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Sammanfattning 

Globaliseringens utveckling medför att konkurrensen accelererar. SMF (Små 
och medelstora företag) och MNF (Multinationella företag) måste utvecklas 
för att nå en högre konkurrenskraft på marknaden samt att behålla jobben 
nationellt. Företag vill stressa fram olika typer av metoder för att snabbt 
kunna utvecklas och bli mer effektiva. De idealiska förbättringsmetoderna 
för att effektivisera företagets tillverkningsprocess är svårt att identifiera. 
Grunden till fallstudien är att stärka SMF samhälleliga position genom att 
analysera och identifiera förbättringsåtgärder som kommer bidra till att 
förstärka SMF konkurrenskraft. Fallstudien utförs på ett tillverkningsföretag 
som arbetar med CNC maskiner. 

Fallstudien riktar in sig på att identifiera slöserier i tillverkningen genom att 
skapa en modell. Syftet med modellen är att kunna identifiera vad 
grundorsaken är för de ekonomiska förlusterna som uppkommer vid en 
produktionsprocess. SMF ska använda modellen som ett beslutsgrundande 
verktyg för att kostnadseffektivisera sin produktionsprocess. Kartläggningen 
av produktionsprocessen ska skapa en uppfattning om huruvida det verkliga 
interna produktionsflödet skiljer sig mot det standardiserade flödet.  

Studien har berört kvalitativa metoder genom observationer, intervjuer och 
mätningar där flera perspektiv framkom som kunde framställa en övergriplig 
kartläggning av produktionsprocessen. Det empiriska materialet 
analyserades gentemot det teoretiska vilket bidrog med information till 
nulägesanalysen där modellen prövades empiriskt på fallföretaget. 

Resultatet av modellen visade att fallföretagets standardiserade 
produktionsplanering inte överstämde med den verkliga tiden. Ytterligare 
moment i ställtider identifierades och det existerade även säkerhetsrisker 
samt missförstånd för implementerade förbättringsmodeller i verksamheten.  

Slutsatsen kunde framställa att de tre huvudfaktorerna som behövs 
undersökas är produktens ledtid genom produktionsflödet, produktkvalitén 
och kostnad för att effektivisera produktionsflödet. Utöver de tre aspekterna 
krävs det att kulturen är mottaglig för implementeringen samt att ledningen 
står bakom. Studiens rekommendationer ger en god indikation om positiva 
effekter för förändring om fallföretaget lyckas implementera och uppfölja 
förbättringsåtgärderna. 
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Summary 
The development of globalization means that competition accelerates. SME 
(Small and medium large enterprise) and MNE (multinational enterprise) 
must be developed to achieve higher competitiveness in the market and to 
keep their jobs nationally. Companies want to stress forward different types 
of methods in order to achieve fast development and increase effectiveness. 
The ideal improvement methods to effective the companies production 
process is hard to identify. The case study is based on strengthen SME social 
position through analyze and identification of improvement methods that 
will contribute to enhance SME competitiveness. The case study is 
conducted on a production company that works with CNC machines. 

The case study aims to identify waste in the production through a 
constructed model. The purpose with the model is to identify the root cause 
effect of the financial lost connected to a production process. SME will be 
using the model as a ground decision tool in order to cost efficiency their 
production. The mapping of the production process will create a perception 
of whether the real internal production flow divers itself from the standard 
flow. 

The study will be conducted with qualitative methods. Through observation, 
interview and measurement several perspectives will form a general 
mapping of the production process. The empirical material was analyzed 
against the theoretical, which contributed information to the situation 
analysis in which the model was tested empirically in the case company. 

The results of the model showed that the case companies standardized 
production planning wasn’t consistent with the actual time. Additional 
elements in the set-up times were identified and it also existed safety risks 
and misunderstandings of implemented improvement models in the 
business. 

The conclusion could find that the three main factors that need be examined 
is the lead time, quality and costs in order to increase the effectiveness in the 
production flow. In addition to the three aspects required that the culture is 
open for implementation and that the management is behind the decisions. 
The study's recommendations provide a good indication of the positive 
effects of change if the case company manages to implement and follow up 
the improvement measurements.  
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Abstract 
  

Fallstudiens syfte är att skapa en förståelse för hur man kan identifiera 
ekonomiska förluster samt förbättra det interna produktionsflödet med 
rekommenderade förbättringsåtgärder. Målsättningen är att skapa en modell 
som kan hjälpa SMF att förbättra sin produktion. Modellen ska sen testas 
empiriskt i fallföretaget och tillsammans med den noggrant utvalda teorin 
generera en nulägesanalys som ska sammanställa faktorer som är väsentliga 
att studera för att förbättra produktionen.  

Nyckelord: 
Produktionsflöde, Kartläggning, Modellutveckling, Lean produktion, 
Produktionsutveckling, SMF 
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Lista 

Ordlista 
Batch  Ett parti produkter som levereras samtidigt 
Blue LED   Ett ljus som indikerar att en truck är i rörelse  
Ledtid Tid det tar för en produkt att ta sig igenom flödet från start till slut 
(min) 

Förkortningar 
C/T Cykel tid 
GSCM  Green Supply Chain Management 
JIT Just-in-time 
MPS Master Production schedule 
MRP Material requirements planning 
PDCA Plan, Do, Check and Act 
PIA Produkt i arbete 
S/T Ställtid 
SMED  Single Minute Exchange of Die 
VSM Value stream mapping 
WTO World Trade Organization 
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1. Introduktion 

I kapitlet ett presenteras bakgrunden till studien för att ge läsaren en grundläggande förståelse av 
problemet. Inledningsvis introduceras och diskuteras den globala situationen för SMF vilket leder 
fram till anledningen till att studien genomförts. Syfte med studien redogörs samt de avgränsningar 
som har valts för att kunna fokusera på det relevanta till studien. Kapitlet avslutas med att 
presentera den tidsplan som följts genom utförandet av studien. 

 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste decennierna har globaliseringen av företag accelererat. 
Små och medelstora företag (SMF) och multinationella företag (MNF) står 
inför samma internationella situationer (Ruzzier et al, 2006). Den intensiva 
konkurrensen på den globala marknaden medför att de produktionsföretag 
som vill vara kvar måste utvecklas. Strävan efter optimering har intensifierat 
kraven på högre produktutveckling, flexibilitet, eliminering av slöseri, bättre 
processkontroll och effektivare arbetsförmåga för att nå global konkurrens 
(Arif-Uz-Zaman, 2013). Kunskapen skapar en essentiell konkurrenskraft 
gentemot andra företag inom samma marknadsområde.  
Konkurrenssituationen medför också ökat ansvar för de miljökonsekvenser 
som kan förekomma. Globaliseringen och den ökade takten av nya länder 
som träder in i World Trade Organization (WTO) har medfört att företag 
behöver vara mer miljömedvetna och satsa på GSCM (Green Supply Chain 
Management) (Diabat et al, 2013).  

SMF har stor betydelse för EU då de står för 99% av samtliga företag 
(Europe Comission, 2003). Förbättringen av SMF konkurrenskraft i Europa 
är därför viktigt. Enligt Rymaszewska (2014) är Europas SMF efter i 
utvecklingen jämfört med USA och Japan inom detta område. Detta beror på 
att Europeiska SMF inte är tillräckligt innovativa och saknar statligt stöd 
från regeringen (Rymaszewska, 2014).  
 
För att hantera de globala kraven måste företag bli mer medvetna om sina 
förluster. Enligt Shigeo (1989) är den vanligaste metoden som företag 
strävar efter Lean, denna filosofi går ut på att effektivisera 
produktionsprocessen och reducera slöserier. Lean härstammar från den 
Japanska tillverkningsindustrin och har med åren utvecklats till en filosofi 
för kostnadseffektivisering. Tankesättet startades av Ford i början på 1900-
talet, men det utvecklades framförallt av Toyota som ville uppnå hög 
kvalitet och ett bra flöde i produktionsprocessen (Shigeo, 1989). Genom att 
applicera metodikerna och filosofin från Lean skulle slöserier minskas och 
effektiviseringen ökas. Tidsspill skulle reduceras och företagens 
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konkurrenskraft skulle succesivt öka vid en lyckad implementering (Rother, 
2013). 
 

1.2 Problemdiskussion 
Världsekonomin är beroende av konkurrens mellan företag för att marknden 
ska eftersträva en fortsatt utveckling. Över de senaste decennierna har 
konkurrensen ökat i tillverkningsindustrin på grund av globaliseringen, detta 
har fört med sig att företagen måste optimera sina tillverkningsprocesser för 
att kunna vara konkurrenskraftiga (Schmidtke et al.2014). Tack vare de 
globala transportmedel som finns för att distribuera varor har de nationella 
företagen förlorat andelar på marknaden, då företag har möjlighet att ta in 
varor där priset är lägre men kvalitén fortfarande är hög (Hasani et al. 2014). 
Optimeringen av verksamheten strävar efter att utnyttja sina resurser för att 
kunna höja kvalitén och minska olika slöserier för att konkurrera sitt pris på 
marknaden. Detta ska i sin tur leda till att företagen ska få större ekonomisk 
förtjänst och större handlingsfrihet (Kadambur och Kotecha. 2015).           
 
