av material till monteringen som består av en 

helautomatisk svetsrobot. Denna transport tar ungefär 10 minuter och räknas som ställtid 

av fallföretaget. Rör matas in i linan för att sedan rätas ut till rätt storlek beroende på 

vilken av standardramarna som skall produceras. I dessa rör stansas hål med hålslag och 

rören svetsas sedan tillsammans till en ram.  

 

Det andra material som används från råvarulager är tråd som svetsats samman till ett nät. 

Detta nät läggs på den tidigare svetsade ramen och blir sedan sammansvetsat tillsammans 

med ramen för att skapa en nätvägg. Dessa nät kommer också i olika storlekar beroende 

på vilken typ av produkt som monteras vid det givna tillfället.  

 

Efter att alla delar har svetsats samman kyls de olika delarna ner innan väggen går vidare 

genom linan. Väggen går sedan vidare genom robotlinan för att riktas, detta för att bli av 

med böjningar i metallen som kan uppstå vid den höga värme som produceras vid 

svetsningen av de olika delarna. Monteringen uppskattas klara av 100 produkter på en 

timma vilket resulterar i en cykeltid på 36 sekunder.  

 

Efter att nätpanelerna har monterats förvaras de på pallar bredvid robotlinan i väntan på 

att flyttas till mellanlager, denna väntan samt transport tar ungefär 10 minuter.  
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5.3.4 Mellanlager nätpanel 

De färdigmonterade nätväggarna förflyttas sedan till mellanlager där de förvaras i ungefär 

22 dagar i väntan på att bli vidare förflyttade till lackering för att få rät kulör. I 

mellanlagret innan lackering förvaras ungefär 40 000 löpmeter nätväggar under normala 

fall, under sommaren ökas detta mellanlager på inför stängning av monteringen till 

ungefär 60 000 löpmeter, detta för att man skall kunna trappa upp och fortfarande möta 

efterfrågan under tiden som monteringen inte är igång. 

 

5.3.5 Lackering  

Då produkterna ska lackeras bestäms först kulören beroende på vad kunden efterfrågar 

men standard kulörerna går i färgerna svart, gul och grå. Produkterna som tas från 

mellanlager till lackering har en transporttid som ligger runt 40 minuter.  

 

Produkten hängs sedan upp på en automatisk lina, manuellt av operatörerna samt 

automatiskt av en robot. Produkterna tvättas av från olja och annat smuts innan de 

appliceras med pulverlacken och åker sedan vidare till en brännugn där färgen får fästa 

och torka. Då färgen har fått fäste och operatörerna kan ta i produkterna tas dem ner från 

linan och går vidare till nästa aktivitet. Lackeringsprocessen är en kontinuerlig aktivitet 

som aldrig står still förutom vid kulörsbyte. Processen tar tre timmar från och med att 

produkten hängs upp tills att den tas ner från linan och en batch kan ofta lackeras 

samtidigt.  

 

Efter att produkten är färdig i lackeringsprocessen transporteras produkterna till 

färdigvarulager och denna aktivitet varar ungefär 40 minuter.  

 

5.3.6 Färdigvarulager 

Efter att nätväggar passerat genom montering och lackering förflyttas dem till 

färdigvarulager för att invänta distribution. Här placeras alla nätväggar i kategorier för att 

sedan plockas till olika kundorder samt förflyttas till distributionshallen. Färdiga paneler 

står ungefär 18 dagar innan de levereras till kund.  

 

Plocktiden för att transportera färdiga produkter till distribution varierar kraftigt beroende 

på kundorder. Stora och komplicerade ordrar planeras flera dagar i förtid och kan ta ett 

flertal dygn att färdigställa medan mindre standardorder kan slutföras på runt 20 minuter.   

 

5.3.7 Distribution 

Fallföretaget tar emot ungefär 20 000 kundorder om året vilket motsvarar 700 000 

löpmeter produkter. Utav den totala produktionen bidrar standardprodukterna med 

ungefär 70% av tillverkningen vilket resulterar i 500.000 löpmeter. Efterfrågan på 

företagets produkter växer och det lockas intressenter från andra delar av världen vilket 

bidrar med att antalet lastbilar som går via företagen blir allt fler. Fallföretaget tar emot 

lastbilar varje vardag och antal lastbilar beror helt på antalet artiklar som kunden 

efterfrågat i ordern.  