Enligt Martínez-Jurado et al.(2013) vill företag stressa fram olika typer av 
metoder för att snabbt kunna utvecklas och bli mer effektiva. Detta är oftast 
inte framgångsrikt då den mänskliga faktorn oftast inte är förberedd att göra 
det som krävs eftersom det är lätt att falla tillbaka i de gamla rutinerna. Det 
krävs att företaget är fullt engagerade med att arbeta in de nya strategierna 
och tankesätten. SMF borde inte sträva efter att nå samma struktur som 
Toyota, då Toyotas Lean har anpassats för att vara så effektivt som möjligt 
för just deras produktion. Utan det viktigaste är att utveckla sin egen 
metodik och filosofi för att nå framgång (Rymaszewska, 2014). 
Problematiken med att implementera olika Lean verktyg i SMF är att det 
inte finns några direkta guider på vad företagen ska göra för att lyckas med 
implementeringen av Lean. Utan det handlar om att hela organisationen 
måste arbeta efter den mall som ledningen tagit fram. De åtgärder som 
ledningen anser vara effektiva när de skapar en mall för att optimera och 
kostnadseffektivisera produktionsprocessen behöver förklaras och lyftas 
fram för samtliga i organisationen. Skulle inte denna mall följas kommer 
inte de nya strategierna för optimering och effektiviseringen att uppnås. 
Olika orsaker kan försvåra situationen som exempelvis bristande 
engagemang eller att kunskapen inte ät tillräckligt hög för att genomföra 
förändringarna (Martínez-Jurado et al.2013).  Det finns väldigt få personer 
som har kunskap och förståelse för samtliga steg i processerna som 
förekommer i en organisation. För att nå framgång med de 
förbättringsmetoder som organisationen valt att använda behöver samtliga 
parter arbeta tillsammans mot samma mål. Optimeringen kan uppnå sin fulla 
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potential när samtliga medarbetar har samma vilja och engagemanget för att 
förändra företaget (Liu et al. 2013).    
 

1.3 Problempresentation  
Den idealiska förbättringsmetoden för att effektivisera företagets 
tillverkningsprocess är svår att identifiera. Det finns alltid ytterligare 
möjligheter till förändring och varje företag är i någon mening unikt. På 
grund av detta är det viktigt att varje företag hittar sin egen väg till 
effektivisering. Ett av de problemen kan vara saknaden av förkunskap för de 
implementerade förbättringsmetoder inom Lean. SMF är oftast mer pressade 
ekonomisk än vad MNF är. Detta leder till att företagen får fokusera på de 
förbättringsmetoder som inte är lika ekonomisk krävande för att bygga upp 
ett kapital och därigenom kunna genomföra större investeringar. Enligt 
Rother (2013) krävs det bättre lönsamhet och kvalitet för att kunna 
konkurrera med lågkostnadsländer. Företaget måste nå upp till den standard 
som eftersträvas genom att åstadkomma förbättringar för verksamheten i 
helhet. För detta krävs ökad kunskap om kostnadseffektivitet och slöserier 
(Rother, 2013). 
 

1.4 Problemformulering  
Hur kan SMF med hjälp av förbättringsmetoder utvärdera och 
kostnadseffektivisera en produktionsprocess och vilken problematik finns 
förknippat med detta? 
 

1.5 Syfte 
Att skapa en modell för att kunna identifiera vad grundorsakerna är för de 
ekonomiska förluster som uppkommer vid en produktionsprocess. Studien 
kommer även att lyfta fram olika förbättringsmetoder som kan 
kostnadseffektivisera produktionsprocessen för att sedan även analysera 
vilka metoder som kommer att vara mest lönsamma att implementera. 
Studien skall också kunna användas som ett beslutsunderlag för andra SMF 
inom tillverkningsindustrin som vill börja med att förbättra sin produktion.  
Projektets mål ska uppnås under tidsramen för projektet, det kommer bland 
annat vara att besvara och utvärdera frågeställningen vilket kommer bli 
avgörande för projektets resultat.  

 
1.7 Begränsningar och Avgränsningar  

Studien arbetar inom en begränsad tidsram, vilket gör att samtliga delar i 
den framtagna modellen inte kommer att genomföras. Det som kommer att 
utföras i studien är att ta fram ett underlag av en produktionsprocess för att 
sedan analysera och rekommendera olika förbättringsmodeller. Det som 
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studien inte innefattar är implementering och uppföljningen av de 
rekommenderade förbättringsmodellerna.  

Denna undersökning kommer att bedrivas på ett SMF etablerat utanför 
Växjö. På grund av detta kommer enbart ett fåtal studiebesök genomföras 
vilket kommer att begränsa våra möjligheter för att fullfölja och följa upp 
modellens resultat. Undersökningen kommer att avgränsas till att endast 
kartlägga en slumpmässigt vald produkt för att få översikt av 
produktionsflödet. Vår huvudsakliga modell kommer att avgränsas till att 
inte redovisa samtliga modeller som gå under begreppet Lean och andra 
förbättringsmetoder. De modeller vi kommer att referera till är de som vi 
anser kunna påverka företagets effektivitet. 
 

1.8 Relevans 
Teoretisk relevans-Syftet med studien är att ur ett teoretiskt perspektiv 
kunna generalisera problem som existerar hos SMFs. Teorin ska styrka den 
empiriska informationen för att senare resultera i rekommendationer och 
åtgärder. Martínez-Jurado et al.(2013) menar att implementeringen av Lean i 
SMF innebär stora risker till misslyckande medan Rymaszewska, (2014) 
diskuterar att det är fullt möjligt så länge SMF skräddarsyr sin egen filosofi 
och förhållningssätt. Detta tyder på att det fortfarande saknas studier inom 
detta område. 

Praktisk relevans- Undersökning ska utifrån ett praktiskt perspektiv kunna 
användas som ett beslutsunderlag för SMF i liknande situation. Rother 
(2013) menar att SMF inte har de ekonomiska resurser för att påbörja 
projekt som innefattar större investeringar. Därför kan modellen agera som 
ett verktyg för att identifiera vilka förbättringsmodeller som kan 
implementeras för att eliminera de slöserier som hittats.  
 

1.9 Tidsschema 
Tidsramen för studien visas i figur1.1. Tidsplaneringen är uppdelad i de 
olika kapitelen som projektet innefattar vilket kommer att vara till hjälp och 
stöd för författarna då detta följs kommer rapporten att vara färdig inom 
tidsramen. Projektets mål ska uppnås under tidsramen för projektet, det 
kommer bland annat vara att besvara och utvärdera frågeställningen vilket 
kommer bli avgörande för projektets resultat. De övriga målen som ska 
uppfyllas i projektet är listade nedan i kronologis tidsföljd, i den ordning 
som de förväntas att bli genomförda.  
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Figur 1. Tidsram för studien, egenkonstruerad 
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2. Metod 
I kapitel två presenteras de begrepp och perspektiv som används för att beskriva hur vetenskaplig 
forskning kan genomföras samt hänvisar hur den här studien valts att utföras. 

 
2.1. Forskningsmetod   

Det finns en mängd olika undersökningsmetoder för att samla in information 
och sammanställa en analys. Under det senaste årtiondet har det skrivits en 
hel del om “kvantitativa” och “kvalitativa” vetenskapliga studier. De syftar 
på hur informationen valts att införskaffats genom att generera, bearbeta och 
analysera. (Patel, R Davidson, B. 2011).    
 

2.1.1 Kvantitativ metod   
Kvantitativ forskning kan betraktas enligt Bryman & Bell (2013) som en 
forskningsstrategi som betonar kvantifiering när det gäller insamling och 
analys av data. Den innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan 
teori och praktiskt forskning (se 2.3.1). Studien samlar in sin information 
genom enkäter eller ett experiment. Resultatet kopplas tillbaka till den teori 
som utgör utgångspunkten för forskningen (Bryman, 1997). Eliasson (2010) 
skriver att resultatet från en kvantitativ undersökning ska generaliseras till 
att gälla även andra situationer.  
 