 

När fallföretaget plockar färdiga produkter till distribution används truck för att hämta de 

produkter som finns på en order och köra dessa till utlastningshallen, här packas 

produkterna på pallar och placeras på utmärkta platser på golvet som motsvarar olika 

lastbilars lastkapacitet. Detta görs för att underlätta för chaufförerna när dessa skall fylla 

sina bilar och får ett enklare utflöde från distributionen. De plocklistor som finns försöker 
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fallföretaget att ha plockat minst en dag innan så att man alltid ligger lite före i 

utlastningen, detta för att man inte skall behöva plocka några order när lastbilarna redan 

är närvarande.  

 

 
Figur 5.2, tillverkningsaktiviteter, egenkonstruerad  

 

5.4 Informationsflöden  
Detta stycke kommer att beskriva de informationsflöden som ligger till grund och som 

stöd för fallföretagets produktion.  

 

5.4.1 Kundorder 

Fallföretaget har under ett år cirka 20 000 kundorder att producera mot, vilket motsvarar 

en produktion på cirka 500 000 löpmeter av fallföretagets produkter. En kund lägger en 

beställning genom att skapa en intresseanmälan med mått, storlekar, modell samt kulör på 

panelerna. En anställd skapar sedan en modell av hur den färdiga produkten kommer till 

att se ut i Configura som är ett ritverktyg för producerande företag. I denna modell ritas 

alla beställda paneler in för att kunden skall få en bild av hur den färdiga produkt man 

beställt skulle se ut vid implementering. Denna modell samt kostnader och leveranstid 

skickas tillbaka till kund för godkännande vilket sedan leder till att en offert skickas om 

kunden är nöjd med det som presenterats.  

 

Efter att offerten är godkänd matas data in i fallföretagets affärssystem för 

schemaläggning och beredning. Alla dessa kundorder är det som ligger till grund för 

företagets produktionstakt då man baserar sin produktion på prognoser över hur mycket 

produkter som kommer att efterfrågas vid en viss tidpunkt. Fallföretaget har en policy där 

de utlovar en leveranstid på en till två dagar för sitt standardsortiment, man skall kunna 

sända en leverans samma dag om ordern läggs innan 11.30 samma dag.  

 

När fallföretaget får in en kundorder kollas först lagersaldo på de efterfrågade 

produkterna för att se om det går att leverera dem till kund direkt, om detta är fallet går en 

plocklista till distributionen och en utleverans förbereds, detta rapporteras även tillbaka 

till systemet när produkter plockas. Om produkterna inte finns färdiga på lager och 

behöver produceras skickas ordern istället vidare till produktionsstyrningen där en 

arbetsorder skapas för att producera de produkter som behövs.  

 

5.4.2 Order till råvaruleverantörer 

För att täcka det behov av råvaror som fallföretaget har finns i nuläget ingen enskild 

leverantör som klarar av hela företagets behov vilket leder till att man har sju olika 

leverantörer för att klara av rätt mängd till produktionen.  
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6. Analys 
Detta stycke kommer att behandla den insamlade empiriska data mot vår teoretiska 

bakgrund. En VSM-modell kommer att presenteras för fallföretagets olika processer för 

att identifiera förbättringsmöjligheter och presentera lösningar på möjliga slöserier 

vilket skapar möjligheter till en bättre tillverkningsprocess.  

 

6.1 Nulägeskarta 

 
Figur 6.1, nulägeskarta, egenkonstruerad  

 

Då nulägeskartan utformas bör det första steget vara enligt Rother och Shook (2003) att 

identifiera kunderna och deras behov. Fallföretaget i denna studie har en bred kundkrets 

runt om i världen och större delen av deras kundorder tas emot av dotterbolagen som 

sedan skickar vidare informationen till huvudproduktionen. Fallföretaget vet däremot om 

snitt antalet order per år vilket uppgår till ungefär 20 000 stycken och det är ofta samma 

typ av företag som efterfrågar deras produkter då den är begränsad till en viss typ av 

användningsområde. I figur 6.1 visas en nulägeskarta för fallföretaget där symbolen uppe 

till höger illustrerar kunderna och dess behov. Symbolen i uppe i vänstra hörnet illustrerar 

fallföretagets leverantörer utav råmaterial. Det finns två huvudleverantörer som levererar 

större delen av material men det förekommer även ett antal mindre leverantörer för att 

fallföretaget skall kunna nå upp i de volymer som efterfrågas. Det kommer leveranser av 
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råmaterial fem dagar i veckan, två till tre gånger kommer stolpar och två gånger levereras 

tråd. De vita pilarna i figuren illustrerar varornas eller råmaterialets flöde. 