2.1.2 Kvalitativ metod     
Syftet med kvalitativ forskning är att få en heltäckande och djupgående bild 
av ett fenomen. Forskningens utförande kan variera då det existerar bred 
variation av observationsmetoder. Enligt Bryman (1997) är den mest 
använda metoden som används, intervju. Kvalitativa intervjuer skiljer sig 
från intervjuer i kvantitativ forskning. Tillvägagångssättet är mindre 
strukturerad och tillåter den intervjuade att framhäva sin egen ståndpunkt. 
Detta frigör intervjuerna och ett mer subjektivt perspektiv frambringar 
situationen. Eliasson. A (2010) skriver att kvalitativa metoder kommer bäst 
till när förståelse söks inom ett sammanhang som upprepar sig på en gång. 
Metoden är flexibel och enkel att anpassa efter situationen. 
  

2.1.3 Fallstudie 
Ejvegård (2002) menar att fallstudien är ett användbart metodval i de flesta 
vetenskapliga undersökningarna. Syftet med att göra en fallstudie är att ta en 
liten del i ett stort perspektiv, och med hjälp av det valda fallet beskriva 
verkligheten och säga att fallet får representera verkligheten i stort. 
Fördelarna med detta tillvägagångssätt är att med hjälp av ett fall ge läsaren 
förståelsen för ett världsligt problem. Ett mer kritiskt synsätt måste dock 
appliceras då studien är enbart utfört på ett fall (Ejvegård, 2002). 
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2.1.4  Val av forskningsmetod 

I denna studie kommer det att utföras en fallstudie. Studien valde att göra en 
fallstudie för att kunna införskaffa en verklighetsbild om det angivna 
problemområdet. Modellen kommer även testats empiriskt med hjälp av 
fallstudien. Fallstudien kommer att utföras på ett tillverkningsföretag som är 
geografiskt placerat i Ljungby, Kronoberg. Studien kommer att beröra både 
kvalitativa och kvantitativa metoder. I den inledande fasen kommer 
observationer att skapa förståelse för hur fallföretaget fungerar. Med hjälp 
av intervjuer skapades en kunskap om de problem som existerar. Både 
observationer och intervjuerna härleds till en kvalitativ forskningsmetod 
uteslutande de numeriska aspekterna. Vidare i studien kommer insamling 
och analysering av data genomföras. Empirin kommer ställas mot vald teori 
och med hjälp av intervjuer skapa en helhetsbild på problemen.  
 

2.2. Vetenskapliga förhållningssätt  
Enligt Thorén (2014) är vetenskapsteorin grunden för alla ställningstagande. 
Författaren lyfter även upp frågorna om människan verkligen kan veta något 
eller om alla sanningar är relativa? Dessa problem kan delas upp i två 
självklarheter inom vetenskapen vilket är att vetenskapen alltid söker 
sanning och att vetenskapen alltid går framåt (Thoren, 2014). Bryman och 
Bell (2011) menar att det finns olika sätt att utföra en vetenskaplig studie 
baserat på vart fokusen riktats. Positivism och hermeneutik är två 
vetenskapliga huvudinriktningar som det brukas tala om (Bryman och Bell, 
2011). 
 

2.2.1    Det positivistiska förhållningssättet  
Enligt Thorén (2014) har det positivistiska förhållningssättet sitt ursprung i 
naturvetenskapen men dess metoder och synsätt har spridit sig till andra 
vetenskapsområden. Positivismen har två källor där det anses att kunskap 
kan nås från iakttagelser och logik (Thorèn, 2014). Den empiriska 
kunskapen som fakta bygger på är att iaktta saker med hjälp av våra fem 
sinnen(Bryman och Bell 2011). Positivismen har dock ett kritiskt synsätt till 
världen omkring sig och den informationen som undersöks måste bevisa vad 
som är sant innan den används. Den logiska kunskapen har inget med 
iakttagelser av verkligheten att göra utan det byggs utav vårt intellekt och 
vårt sätt att använda språket. För att nå absolut fakta behövs det ta hänsyn 
till att det finns självmotsägande påstående vilket gör att det behövs en 
kritisk syn till all information. Thorèn (2014) och Bryman (1997) menar att 
positivism är förknippat till den kvantitativa metoden (Kapitel, 2.4.1).     
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2.2.2.   Det hermeneutiska förhållningssättet  
Det hermeneutiska förhållningssättet är enligt Thorèn (2014) framtagen för 
att vara motsatsen till positivismen. Hermeneutiken är tolkningsläran utöver 
de fem sinnena och logiken, det är inkännandet eller empatin för att få 
förståelsen för mänskliga tillvaron. Genom att sträva efter förståelsen för 
mänskliga livssituationer utifrån att undersöka till exempel skrifter, bilder, 
byggnader eller hantverksföremål. Det som säger emot detta kunskapssätt är 
att förhållningssättet inte kan veta om någon verkligen har iakttagit 
informationen eller om personen i fråga har överdrivit eller underdrivit det 
som har tagits fram (Thorèn, 2014). Bryman (1997) förknippar det 
hermeneutiska förhållningsättet till den kvalitativa metoden (kapitel 2.4.2).        
 

2.2.3.   Val av synsätt     
Fallstudien påbörjas med att införskaffa sig en översiktsbild över 
fallföretaget. Produktionsprocessen kommer att observeras och iakttas. De 
områden i produktionen som är mest angelägen till fallstudiens 
problemformulering kommer att identifieras utan någon vetenskaplig grund. 
Detta kan tydas som ett hermeneutiskt förhållningssätt då observationen och 
tolkningarna kommer ha betydelse för inledningen av fallstudien.  

Efter att den inledande observationen av tillverkningsföretaget avslutats 
kommer fallstudien in på det positivistiska förhållningssättet. Det fortsatte 
med att en flödeskartläggning genomfördes med hjälp av vald teori. 
Resultatet av iakttagelserna kommer sedan att användas till att applicera 
olika förbättringsåtgärder som är framtagna från vetenskapliga teorier vilket 
blir det positivistiska förhållningssättet. Ytligare kommer intervju att 
genomföras för att få en kännedom av den mänskliga tillvaron. Detta kan 
tolkas som det hermeneutiska förhållningssättet.       
 

2.3. Vetenskapliga metodansatser 
För att kunna relatera den vetenskapliga teorin med undersökningens 
hypoteser existerar det tre olika aspekter som måste iakttas. Dessa är 
deduktion, induktion och abduktion vilket kommer att beskriva olika 
tillvägagångsätt för att relatera teori och empiri (Patel, R Davidson, B. 2011)  
 

2.3.1.   Deduktion   
Enligt Bryman & Bell (2007) beskrivs deduktiv teori som förhållandet 
mellan teori och företeelse. Utifrån den teoretiska kunskapen som finns 
inom ett forskningsområde härleder eller deduceras en eller flera hypoteser 
som ska underkastas vid empirisk granskning. Hypotesen ska innehålla 
begrepp som kan relatera till forskningsbara händelser. Det deduktiva 
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arbetssättet följer en ordningsföljd vilket leder till vilken information som 
ska samlas in och tolkas och kopplas till undersökningen. Deduktiv teori kan 
dock förändras då insamlad teori kan förändras under tiden undersökningen 
pågår. Detta kommer då förändra synen på teorin och resultatet (Bryman & 
Bell 2007). 
 

2.3.2.   Induktion   
Induktiva forskningsaspekter beskrivs enligt Patel, R Davidson, B. (2011) 
som exploratoriskt. Arbetssättet skiljer sig från de deduktiva 
forskningsaspekterna då undersökningen inte är beroende av en 
bakomliggande teori. Undersökningen inleds med att samla in information 
om forskningsområdet. Observationen samlar in den empiriska 
informationen och används systematiskt som en grund för att skapa teorin. 
Ett problem med den induktiva aspekten är att det kan vara svårt att skapa en 
generell teori baserad från ett specifikt fall med vissa parametrar exempelvis 
en speciell grupp individer eller hålla sig inom en tidsram (Patel, R 
Davidson, B. 2011) 
 

2.3.3.   Abduktion   
Den abduktiva aspekten är en kombination av det induktiva och deduktiva 
arbetssättet. Det abduktiva arbetssättet utgår från att dra slutsatser om en 
observation vilket kan relateras till det induktiva arbetssättet. Därefter 
formuleras ett hypotetiskt fall som ska förklara fallet och tillföra en relation 
med empirin, det är det deduktiva arbetssättet. Därefter prövas teorin på nya 
fall. Fördelen med de abduktiva arbetssättet är att det är mer generellt vilket 
gör att det inte är lika lätt att fastna vid en situation. Det existerar dock risker 
med det abduktiva arbetssättet. Forskare kan vara speglade av erfarenheter 
som gör undersökningen opartisk (Patel, R Davidson, B. 2011). 
 