 

Nästa steg för att skapa nulägeskartan är enligt Rother och Shook (2003) är att beskriva 

huvudprocessen som i detta fall är montering och lackering och distribution. Eftersom 

monteringen i detta fall består av flera processteg som sker utan mellanlagring i en 

automatiserad lina har den slagits samman till en och samma processteg. Runt dessa 

processteg finns ett flertal lagerplatser som skall ritas ut för att visa vart det kan finnas 

slöserier, dessa noteras med en varningstriangel och består av råvarulager, mellanlager för 

nät, mellanlager för färdiga olackade nätpaneler samt ett färdigvarulager. De svarta 

pilarna mellan dessa processteg visar på materialflödet som trycks genom produktionen. I 

mellanlagret för nät finns det ingen statistik på hur mycket som lagras då det används som 

ett buffertlager i nuläget. 

 

För att beskriva de olika tider som finns inom produktionen finns ett flertal olika värden 

som kan vara bra att använda enligt Rother och Shook (2003), de tider vi valt för att bäst 

beskriva fallföretaget och vad som kan förbättras är ledtid (L/T), cykeltid (C/T) samt 

värdehöjande tid (V/H). Varje processruta har en faktaruta där de olika tiderna finns 

representerade. Då väljer mått menar Rother och Shook (2003) att det är viktigt att man är 

konsekvent och att man alltid använder samma mått. För att mäta hur mycket varje lager 

innehåller har vi därför både ett tidsmått samt ett mängdmått som i denna nulägeskarta är 

Löpmeter (LM) paneler och Ton råmaterial, även dessa finns representerade i datarutor 

under processtegen eller under lagerplatserna. De olika lagerplatsernas ledtider beskriver 

hur länge material ligger i lager innan det går vidare i produktionen. 

 

Informationsflödet börjar med att kunden skickar en förfrågan till fallföretaget som 

besvarar behovet genom en skiss av hur slutprodukten kan komma att se ut hos kunden 

samt vad den totala kostnaden blir. Kunden bekräftar offerten samt ritningen och 

fallföretaget skickar en faktura. Då ordern är inne skickas informationen till 

leverantörerna för att säkerställa att råmaterial finns tillgodo för framtida produktion. 

Man skickar först kundordern till färdigvarulagret för att se om möjligheten att plocka 

direkt från lagret existerar, om inte så skickas kundordern till produktionen. Då 

produkterna är färdiga distribueras de till kunden och en följesedel skickas även med för 

att säkerställa kunden om en god service och kvalité. De små svarta pilarna i figur 6.1 

illustrerar informationsflödet hos fallföretaget. 

 

Den summerade ledtiden för fallföretagets produktionsprocess uppnår 5 226 036 

sekunder vilket motsvarar 60,5 dygn. Den totala värdehöjande tiden i produktionen 

motsvarar 14 446 sekunder eller drygt 4 timmar. Det är en stor skillnad i hur lång tid 

produktionen tar och hur mycket värde som faktiskt skapas för kund något som påpekas 

som vanligt av Liker (2009) men som även går att åtgärda, han menar även att för stora 

skillnader är något som bör åtgärdas för att spara pengar. Genom att beskriva detta som 

en kvot får man fram att den värdehöjande tiden från att material kommer till företaget till 

att färdiga nätpaneler kan sändas till kund endast ligger på 0,2%.  

 

6.2 Identifiering och prioritering av slöserier  
I figur 6.2 visas de olika stegen inom tillverkningsprocessen hos fallföretaget samt de sju 

former av slöseri som Petersson, m.fl (2009) presenterar.   
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Råvarulager X X

Mellanlager nät X X X

Montering X

Mellanlager näpaneler X X X

Lackering X

Färdigvarulager X X X

Distrubution X X  
Figur 6.2, slöserier hos företaget, egenkonstruerad 

 

Något som syns tydligt i detta diagram är det faktum att överproduktion och lager är de 

enskilt största bidragande slöserierna hos företaget. Överproduktion är även det som står 

ut i diagrammet. Detta stämmer väl överens med det faktum att ledtiden är mycket längre 

än den värdehöjande tiden hos företaget. Överproduktion är ett genomgående problem 

genom alla steg av tillverkningen för fallföretaget då man använder sig av en tryckande 

produktionsform. Ett stort problem med detta menar Petersson, m.fl (2009) är det faktum 

att överproduktion ger upphov till ett flertal andra slöserier.  

 

Att ekonomiskt jämföra olika slöserier mot varandra är ett effektivt sätt att prioritera vilka 

slöserier som bör minskas eller elimineras för att förbättra tillverkningen så mycket som 

möjligt. De formler som presenterats för att räkna på till exempel lagerhållningskostnader 

blev allt för generella för att räkna på den komplexa lagerstrukturen. Att räkna på hur 

mycket det går att spara på att enbart minska ledtiden i produktionen hade även vart en 

möjlighet. Då anläggningsyta hela tiden legat i centrum för studiens syfte har dock 

lagerytor och minskande av dessa blivit prioriterat i första hand då detta anses av 

författarna vara den allra viktigaste förbättringsmöjligheten.  