2.3.4.   Val av aspekt   
Den inledande fasen av fallstudien kan beskrivas som det induktiva 
arbetssättet då det kommer att utföras observationer. Detta för att skapa en 
översiktbild av fallföretaget utan att bli påverkad av specifik teori. Efter 
observationerna kommer studien in på den abduktiva aspekten då empirin 
kommer att relateras till vald teori. Detta kommer att utföras med en 
flödeskarläggning och en nulägeshetsanalys där vald teori kommer att 
prövas.  
       

2.4 Datainsamlingsmetod   
Där finns olika verktyg att använda sig av då det ska samlas information och 
data. Meningen med att samla data och information är att få tillräckligt med 
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information för att kunna utföra en studie på ett valt område (Merriam, 
1998). Nedan kommer tre olika insamlingsmetoder att förklaras och 
diskuteras. 
 

2.4.1   Frågeformulär   
Patel och Davidsson (2011)  menar att frågeformulär är samlingsnamnet till 
enkäter och intervjuer. Enkäter är en vanlig metod som används då personer 
ska svara på identiska frågor vilket kan ge tydlig förståelse för situationen. 
Denna metod kan användas både i kvalitativa och kvantitativa studier. I 
kvantitativa studier är det en enkel metod för att insamla ett stort urval 
svarsalternativ, medan i kvalitativa studier kan svaren jämföras för att få en 
tydlig uppfattning av situationen av till exempel ett företag (Patel och 
Davidsson, 2011). Enligt Merriam (1998) finns det alltid någon form av 
intervjuer när det utförs en kvalitativ undersökning. Intervjuer är en teknik 
som är baserad på att samla data genom att ställa frågor. Det vanligast sättet 
att gå tillväga är att göra en intervju person till person, men det fungerar 
även i grupp. Data och informationen undersökaren vill få ut av intervjuer är 
oftast det som inte personen själv kan förstå sig på och få ut av att bara 
iaktta. Detta kan vara bland annat känslor, tankar eller intentioner. För att få 
fram användbar information till intervjuer så kan dessa faktorer vara 
användbara, vara tydlig och förklara för personerna som blir intervjuad 
varför och hur svaren kommer att användas, att informationen bara kommer 
att analysers och diskuteras och att personen i fråga kommer att vara 
anonym (Merriam, 1998).   
 

2.4.2   Observation    
Merriam (1998) menar att observationer är en primär källa av information i 
en kvalitativ undersökning. Patel och Davidsson (2011) menar att det finns 
två olika typer av observationer, slumpmässiga och vetenskapliga. De 
slumpmässiga observationerna skapas utifrån egna förväntningar, behov 
eller egenskaper. Detta är det naturliga tillvägagångssättet för att införskaffa 
information om omgivningen i det vardagliga livet. Observationer kan vara 
ett vetenskapligt verktyg för att samla information, men då behövs det att det 
uppfyller ett formulerat vetenskapligt syfte, registreras systematiskt och att 
de är planerade systematiskt. Syftet med observationer är att skapa en 
helhetsbild av ett valt område, och med hjälp av intrycken som fås kunna 
undersöka det valda problemet Merriam (1998); Patel och Davidsson 
(2011).    
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2.4.3   Dokument   
Patel och Davidson (2011); (Merriam, 1998) anser att det vanligaste sättet 
för att öka sin kunskap inom ett visst område är att använda sig av 
dokument. Det används även för att få en förståelse om tidigare 
undersökningar som är utförda inom samma område som studien som ska 
utföras. Det kan även vara till hjälp vid metodval, tidigare undersökningar 
kan vara till hjälp för att bedöma vilka metoder som är lämpliga för denna 
undersökning. Dokument är det som finns nedtecknat eller tryckt och kan 
vara till exempel litteratur, tidningar, bilder, internet eller officiella 
handlingar. Det beslut som behövs fatta är om den valda informationen är 
aktuell. För att bedöma kvalitén av det framtagna materialet behövs det 
granskas. Det som granskas är: trovärdigheten, representativitet och 
meningsfullheten (Patel och Davidson, 2011); (Merriam, 1998). 
 

2.4.4   Val av datainsamlingsmetod   
Under fallstudiens gång har information samlats in genom observationer och 
intervjuer med medarbetarna samt ledningen. Observationerna genomfördes 
i början för att införskaffa sig en grund om problemet. Identifikation om vad 
som var viktigt gav studien en riktning om vad som skulle göras. Under 
tiden observationerna använde vi oss av intervjuer för att få förståelse på vad 
som försiggick under en produktion. Studiens intervjuer är i stor del 
semistrukturerade intervjuer där ett specifikt antal punkter skulle besvaras av 
medarbetarna. De intervjuade har haft olika befattningar i organisationen för 
att införskaffa sig så bred förståelse som möjligt.  

Observationen gav oss en sammanfattning om situationen och med hjälp av 
ett VSM (Value Stream Mapping) och ett spagettidiagram kunde vi få reda 
på slöserier och vilka faktorer som spelade större roll än andra för 
produktionen. Mätningarna kan bevisa att ineffektiva moment existerar i 
produktionen vilket innebär utökad produktionstid och slöseri. Studien valde 
att använda VSM och Spagettidiagram eftersom dessa modeller är passande 
för de områdena vi valt att analysera för att lokalisear slöserier. VSM kan 
tydliggöra en detaljs ledtid genom produktionen samtidigt som man kan med 
hjälp av ett spagettidiagram se hur operatörerna rör sig. Detta var de 
områdena studiens modell vill åt och därför valdes VSM och 
spagettidiagram ut. 

Dokumentationen har införskaffats med hjälp av data som observationerna 
tillgett oss. Det existerade minimalt med historisk data för att vara till 
användning för studien. Detta har både begränsat oss men också ifrågasatt 
vår validitet och reliabilitet. Studien använder sig av teoretiska modeller och 
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metoder för att få in korrekt information om produktionsflödet vilket styrker 
vår validitet. 
 

2.5 Val av källor    
En källa kan definieras på olika sätt. Enligt Holme & Solvang (1991) 
beskrivs en källa som en skriftlig text som ska styrka ett uttalande eller 
uttryck. Från begynnelse situationen till den situationen där informationen 
kommer till användning sker ett flertal steg.   
 

2.5.1   Primär och sekundärdata   
En primär källa är en förstahandskälla som är mer tillförlitlig eftersom den 
informationen tillkommer tidigare än den sekundära källan. Informationen 
från den sekundära källan kallas för andrahandskälla. Den informationen 
bygger på andras återberättelser och är inte lika tillförlitlig som primär källa. 
(Patel och Davidson, 2011)  
 

2.5.2   Källkritik   
Enligt Thurén (2013) förklaras källkritik som ett sätt att besvara ett antal 
frågor. Hur vet jag det jag tror jag vet? Hur kan jag bedöma sanningshalten i 
den information jag möter? Källkritik är en samling metodregler för att 
styrka sanningen i påståenden. Olika format existerar som källor som till 
exempel dokument, brev, protokoll, artiklar och böcker etc. (Thurén, 2013).    
 

2.5.3   Val av källor   
Under fallstudien har källor noggrant granskats. Litteraturer och artiklar har 
kontrollerats av andra parter inom forskningsområdet. Studien har 
genomfört litteratursökningar om både förespråkare och kritiska författare 
inom studieområdet. Vilket har införskaffat oss en solid grund av 
sekundärdata. Genomförandet av studien på företaget har varit tidtagning 
och observationer i produktionen. Detta har skett enligt de teoretiska 
metoder samt mallar som samlats in under våra litteraturundersökningar. Det 
har medfört att rådata och direkt dokumentation har samlats in som 
primärdata. 

Observationerna som genomförts har blivit kritiskt granskade av handledare 
och uppdragsgivare. För att kunna få bredare förståelse för de moment som 
medarbetarna utfört har intervjuer genomförts. Intervjuerna har genomförts 
med flera personer inom olika avdelningar på företaget där frågorna har varit 
likvärdiga 
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2.6 Verifiering av data   
Denscombe (2009) menar att forskare ska kunna bevisa att de framtagna 
resultaten är korrekta och det kan åstadkommas genom att verifiera den 
framtagna informationen. Vid brist av verifiering skulle trovärdigheten av 
resultaten vara misstroende. För att kunna verifiera data krävs det 
användning av reliabilitet och validitet (Denscombe, 2009).   
   

2.6.1   Reliabilitet  
Enligt Merriam (1998) baserar undersökningens reliabilitet till vilken grad 
en rapport kan bli upprepad med exakt likadana resultat, vid antagandet att 
det bara finns en existerande verklighet med bara ett korrekt svar. 
Författaren menar att det är möjlig att identifiera en studies reliabilitet 
baserat på tidigare studier då svaren ska vara lika med varandra. Kvantitativa 
studiers reliabilitet är lättare att granska då de oftast bygger på nummer. 
Medan kvalitativa studier kan vara svårare att jämföra då mänskliga faktorer 
spelar in. För att identifiera reliabiliteten vid utförandet av en kvalitativ 
studie är det viktigt att analysera den samlade informationen med hänsyn åt 
bakgrunden till situationen (Merriam, 1998) 
 

2.6.2   Validitet   
Merriam (1998) menar att validitet är då det utförs en undersökning eller 
mätning och granskar slutsatserna med metodvalet och ser om det hänger 
ihop eller inte. Författaren tar upp intern validitet som behandlar resultatens 
hållbarhet samt om hur undersökningsmaterialet matchar verkligheten 
(Merriam, 1998). Bryman och Bell (2005) tar upp två andra aspekter vilka är 
extern validitet och ekologisk validitet. Extern validitet behandlar om 
resultat är generaliserbart då andra ska kunna använda sig av 
undersökningen. Den ekologiska validiteten berör resultaten som påverkar 
samhället på så att det ska vara tillämpbart i människans sociala miljöer 
(Bryman och Bell, 2005). 

 
2.6.3   Val av verifiering av data   

För att fallstudiens validitet och reliabilitet ska vara så trovärdig som möjligt 
har flera moments använts. Eftersom företaget inte har något tidigare 
insamlad data har trovärdigheten ökats i takt med de teoretiska modeller som 
använts.  Samtliga medarbetare har varit involverade för att tillge oss den 
nödvändiga informationen för fallstudien.  Detta gjordes för att få reda på de 
tider och moment som operatörerna och produkten förde sig under en 
produktion. Detta medförde en högre reliabilitet. För att utesluta att 
minnesfel skulle uppstå efter intervjuerna har vi sett till att sammanställa 
dokumentationen i direkt anknytning till iakttagelsen. Detta har ökat 
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trovärdigheten i aktuell data.  Intervjuerna skedde utifrån att en observerade 
medan den andre ställde frågorna.  

Utifrån den modell som studien utgår från har klara avgränsningar 
genomförts om vad fallstudien ska innehålla. Detta ökar graden på validitet. 
Även den ekologiska och externa validiteten täcks genom att de samhälliska 
aspekterna vidtas. SMF kommer att kunna ta del av studien och med hjälp 
av den kunna starta sin egen effektiviseringsprocess med hjälp av de 
teoretiska modellerna. 
 

2.7 Generaliserbarhet  
Enligt Merriam (1998) kan studiens resultat ha två olika inriktningar. Första 
inriktningen är en specifik studie som är riktat till ett fall. Den andra 
inriktningen är mer generell och där resultatet kan användas av andra 
forskare eller organisationer (Merriam.1998). Bryman (1997)  menar att om 
en studie är generell ska resultatet kunna användas även vid andra 
situationer än där det har studerats. Vid en fallstudie kan det förekomma 
svårigheter att generalisera resultaten, det som kan vara generaliserat enligt 
Bryman (1997) är en analys av teorin som kan kopplas till fallstudien.   
 

2.7.1  Generaliserbarhet av studien  
Den teori som använts i den här studien har noggrant granskats och valts ut 
för att på ett så effektivt sätt kunna implementeras och göra skillnad för 
fallföretaget. Liknande företag kommer att kunna ta del av studiens 
genomförande och införa modellerna i deras verksamhet. Detta stärker 
generaliserbarheten inom organisationer med samma verksamhet som 
fallföretaget. Studiens tillvägagångsätt bygger på välbeprövad teori som en 
organisation individuellt kan bedöma generaliserbarheten på. 

 
2.8 Metodval  

Sammanfattning av vald metod 
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Figur 2. Metodval, egenkonstruerad  
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3. Teori 
I kapitel tre presenteras den sekundärdata där den valda teorin som fallstudien baseras på 
presenteras.  Kapitlet inleds med att presentera grunderna i en produktion vilket sen leder till 
organisationens innebörd. Kapitlet fortsätter sedan med att ge ett historiskt perspektiv på Lean och 
presenterar aktuella metodiker och teorier för organisatorisk utveckling och processförbättring. Kapitlet 
avslutas med att presentera olika förbättringsmodeller som är mest relevanta för studien. 
 

3.1 Process   
Enligt Bergman och Klefsjö (2010) är de flesta organiserade aktiviteter en 
process, det kan vara till exempel nätverket av aktiviteter som ständigt 
upprepas, då målet är att skapa värde för de externa eller interna kunderna. 
Processer transporterar olika resurser i form av information, material, 
utrustning och arbetskraft. Resultatet av detta ska leda till olika typer av 
varor eller tjänster. Bergman och Klefsjö (2010) anser att meningen med en 
process är uppnå kundnöjdhet med slutresultatet, medan företaget använder 
sig av så lite resurser som möjligt till exempel tid, energi eller information. 
Inom företag delas processer upp i tre typer; huvudprocesser, stödprocesser 
samt ledningsprocesser. Huvudprocesser ska uppfylla kraven för de externa 
kunderna och ständigt förbättra de produkter eller tjänster som är tillverkade 
av organisationen. Stödprocesser tillhandahåller resurser till huvudprocessen 
vilket ska underlätta för de interna kunderna som kan vara; rekrytering, 
underhåll eller informations processer. Ledningsprocessen uppgift är 
beslutagande om olika mål, strategier och förbättringar som ska gynna de 
interna kunderna (Bergman och Klefsjö, 2010).    
 

3.2 Produktionsprocesser  
Enligt Aganovic och Jonsson (2001) innebär en produktionsprocess att 
organisera, planera samt att styra processer som omvandlar råmaterial till 
produkter. Inom verksamheter delas produktionsprocesser upp i två grupper, 
kärnprocesser samt stödprocesser. Kärnprocesser stödjer organisationens 
affärsidé, vilket kan speglas till kärnverksamheten. Stödprocesser stödjer 
kärnprocesserna för att slutresultatet ska vara rätt. Exempel på stödprocesser 
är; ledning, ekonomi, underhåll eller rekrytering (Aganovic och Jonsson, 
2001).    
 

3.3 Lagerhållning 
Vid materialhantering är det viktigt att lagret och lagerhållningen av 
produkter och råmaterial är väl planerad och organiserad, då vid en 
välstrukturerad lagerhållning är det möjligt att effektivisera hanteringen av 
material. De aktiviteter som inkluderar vid lagerhållning är, mottagandet, 
inlagring, lagra, plocka och leverera (Jonsson, 2008).  
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Jonsson (2008) menar att för att minimera kostnaden för lagerhållning finns 
det en del saker som behövs ta hänsyn till som exempel, använda och 
utnyttja så mycket som möjlig plats för den nödvändiga produktionen, men 
att hanteringen av materialet fortfarande prioriteras. Implementering av Lean 
och JIT kan vara ett problem då det kan vara väldigt svårt att vara så pass 
synkroniserad med kunderna att ett företag kan ta bort hela lagret men det är 
möjlighet att reducera det vid god planering. Vid effektivisering av lagret är 
det några faktorer som spelar in, täthet, likhet, storlek och utnyttjande av 
plats. Dessa faktorer spelar roll när man arbetar med en lageryta för mindre 
företag. Täthet och likhet menas med att produkter som ofta används 
tillsammans ska lagras nära varandra för att undvika att leta på olika platser 
samt minimera rörelsen. Storlek menas med att objekt som är svårare att 
hantera ska placeras så nära som möjligt där det ska användas. Utnyttjandet 
av plats menas med att man inte ska beställa mer än det som behövs för att 
få en fungerande produktion (Jonsson, 2008).  

Kostnaden med lagerhållningen av material och produkter beror på 
kvantiteten som lagerhålls, detta utgörs av en finansiell-, fysisk- och 
osäkerhetsdel. Den finansiella delen motsvaras av det avkastningskrav har 
på det bundna kapitalet. Den fysiska delen beror på de driftkostnader som 
uppkommer. Osäkerhetskostnaden är den risk det finns förknippat med att 
lagerhålla material. Dessa delar är beroende av varandra för att ha möjlighet 
att kunna uppskatta de lagerhållningskostnader som finns i organisationen. 
Genom att använda formeln nedan kan den genomsnittligalagerkostnaden 
från intagandet av råmaterial till utleverans av den färdiga produkten 
kalkyleras (Jonsson, 2008).   
 