 

6.2.1 Beskrivning av slöserier  

Detta stycke kommer att beskriva de olika former av slöserier som har identifierats och 

varför de kan ses som slöserier samt hur de uppstår.  

 

Råvarulager: Råvarulagrets överproduktion är det faktum att man får leveranser varje 

veckodag trots att material har en lagringstid på 15 dagar vilket tyder på ett stort slöseri 

av lagerplats och ett icke fungerande materialflöde in i produktionen. Detta hör tätt ihop 

med det faktum att onödig lagring ses som ett slöseri i råvarulagret.  

 

Mellanlager nät: Mellanlagret för nät är återigen ett onödigt lager då det redan gått 

genom en produktionsprocess i form av svetsning och skulle därifrån kunna gå direkt till 

montering något som alltså inte sker. Att näten dessutom måste köras med truck först till 

ett mellanlager och sedan till montering betyder att det sker en extra transport som ses 

som ett slöseri. Att näten inte kan gå direkt till monteringen utan måste lagras är på grund 

av att det även här finns en överproduktion av nät och ett icke fungerande materialflöde.    
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Montering: Monteringen fungerar bra i det avseende att man har bra koll på hur den 

fungerar och hur den kan prestera. Det största problemet som uppstår i monteringen är det 

faktum att produktionen i denna station är för oflexibel och man gör därför stora batcher 

med likadana paneler till flera olika kundorder. Detta bidrar till fallföretagets stora 

problem att man trycker ut produkter genom tillverkningsprocessen och man skapar en 

överproduktion.  

 

Mellanlager nät: Eftersom mellanlagret för nätpaneler alltid är påfyllt med produkter 

som skall till lackering ger det upphov till ett stort slöseri i form av lager, detta är en 

direkt följd av fallföretagets tryckande produktion. Alla produkter som produceras i 

monteringen kommer att förvaras olika länge i mellanlagret beroende på order men det är 

alltid ett steg i tillverkningsprocessen. Det är även en stor kostnad med att så mycket 

golvyta försvinner till icke värdeskapande aktiviteter som lagring räknas som.  

 

Då de paneler som är färdiga i monteringen skulle kunna gå direkt till lackering om 

möjlighet fanns till detta ses även transporten till ett mellanlager som ett slöseri och som 

onödigt mycket transportering.  

 

Lackering: Inom lackeringsprocessen uppstår samma typ av slöseri som i monteringen i 

form av överproduktion. För att motverka att ställtider tar upp för mycket tid i processen 

så lackeras stora batcher med samma kulör samtidigt vilket leder till att man inte lackar 

kundorder för sig själva.  

 

Färdigvarulager: När produkter kommer till färdigvarulagret kommer det att få vänta på 

att bli plocka till olika kundorder, i detta stadiet är det alltså fortfarande inte säkert att 

produkterna är beställda och blir därför lagrade på obestämd tid. Detta leder till en stor 

kapitalbindning i form av färdiga produkter som inte sålts samt en stor kostnad för den 

golvyta som krävs för lagerplatser.  

 

Distribution: Till följd av den överproduktion som sker i de tidigare stegen inom 

tillverkningen finns det möjlighet att alltid ligga före med distributionen, något som gör 

att företaget alltid försöker ha packa utgående order minst en dag innan de skall iväg. 

Detta kan ses som en extra dag i lager som egentligen inte hade behövts om produktionen 

var med flexibel och ett bättre flöde fanns.  

 

6.2.2 Sammanfattning av slöserier 

Det finns i tillverkningsprocessen tydliga bevis på att överproduktion och lager är de allra 

största slöserierna, två slöserier som ofta hör tätt ihop med tryckande tillverkningssystem. 

Det faktum att själva produktionsprocessen fungerar väldigt väl märks i det att varken 

onödiga rörelser eller defekta produkter är särskilt stora problem för företagets 

standardproduktion. Den relativt enkla produkten som ligger till grund för 

standardprodukterna visar även att det finns väldigt lite överarbete inom 

produktionsprocessen och man gör inte mer än vad som behövs eller vad som krävs av 

kunderna.  

 

6.3 Förbättringsmöjligheter 
Råvarulager: Råvarulagret ger upphov till två typer av slöserier, onödigt lager och 

överproduktion. Enligt Jonsson (2008) bör företag kunna fastställa rätt kvantiteter vid rätt 

tidpunkt för att uppnå ett så effektivt materialflöde som möjligt. Likt vad Liker (2009) 
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förespråkar då han talar om varför företag implementerar JIT, handlar det om att tillverka 

mindre volymer för att enklare anpassa produktionen efter kundernas behov vilket 

resulterar i att slöserierna utesluts. 

 

Fallföretaget har för tillfället ett flertal olika leverantörer av råmaterial för att kunna nå 

upp till önskad volym till deras produktion vilket resulterar i att leverantörerna 

distribuerar stora mängder av material vid få tillfällen. JIT strategin förespråkar färre 

leverantörer med en bra relation, allt för att kunna uppnå en säkerhet i att leverantören 

kommer att kunna distribuera mindre kvantiteter av material men vid fler tillfällen. Detta 

resulterar i ett mindre råvarulager och frigörandet av anläggningstillgångar och 

kapitalbindning för företaget, Liker (2009).   

 

Mellanlager nät: Fallföretagets tanke bakom detta mellanlager stämmer överens med vad 

Persson och Virum (2003) förespråkar då de skriver om att företag använder sig av 

buffertlager för att säkerställa kontinuerligt flöde i produktion. Buffertlagret huvudsakliga 

uppgift är att säkerställa ett kontinuerligt materialflöde i tillverkningsprocessen och 

motverka produktionsstopp. Problemet är dock att fallföretaget inte har någon statistik 

kontroll över detta mellanlager vilket har resulterat i att slöserier i form av 

överproduktion och transport har uppstått och buffertlagret har förvandlats till ytterliga ett 

lager som kostar företaget resurser. 

 

Montering: Fallföretaget arbetar kontinuerligt med monteringsaktiviteten. Genom 

dokumentation får företaget tillgång till data som medför kontroll över produktionen. Den 

ända förbättringen som fallföretaget även har yttrat sig om inom denna aktivitet är att 

skapa en mer flexibel batch produktion. Eftersom fallföretaget har olika storlekar på sina 

produkter kan ställtider vara en faktor som påverkar processen negativt, men önskan om 

en mer flexibel lina är högt prioriterad. 

 

Mellanlager: Likt råvarulagret tillhör mellanlagret den stora faktorn till fallföretagets 

slöserier om man skall utgå ifrån den teori som Petersson m.fl (2009) presenterar. 

Fallföretagets totala fabriksyta består av 24 921  där 7 740  består av utrymmen 

som används som lager. På grund av att fallföretaget har ett tryckande system och en 

efterfråga på deras produkter som är högre än deras produktivitet så producerar företaget 

produkter utmed sin maxkapacitet. Då företaget baserar sin tillverkning på prognoser och 

inte verkliga order blir resultatet en hög kapitalbindning både i råvarulagret samt 

mellanlagret, något som Liker (2009) menar kan reduceras eller elimineras genom en 

implementering av JIT. 

 

Lackering: Likt monteringen vill företaget att lackeringen skall bli mer flexibel för att 

slippa de stora batcher som sedan läggs på lager. Fallföretaget utvecklar och bygger i 

dagsläget en ny lackeringslina som skall uppnå dessa krav. Denna utbyggnad är den siste 

som fallföretaget utför och i framtiden vill man införa mer kostnadseffektiva lösningar 

likt detta arbetets syfte. 

 

Färdigvarulager: Likt de andra lagren är även färdigvarulagret en av faktorerna till 

företagets slöserier. Överproduktionen resulterar i att även detta lager innefattar en hög 

kapitalbindning för fallföretaget. 
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Distribution: Fallföretaget har en fungerande distribution på grund av kraven från deras 

kunder. Produkterna är stora och kräver att fallföretaget planerar leveransen noggrant då 

minsta lilla varians kan påverka distributionen. 

 

En mer flexibel tillverkning hade resulterat i att distributionen fått det enklare att planera 

plocklistorna och kunnat prioritera större samt viktiga leveranser till en högre grad. 

Överproduktionen bidrar med att det alltid finns produkter att paketera och förbereda för 

utleverans, men detta kan också ses som en typ av onödigt arbete och man skall utgå ifrån 

Petersson m.fl (2009). 
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7. Resultat 
I detta stycke kommer studiens resultat att presenteras i form av två stycken 

framtidskartor med förbättringsförslag för att hjälpa fallföretaget. Resultatet kommer att 

presenteras i form av en jämförelse mellan fallföretagets förhoppningar om hur en bättre 

produktion skulle kunna se ut och författarnas förslag på en lösning.  