3.4 Företagskultur  
Enligt Bolman och Deal (2005) har det under 2000-talet blivit viktigt att 
framhäva sitt företags kultur för att få god respons från utomstående och 
folket som arbetar för företaget. Det är viktigt att tänka på att 
företagskulturen byggs upp av de som arbetar inom organisationen. Vilket 
menas med att de nyrekryterade ska passa in i kulturen. Det finns olika 
åsikter om vad kultur är i organisationer. Vissa menar att organisationer är 
kulturen medan andra menar att det finns subkulturer i organisationerna.  
Detta kan variera väldigt mycket då det beror på vad det är för typ av företag 
som bedrivs. Då vissa arbetsuppgifter innebär individuellt ansvar kan andra 
områden bestå av en grupp medarbetare. Vilket kan leda till att olika kultur 
uppstår, då de inte delar samma arbetserfarenheter (Bolman & Deal, 2005)  
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3.5 Kvalitet 
Enligt Bergman och Klefsjö (2012) kan begreppet kvalitet definieras olika, 
men det vanligaste inom industrin är då det är kopplat till kunderna. Detta 
kan vara till exempel att kunder reklamerar en produkt som inte håller den 
standard som är önskad, det kan även vara då kunder återvänder till företaget 
då det finns en hög kvalitet och erfarenhet. Kvalitén måste definieras så att 
den överensstämmer med kraven. De fem olika perspektiven som diskuteras 
i konceptet kvalitet menar Bergman och Klefsjö (2012) är: 
 
• Överträffandet  
• Produkt baserad 
• Användaren 
• Produktionen  
• Värdet  

Det överträffande perspektivet är vanligaste inom hantverk, denna typ av 
kvalitet kan inte bli specificerad men den kan identifieras genom tidigare 
erfarenheter och upplevelser. Det produktbaserade synsättet är omvänt, här 
är kvalitén mätbar och exakt. Detta är fastställt av de dimissioner och 
utseende som visas vid produktbeskrivningen. Användaren hänvisas till 
kunderna, beroende på vad de anser om produkten. Produktionen är samman 
linkad med de toleranser som och krav som finns, vilket enbart är tekniken 
som räknas med. Värdet definieras att kvalitén är beroende av kostnader och 
pris för produkten (Bergman och Klefsjö, 2012).  

För att en organisation ska lyckas att nå en hög standard kan de inte bara ta 
fram ett mål eller en vision för kvalité. Olika synsätt och strategier är viktigt 
att följa för att kunna nå de utsatta målen eller visionerna (Bergman och 
Klefsjö, 2012).  
    

3.6 Ledarskap   
Ledarskap utförs av de personer som har blivit placerade i rollen att styra 
andra personer för att uppnå organisationens mål. Detta ska ledaren göra då 
hen ska organisera verksamhetens arbete för att få alla jobba efter samma 
mål, samt att utveckla medarbetarna för att nå en ständig förbättring.  
Genom att kunna etablera och förklara en klar vision för sina medarbetare, 
kan en ledare skapa motivation och förståelse för varandra. Detta görs då 
ledaren ska dela information, kunskap samt att förklara de olika metoder 
som ska användas för att nå en förbättring och förändring. En annan viktig 
del i att vara ledare för en grupp är att kunna hantera olika konflikter som 
kan uppkomma mellan medarbetarna i organisationen. En ledare ska även 
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kunna ta ansvar och stabil vid kritiska situationer. Det krävs att man har 
förmågan att lösa problemen kreativt och på det smidigaste sättet. Men 
framförallt ska en ledare vara villig att uppnå målen och visionen 
organisationen har till varje pris, då man måste motivera, inspirera, coacha 
eller vara en mentor till sina medarbetare(Engelbert, 2006).    

Enligt Gunnar Ekman (2003) är ledarskap inget utan ett stark förtroende från 
sina medarbetare. Ju större förtroende ledaren har desto mer får hen vara 
med i småprat och diskussioner vilket gör att en tydligare bild av vad som 
försiggår i organisationen. Utan förtroendet skulle småpratet och 
diskussionerna gå förlorade bakom ryggen på ledaren. Förtroendet kan 
skapas och utvecklas genom att dela liknade erfarenheter och upplevelser 
tillsammans. Detta är något som tar tid att byggas upp men det går snabbt att 
rasera. Det finns även de chefer och ledare som inte tar sitt ansvar och inte 
kan utföra ledarskapet som tilldelas. Detta gör det då möjligt för informella 
ledare att ta över ansvaret. Dessa personer är ofta de som känner att de har 
stor kunskap i organisationen och arbetet som ska utföras. Dessa personer 
brukar även bli ”valda” som informella ledare då de även representerar 
medarbetarnas röst vid problem. Dessa ledare har ett stort övertag mot de 
formella ledarna då de har full access till det dolda och det öppna småpratet. 
Detta kan både vara positivt och negativt i en organisation. Det negativa 
beror på ifall den informella ledaren styr åt motsatt håll gentemot 
organisations mål och visioner. Det positiva vore om en gemytlig relation 
mellan den informell- och formella ledaren skapats. Detta är något som den 
formella chefen måste vara snabb att uppfatta då det påverkar de mål och 
visioner som organisationen har(Gunnar Ekman, 2003).  

 
3.7 MRP (Material Requirements Planning)/ MPS (Master Production 
schedule) 

Enligt Jonsson (2008) är MRP- och MPS system båda moduler som kan vara 
inkluderat i ett affärssystem då organisationer utnyttjar de olika beroende på 
vilken kunskap och resurser som finns. MRP systemet används för att 
kontrollera produktionsplaneringen och lagerkapaciteten. Det är viktigt att 
hålla lägsta möjliga lagerkapacitet för att både reducera kostnader och 
tidslöserier. MRP systemet har även funktioner som kan planera 
leveransschema och aktiviter som påverkar inköpen. Systemet kontrollerar 
mängden av material som ska finnas tillgänglig för att ha möjlighet att 
kunna producera de kundorder som ligger vid operatörerna. För att få ett 
fungerande MRP system behövs det information från andra moduler som 
kan vara ett MPS system som planerar försäljningen och 
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produktionsplaneringen av de produkter som kunderna har lämnat order på 
(Jonsson, 2008). 
 

3.8 PDCA - (Plan, Do, Check and Act)  
PDCA är en strukturerad förbättringsmetod som utgör en cykel som ger 
struktur åt förbättringsarbeten. Cykeln är uppfunnen av W. Edward Deming 
och kallades i början för Demin-hjulet. PDCA är uppdelad i fyra faser: Plan 
(planera, Do (genomföra), Check (kontrollera) och Act (standardisera) 
(Pettersson et al., 2009) 

 
 

 
Figur 3. PDCA cirkeln, egenkonstruerad  

Pettersson et al., (2009) förklarar de olika faserna så här: 

Plan (planera) 
Arbetet i den här fasen grundar sig i att definiera de interna och externa 
kundbehoven genom att samla in data, urskilja och analysera problem samt 
att identifiera rotorsaken. Genom att nå rotorsaken för problemet kan en 
planeringsfas etableras för att skapa de mål som ska motverka slöseriet. 
Kommunikation är en vital del då de berörda behöver få kontinuerlig 
information för att uppnå ett bra resultat. 

Do (genomföra) 
I den här fasen ska informationen som införskaffats i planeringsfasen 
utnyttjas. Är problemet väl definierat ska det inte vara några problem att 
genomföra fasen. Här handlar det om att genomföra den strategin som 
planerats i planeringsfasen. 

Check (kontrollera) 
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Detta är den lärande fasen, oavsett vad resultatet av genomförandefasen 
blev. Här ska projektet kontrolleras med ytterligare frågor som exempelvis: 
 

• Vad sades om rotorsaken i planeringsfasen? 
• Vad fungerade bra och vad fungerade mindre bra? 
• Vilka lärdomar finns för att fortsätta arbetet och för kommande 

förbättringsuppdrag? 
 

Act (Standardisera) 
I den här fasen ska förbättringsåtgärder som vidtagits stabiliseras. 
Förbättringen har tagit verksamheten till en ny nivå och den här behöver 
säkras för att de effekterna som uppstått ska kvarstå. 

PDCA-cykeln är en användbar metod inom arbetet med bland annat 5S där 
syftet är att skapa en välorganiserad och funktionell arbetsplats. PDCA lär 
medarbetarna att planera och strukturera sitt förbättringsarbete på ett 
effektivt sätt. (Pettersson et al., 2009) 
 

3.9 Lean   
 
3.9.1 Varför Lean?  

För att skapa en organisatorisk analys och processförändring existerar det ett 
flertal metoder och filosofier. Petterson et al (2009) menar att begreppet 
Lean production är ett begrepp som fått stor spridning men uppfattningen 
om vad ”Lean” egentligen innebär varierar. En del klassificerar Lean som en 
metod som skall implementeras medan andra anser att det är en strategi. 
Dessa misstag är oftast grunden till att organisationer misslyckas med att 
förverkliga förändringen. Lean är inte enbart inriktat på att främja 
produktionen utan ändamålet är att hela verksamheten ska bli påverkad. 
Samtliga värdeskapande arbeten från produktionen till fakturering måste 
inkluderas för att den fulla potentialen ska förverkligas. I den här studien 
används Lean production till grund för att ledsaga SMF in i ett mer 
effektivare tankesätt. Lean skiljer sig från andra 
produktionseffektiviserandemetodiker eftersom dess enkelhet och flexibilitet 
har en stark fördel (Petterson et al, 2009).  

Lean är inte en metod eller ett tankesätt som går att genomföra en gång för 
att senare vara klar. Det är ett långsiktigt förhållningsätt eller strategi som 
korrekt utförd kommer att erbjuda stora möjligheter till stärkt lönsamhet och 
konkurrenskraft. Petterson et al (2009) listar några positiva effekter som 
påverkas av en Lean-satsning:  
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• Kvalitet  
• Kostnad  
• Flexibilitet  
• Leveranssäkerhet  
• Leveranstid  

Utöver dessa resultatparametrar listar Petterson et al (2009) effekter som 
påverkar medarbetarnas välbefinnande, drivkraft, motivation och inflytande: 
 
• Minskad stress  
• Ökad kompetens  
• Bättre samarbete   
• Minskad frustration  
• Förbättrade kundkommunikation  
• Förståelse för helheten  
• Bredare och mer utvecklande arbetsuppgifter  
• En säkrare arbetsplats  
• Tryggare anställning  

Enkelheten och flexibiliteten är en fördel som Lean production kan erbjuda 
SMF för att möjliggöra en effektiv förändring. Komplexiteten ligger i 
genomförandet av implementeringen. Förståelsen att Lean inte går att 
implementera utan att det handlar om att på ett så effektivt sätt eliminera 
slöseri i ett långsiktigt samt disciplinerat utförd strategi utgör ifall satsningen 
blir lyckad eller inte. Flexibiliteten kommer att spela en stor roll för att 
kunna anpassa Lean production in i ett SMF verksamhet då Lean har ett 
ursprung att etableras i stora företag (Petterson et al, 2009).  
 

3.9.2 Lean historia  
1950 besökte den japanska ingenjören Eiji Toyoda Fords Rouge fabrik i 
Detroit. Vid den här tiden ansågs Fords fabriker vara de mest effektiva i 
världen. Syftet med besöket var att han ville studera fabrikens 
produktionssystem. Tillsammans med sin kusin Tauiichi Ohno kunde de 
fastställa att man inte kunde kopiera den västerländska produktionen rakt av 
utan det existerade problem som Toyota var tvungna att ta itu med först. 
Kriget mellan USA och Japan hade avslutats och under krigstiden hade 
Toyota inte kunnat konstruera några passagerarbilar eftersom militären 
kommenderat dem att bygga lastbilar åt försvaret. 1949 kollapsade 
försäljningen dessutom och Toyota fick varsla en stor del av de anställda. 
Tillsammans med Ohno insåg de att det krävdes ett nytt tillvägagångsätt för 
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att lyckas. Detta tillvägagångsätt kom att kallas Toyota Production System 
(TPS) och som senare ledde till Lean production (Womack et al., 2007)  
 

3.9.3 Små organisationer och Lean  
Lean som ett förhållningssätt eller strategi har visat sig vara en eftertraktad 
strategi för stora företag som söker förändringar i både organisationen och 
produktionen. Många föreståndare har förändrat sin attityd mot Lean under 
åren. Det är inte enbart stora företag som kan dra nytta av att implementera 
Lean utan även små förutsatt att processen är anpassad således 
(Rymaszewska, 2012). Det existerar dock ett antal studier där empirin 
underminerar mångsidigheten hos Lean principer. Studierna menar att det är 
högst troligt att SMFs kommer att stöta på seriösa svårigheter med att 
kopiera Toyotas Lean system. Och att Lean inte är anpassad till SMFs. Detta 
motstrider dock Rymaszewska (2012) som menar att ett Lean 
implementation i ett SMFs är fullt möjligt så länge Lean är skräddarsytt efter 
de karaktäristiska organisationernas specifika behov.  
  

3.10 Likers 14 principer  
Liker, Erkelius och Hallberg (2009) listar 14 principer som ska underlätta 
och ge en förståelse och vikten att implementera Lean. Författarna delar in 
det i 4 olika avdelningar: filosofin, processerna, anställda och partner sen 
även problemlösning.  

Avdelning 1: Filosofi (Långsiktigt tänkande). 

Princip 1: Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på 
bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. 
 

• En större uppgift än att bara arbeta för lönen. Etablera ett långsiktigt 
filosofiskt perspektiv som ska höja verksamhetens syfte. De 
kortsiktiga besluten sätts åt sidan för att utveckla och sträva efter de 
gemensamma målen. Organisationens ledare ska föra den långsiktiga 
filosofin framåt så att organisationen kan tillsammans uppnå nya 
nivåer. När den fundamentala filosofin är etablerad ska man med 
hjälp av den skapa företagets anda. 

• Genom värdeskapande syften etablera vilka funktioner som kan 
generera ett värde till kunder, samhälle och ekonomi. En målsättning 
som sträcker sig bortom kortsiktiga vinster. 

• Självtillit ska införlivas i både framgångar och misslyckande 
eftersom man ska lita på sin egen förmåga för att kunna göra det 
möjligt att producera ett ökat värde. 
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Avdelning 2: Processer (Eliminera slöseri) 

Princip 2: Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan. 
 

• Produktionen ska utformas för att eliminera slöseri. Samtliga led i 
produktionen bör innebära ett värdemoment. Tidsschemat för 
sammanställningen av slutprodukt skall effektiviseras för att kunna 
uppfylla kundens önskan så fort som möjligt 

• Ständig utveckling inom produktionen kommer bidra till ökad 
förståelse och kundmedvetenhet hos medarbetarna. 

• Problemlösningar ska innefatta ett samarbete mellan medarbetarna.  

Princip 3: Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 
 

• Produktionen ska inte styras av ett tryckande prognossystem. Detta 
kan leda i överproducering som senare innebär att stora kvantiteter 
av produkter skulle skapa stora lager. 

• Just in time (JIT): att ge kunderna det de behöver, när de behöver det 
och i den mängd de behöver det. Att påfylla lagret efter efterfråga. 

• Kanban: Ett dragande påfyllningssystem som medför att man fyller 
på materialet efter hand. (buffertlagring) 

Princip 4: Jämna ut arbetsbelastningen (Heijunka) 
 

• Hitta ett sätt att jämt fördela arbetsansvaret mellan Muda, Muri och 
mura 

• Muda - icke värdehöjande. Onödiga moment som förlänger 
genomflödestider och orsakar extra arbetsrörelser. 

• Muri - att överbelasta människor eller utrustningen: Att överbelasta 
produktionen och medarbetarna orsakar en säkerhets- och 
kvalitetsrisk. Att överbelasta maskiner orsakar stillestånd och 
felaktiga produkter. 

• Mura - ojämnheter: Ojämnheter i produktionsnivåerna betyder att 
man måste införskaffa sig utrustningar, extra material och ytterliga 
personal för att nå den genomsnittliga produktionsnivån. 

Princip 5: Om det är nödvändigt, stoppa processen för att lösa problem så att 
det blir rätt från början. 
 

• (Jidoka) Stoppa processen för att bygga in kvalitet: Autonomation - 
Att med mänsklig intelligens stoppa utrustningen vid problem och ta 
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lärdom av situationen. Kvaliteten kommer vara mycket mer 
effektivare och mindre kostsam än att inspektera och reparera 
kvalitetsproblem i efterhand 

• Att engagera medarbetarna i kvalitetskontroller 

Princip 6: Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga 
förbättringar och personalens delaktighet. 
 

• Engagera medarbetarna i att utforma ett standardiserat arbetssätt. 
Man måste standardisera ett arbetssätt för att stabilisera processen 
innan ständig förbättring erhålls. 

• Genom repetitiva metoder få ett regelbundet utflöde ur processen 
som bidrar till det standardiserade arbetssättet. 

• Att etablera ett standardiserat arbetssätt är också en nyckelfaktor om 
man vill bygga in kvalitet 

Princip 7: Använda visuell styrning så att inga problem förblir dolda. 

• Använda sig av metoder som stabiliserar det standardiserade 
arbetssättet. Genom att hålla iordning på arbetsplatsen minimera 
Muda (icke värdehöjande moment) 

Princip 8: Använda bara pålitlig, väl utprovade teknik som stöder personalen 
och processerna. 
 

• Tekniken som införskaffas ska inte ersätta människor utan stödja 
processen. Processen ska noga genomföras och utvärderas för att 
samtliga faktorer ska vara brukbara för organisationen. 

• Ny teknik ska inte införskaffas för att förändra det standardiserade 
arbetssättet. Det kan vara en risk som riskerar att störa flödet. 