 

7.1 Presentation av framtidskartor 
Efter att ha producerat nulägeskartan för fallföretaget uppstod ett tydligt mönster av vad 

som bidrog till de största slöserierna inom tillverkningsprocessen. Dessa slöserier var 

överproduktion och slöserier inom lager. Något som även var tydligt och som även 

Petersson (2009) påpekar är det faktum att det ofta är överproduktionen som bidrar till de 

andra slöserierna, något som även det stämmer i denna fallstudie detta till följd av att 

fallföretaget pressar ut varor som inte är beställda och därför blir beroende av stora lager 

inom produktionen.  

 

Fallföretagets förhoppningar om att förbättra sin tillverkningsprocess låg i att skapa en 

mer flexibel produktion med kortare eller eliminerade ställtider som skulle bidra till en 

högre andel värdeskapande tid inom produktionen. Detta skulle även bidra till ett lägre 

behov av att stora batcher av liknande produkter producerades och tvingades att lagras 

utan ett mer kundorderstyrt produktionstänk hade blivit möjligt.  

 

I den första framtidskartan som presenteras i figur 7.1 beskrivs ett nytt läge där ställtider 

är eliminerade helt för att ge en bild av hur mycket detta konkret hade påverkat 

tillverkningsprocessen i teorin.  
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Figur 7.1, framtidskarta med flexibel produktion, egenkonstruerad 

 

Det som framgår tydligt när man ser på denna framtidskarta är det faktum att skillnaden 

mellan total ledtid och värdehöjande tid inte påverkas i någon större utsträckning vilket 

indikerar att detta inte är den mest effektiva lösningen på fallföretagets problem. Att 

jobba mer kundorderstyrt och mer flexibelt i produktionen skulle kunna hjälpa 

fallföretaget men anses inte av författarna vara den grundläggande orsaken till varför man 

inte kan utöka sin produktion i nuläget. 

 

Det finns tillfällen då skillnaden ledtid och värdehöjande tid inte är en avgörande faktor 

eller ett bra verktyg för att se om framtidskartan presenterar en förbättring. Exempelvis 

kan man både sänka ledtid och värdehöjande tid men samtidigt skapa en större skillnad 

mellan dessa har man introducerat en förbättring där det inte går att se på skillnaden för 

att dra den slutsatsen. I detta fall där den värdehöjande tiden är oförändrad är det dock ett 

viktigt steg att sänka skillnaden mellan dessa och det ger då en god indikation på att en 

förbättring har gjorts.   

 

I figur 7.2 presenteras en framtidskarta där det allra största slöseriet i form av stora lager 

har halverats för att minska den totala ledtiden samt minska kostnader för att hålla 

produkter i lagerplatser. En mer kontinuerlig leverans av råmaterial presenteras även i 

denna framtidskarta, även detta för att redan i första steget minska råvarulagrets storlek. 
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Figur 7.2, framtidskarta. Författarens lösningsförslag, egenkonstruerad 

 

En halvering av lagren och tiden delar ligger i lager bidrar även nästan till en halvering av 

den totala ledtiden då dessa delar utgör den absolut största delen av 

tillverkningsprocessen. Detta medför även att skillnaden mellan total ledtid och 

värdehöjande tid blir väsentligt mycket mindre än i den första framtidskartan som 

presenteras i figur 7.1.  

 

Ytterligare ett resultat som kan dras från de observationer som utförts hos företaget som 

även är grundat i teorin är det faktum att Six Sigma hade kunnat vara en 

förbättringsstrategi hos företaget. Det som framgått från de slöserier som identifierats är 

dock det faktum att de faktiska produktionsprocesserna är det som fungerar bäst hos 

fallföretaget och variationer i produktionen är försumbart i jämförelse med de slöserier 

som uppstår i form av lager och överproduktion. 
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8. Slutsatser och rekommendationer 
Detta kapitel kommer att presentera de slutsatser som författarna dragit från den 

fallstudie som bedrivits hos fallföretaget. Slutsatserna kommer att besvara och reflektera 

kring den frågeställning som ställdes i första kapitlet samt ge rekommendationer på hur 

företaget kan jobba mot dessa förbättringsmöjligheter.  

 

8.1 Generella slutsatser 
Det övergripande målet med denna fallstudie var att med hjälp av förbättringsstrategier 

identifiera slöserier inom en tillverkningsprocess hos ett fallföretag. Detta då det stod 

klart i bakgrunden att många moderna företag har problem med att utnyttja den 

anläggningsyta man har tillgänglig till följd av ineffektiva flöden och dålig 

materialhantering. Frågeställningen som detta ledde fram till löd: ”Hur kan man 

identifiera slöserier samt dess förbättringsmöjligheter för att möjliggöra en högre 

produktionskapacitet genom frigörandet av anläggningsyta?”   

 

Den mest generella slutsatsen man kunnat dra är det faktum att det finns ett flertal olika 

metoder och modeller för att besvara denna frågeställning och att VSM som vi valt bara 

är ett av dessa. Det är också en tydlig slutsats att det är möjligt att identifiera slöserier 

med hjälp av dessa något som går att se i de resultat som presenterats i studien.  

 

Det finns diverse förbättringsmodeller som kan utnyttjas beroende på syftet bakom dess 

användningsområde. Drohomeretski m.fl (2014) beskriver Six Sigma som ett effektivt 

verktyg vid en kontinuerlig förbättring av företags tillverkningsprocesser, i avseende till 

kvalitet och produktionskapacitet. Dessa områden anser författarna bakom denna studie 

att fallföretaget redan arbetar mycket effektivt med och att slöserierna som ligger till 

grund för problemformuleringen inte har med produktionen att göra.  

 

Något som gjorts tydligt utifrån fallföretagets situation, vid användandet av VSM är det 

att Lean produktion är klart överlägset i form av förbättringsmöjligheter kontra andra 

förbättringsstrategier som vi undersökt. Detta är en direkt följd av det faktum att 

fallföretagets i särklass största slöserier kommer i form av det som går direkt emot Lean 

filosofin som tryckande produktion, stora lager och överproduktion. Eftersom man har en 

väl fungerande produktionsprocess finns det även goda möjligheter att implementera ett 

mer Lean tänkande då man redan har få variationer i de produkter som produceras i 

nuläget.  

 

Behovet av företagets produkter har inom de senaste åren kontinuerligt ökat och 

hanteringen av materialflöden samt den interna logistiken har blivit lidande till följd av 

utökning av produktion utan hänsyn till effektiva flöden vilket resulterat i stora volymer 

av lager samt kapitalbindning.  

 

8.2 Rekommendationer 
Detta kapitel kommer att presentera författarnas rekommendationer för att fallföretaget 

skall kunna nå den vision som studien har producerat i form av en mer Lean produktion.  

 

Effektivare leverans av råmaterial: Att fokusera på ett effektivare materialflöde genom 

användandet av verktyg likt Just-in-Time som Liker (2009) beskriver som en strategi för 

att reducera slöserier inom organisationer. Genom att ställa nya krav på leverantörerna 

kan fallföretaget utvecklas i riktning mot de principer som Bergman och Klefsjö (2010) 
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menar ligger till grund för en fungerande JIT implementering, rätt artiklar på rätt plats vid 

rätt tillfälle. 

 

Dragande system: Fallföretaget rekommenderas att styra sin produktion efter kundorder 

istället för prognoser. Organisationer kan eliminera slöserier som lager och utvinna 

anläggningsyta genom att använda sig av det dragande systemet enligt Jonsson (2008). 

 

Mellanlager nät blir buffertlager: Då fallföretaget implementerat de två föregående 

rekommendationerna kommer mellanlager nät återgå till sin avsedda roll och användas 

som ett buffertlager. Genom att kontrollera nivåerna kan företaget reducera de 

kapitalbindningarna som anses vara slöserier och enbart använda buffertlagret som en 

säkerhet för att tillverkningen aldrig ska bli lidande.  

 

Sommarstängt: Fallföretaget stänger ner produktionen under två veckor på somrarna på 

grund av semester. Detta resulterar i att fallföretaget är tvungna att lagerhålla stora extra 

volymer av produkter för att inte kunderna skall bli lidande. Dessa produkter placeras där 

utrymme finns, då de givna lagerplatserna redan är fulla blir detta ofta på platser där de 

hindrar effektiva materialflöden. Fallföretaget har även anpassat sig efter denna 

sommarstängning och utökat sina lagerplatser för kommande period vilket resulterat i att 

dessa extra utrymmen inte används vid ordinarie tillverkning och anses enligt författarna 

som slöserier. 

 

8.2.1 Implementering av rekommendationer  

Enligt resultaten och slutsatserna från denna studie finns det stora förbättringsmöjligheter 

för fallföretaget. Det är dock inget enkelt arbete att minska lager och det är inte lätt att 

ändra hur arbetet går till inom företaget då det har fungerat tidigare. Det kommer att vara 

en lång och svår process som bör göras i etapper i form av PDSA-cyklar. Det första 

författarna anser att fallföretaget bör göra är att börja i produktionens första steg och öka 

leveranserna från sina leverantörer. När man gjort detta bör man utvärdera hur det 

fungerar och om det gett önskad effekt i form av bättre materialflöden och mindre 

råvarulager. Först när detta steg är färdigt och man anser att det fungerar som det borde 

bör man gå vidare med de nästa stegen mot en Lean produktion. Författarna anser att alla 

de rekommendationer som kan implementeras borde behandlas på detta sätt för att på så 

sätt få varje förbättringssteg som ett överskådligt projekt som inte överrumplar 

organisationen på något sätt.  

 

Att försöka att halvera sina lager och implementera dessa visioner över en natt kommer 

definitivt att leda till kaos både administrativt och inom tillverkningen och är därför inte 

ett alternativ för fallföretaget.  

 

8.2.2 Övriga rekommendationer 

Dessa rekommendationer ligger inom problemformuleringen men kan dock anses ligga 

utanför studiens avgränsningar då dessa rekommendationer inte är direkt kopplade till den 

produktionslina som studien avser. Dessa rekommendationer är baserade på författarnas 

observationer hos fallföretaget och är inte helt grundade i den faktiska studien.  

 

Köp färdiga rör till grova produktionen:  
Hos fallföretaget finns ett stort råvarulager i form av rör som kapas och borras innan de 

skickas vidare till den halvautomatiska produktionslinan inom företaget. För att kapa 
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samt göra hål i dessa rör krävs det att man tar in mer material än om dessa rör togs in 

färdigkapade och kunde gå direkt till produktion, något som skapar ett behov av större 

lager än vad som är nödvändigt. För att kapa och borra dessa rör finns även två 

arbetsstationer i samma hall där studiens produktionslina är placerad, dessa tar upp 

relativt stor yta sett utifrån hur litet deras bidrag är till den totala produktionen. Att köpa 

dessa rör färdiga för produktion hade alltså frigjort anläggningsyta både i form av minskat 

lager samt den yta som tillkommer av att göra sig av med de extra maskinerna. Att 

råmaterialets dessutom hade kunnat gå direkt från råvarulager till produktion bidrar 

dessutom till ett enklare materialflöde och en ökad möjlighet för implementation av Lean 

produktion inom företaget.  

 

Det faktum att lagret samt maskinerna till detta produktionsmoment ligger inom samma 

hall som studiens produktionslina gör det också ännu mer intressant att kunna frigöra 

denna anläggningsyta. Detta hade medfört att om man ökat produktionskapaciteten i 

denna del av fabriken hade det underlättat framtida materialflöden till en liknande 

produktionslina.  

 

Använd mellanlager för paneler som buffertlager: 

För att öka kundorderstyrningen inom fallföretagets produktion måste företaget sluta 

trycka ut för mycket produkter och istället låta detta vara ett lager för enbart olackerade 

paneler. Detta hade underlättat arbetet mot en kundorderstyrd tillverkningsprocess.  

 

Även då dessa rekommendationer till viss del ligger utanför avgränsningen i studien så 

påverkar dessa delar av fallföretaget studien indirekt och därför anser författarna att det 

kan ligga i studiens intresse att även belysa dessa förändringsmöjligheter.  
 



  
 

42 

 

9. Diskussion och kritik  
Studiens resultat samt utförande uppfyller de krav som författarna stod inför vid arbetets 

start. Även om studien uppfyller kraven finns det områden som kan ändrats för att 

utveckla resultatet ytterligare. 

 

Denna studie har avgränsats till en av fallföretagets produktionslinor på grund av 

tidsaspekter. Vid arbetets start diskuterades eventuell undersökning av hela fallföretagets 

tillverkningsprocess, vilket hade genererat ett resultat som tagit hänsyn till alla de olika 

faktorerna som påverkar fallföretagets data. Men på grund av företagets storlek och den 

tid som författarna hade vid förfogandet av denna studie sattes avgränsningar för att 

studien skulle utföras inom de tidsramar författarna blivit angivna. 

 

Fallföretagets olika produktionslinor påverkar varandra och är bidragande faktorer till att 

företagsdata är dokumenterad på ett visst sett. Den data som författarna har använt sig av 

har de varit tvungna att försöka generalisera till enbart den produktionslina som arbetet 

avgränsat sig vid. Detta har resulterat i att viss data inte stämmer överens med 

verkligenheten till hundra procent men genom observationer samt intervjuer har 

författarna skapat validitet i den data man använt sig av. 

 

Fallföretaget har även valt att vara anonyma samt att författarna varit tvungna att skriva 

på ett sekretessavtal. Avtalet har bidragit med att viss data inte fått utlämnas vilket även 

försvårat situationen då författarna försökt att skapa en förståelse för läsarna. 
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