• Modifiera tekniken så att den passar in i processen. På så sätt 
eliminerar man risken att störa det standardiserade arbetssättet 

Avdelning 3: Anställda och partners (Respekt, utmana dem och låt dem 
växa). Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och 
samarbetspartners 

Princip 9: Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas 
filosofi och klär ut den till andra. 
 

• Utveckla ledare inom verksamheten istället för att söka kompetens 
utifrån 
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• Ledaskapen ska vara kunnande i Toyotas filosofi och metoder 
• Genom ledarnas kunskap och inspiration lära ut Toyotas filosofi till 

medarbetarna 

Princip 10: Utveckla enastående människor och team som följer företagets 
filosofi. 
 

• Etablera en stabil företagskultur med tydliga mål och visioner. 
• Utveckla högklassigt individuellt arbete genom att aktivt stödja 

effektivt teamwork 
• Arbeta med teamutveckling. Sammansätt kompetenser vilket 

kommer resultera i större förståelse och ökad kvalitet 
• Införskaffa motivation strategier vilket kommer underlätta att få 

människor att förändra sitt beteende. 

Princip 11: Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer 
genom att utmana dem och hjälpa dem bli bättre. 
 

• Etablera ett ömsesidigt samarbete med leverantörer och partners.  
• Införskaffa mål tillsammans med era partners vilket kommer 

motivera medarbetarna att uppnå målen. 
• Målen skall dock inte förändra den interna kompetensen då det kan 

störa det standardiserade arbetssättet 

Avdelning 4: Problemlösning (Ständig förbättringar och lärande). Att 
ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet inom 
organisationen 

Princip 12: Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen 
(genchi genbutsu) 
 

• Lokalisera problemets källa och se till att lösa det så effektivt som 
möjligt. 

• Ledningens skall involveras i problem så att förståelsen kring 
situationen är ömsesidig 

Princip 13: Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga 
alternativ, verkställ snabbt. 
 

• Ta reda på vad som verkligen händer. Fråga “varför?” fem gånger 
och skapa konsensus inom teamet.  
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• Nemawashi-processen: tillåter många personer möjligheten att säga 
sitt i ett problem, därefter hänförs det till ledningen. 

• Verkställ snabbt med försiktigt för att minimera störningar i det 
stabiliserade arbetssättet 

• Samtliga inblandade får lära sig mycket om den planerade åtgärden 
innan implementering. 

Princip 14: Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera 
(hansei) och ständigt förbättra (Kaizen). 
 

• Ett stabiliserat arbetssätt medför en process som tydliggör slöseri och 
ineffektivitet överallt. Denna process kommer skapa grunden för 
ständiga förbättringar (kaizen) 

• Individuellt ansvar handlar inte om klander och straff utan om 
lärande och utveckling 

• Vid avslut av ett projekt eller en produkt ska man finna tid för 
reflektion för att lära sig förebygga problem (hansei) 

• Kontinuerligt övervakande av det standardiserade arbetssättet 
kommer medföra de effekter man strävat efter.                            
(Liker, Erkelius och Hallberg, 2009) 

 
3.11 Kartläggning av nuvarande tillstånd  

Rother och Shook (2004) menar att det viktigaste att tänka på är att personen 
som undersöker samlar fakta själv om nuläget då hen vandrar och observerar 
under processens gång. Innan kartläggningen börjar är det viktigt att få en 
förståelse och känsla för hela processflödet vilket kan göras genom en 
vandring dörr till dörr. Viktigt att tänka på är att börja vid 
leveransavdelningens utlastning och arbeta uppströms och inte vid 
ankommande gods och arbeta motströms. Under observationerna är det 
viktigt att tiderna för de olika aktiviteterna dokumenteras av samma person 
som utför studien för att kunna kartlägga hela flödet. Det utgör en högre 
validitet än om flera personer engagerats i olika segment. För att göra denna 
kartläggning används ett papper samt en penna för att ta fram första skissen. 
Enligt instruktionerna av Rother och Shook (2004) ska kartan innehålla 
följande delar:  
 
1.      Kunden 
2.      Processer, faktarutor och lager 
3.      Materialflödet 
4.      Informationsflöden och pilar som visar tryckande system 
5.      Tidslinje för tillverkningens ledtid samt den värdehöjande tiden  
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3.12 Flödesanalys  

Flödesanalyser studerar de flöden som är mellan producenten och kunden. 
Detta skapar förutsättningar till effektiviseringsprincipernas värde och 
värdeflöde. För att täcka en längre försörjningskedja kan även flöden från 
leverantör till producent tas med (Olhager, 2013).    

Olhager (2013) menar att värdeflödsanalysen syftar till de steg inom 
produktionsprocessen som är värdeskapande men även de som inte tillför 
något värde men fortfarande är nödvändiga för att processflödet ska vara 
effektivt i dagsläget. De grupper som aktiviteterna delas in i är följande;  

 
• Värdeskapande aktiviteter- Aktiviteter som skapar en typ av 

förändring på produkter som har en betydelse för slutprodukten, för 
exempel bearbetning av råmaterial eller montering av halvfabrikat 
eller detaljer.     

• Icke-värdeskapande aktiviteter- Aktiviteter som inte ökar värdet för 
produkten, till exempel lager och transport  

• Nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter- Aktiviteter som stöder en 
effektiv transformationsprocess för produkten. Exempel på detta är 
planering av inköp, produktion och leveranser samt prognostisering 
möjliggör att de direkt värdeskapande aktiviteterna kan utföras på ett 
så effektivt sätt som möjligt.  

En värdeflödsanalys görs i första hand för att kunna kartlägga nuläget och få 
fram vilka aktiviteter som skapar högst värde för produkten samt för att se 
vilka som drar ner på värdet (Olhager, 2013).   
 

3.13 Spagettidiagram  
Spagettidiagram är ett enkelt men användbart verktyg för att visulera 
rörelser och förflyttningar. Detta verktyg är etablerat för att hitta en 
effektivare layout inom fabriken. När observationerna och dokumenteringen 
är nedtecknad är det lätt att se förbättringsmöjligheter för att reducera 
onödiga rörelser (Tanco et. al, 2013). Bilden nedan visar ett exempel på hur 
ett spagettidiagram kan användas då linjerna visar rörelsen för en operatör 
mellan olika arbetsområden.  
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 Figur 4. Exempel på spagettidiagram(Palmatwork, 2012)  

Målet efter observationen är att eliminera de onödiga rörelserna för 
operatören eller produkten. Verktyget stödjer bland annat 5S då det krävs 
ordning och reda. Vid uppföljningen av spagettidiagrammet då 5S är följt 
ska onödiga rörelser ha eliminerats då alla verktyg och utrusning vara 
placerad på den mest effektiva platsen (Petersson och Ahlsén, 2009).      
 

3.14 VSM (Value Streem Mapping) 
Enligt Tanco et. al (2013) är VSM ett verktyg inom Lean production för att 
kartlägga och analysera produktionsprocessen. Detta visuella verktyg täcker 
både det materiella flödet och informationsflödet från leveransen av 
råmaterial till resultatet av produkten. Sedan används dokumentationen för 
att analysera den använda tiden, informationsflödet samt den procentuella 
tiden som skapar värde för kunderna. Genom att analysera flödet kan 
organisationen hitta orsaker som påverkar värdet av slutprodukten. Vid 
identifiering av dessa orsaker kan företaget reducera delar som inte påverkar 
produktens kvalité men som ökar förtjänsten. Genom detta kan företaget 
möta kundernas krav och vara mer konkurrenskraftiga. Det finns tre typer av 
flöde som lyft fram inom värdekedjan: 

1. Flödet av material, från beställning av material till färdig produkt. 

2. Flödet av information, som stödjer och riktar flödet genom processen eller 
operationerna från råmaterial till slutprodukten.  

3. Flödet av medarbetarna och processer, detta flöde är stöd till de andra två. 
Då det är nödvändigt för att de andra två ska fungera samt att produktionen 
inte ska stanna.  

Skillnaden med denna metod är att VSM dokumenterar både materialflödet 
och informationsflödet i processen. Först tecknas en visuell bild av varje 
processbåde i materialflödet och informationsflödet från kunden till 
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leverantören. Efter detta tecknas en framtida bild för att se hur processernas 
värde skapas. Fördelen med att använda sig av VSM är bland annat att 
metoden fokuserar på hela flödet för att identifiera slöserier samt att försöka 
undvika fallgropar för att inte rikta in sig på en speciell situation inom 
processen (Tanco et. al, 2013).      

 
3.15 5S 

Ljungberg (2000) menar att 5S handlar om disciplin för både personal och 
ledning. Denna metod är oftast använd av företag som vill påbörja att 
förbättra och effektivisera sina produktionsprocesser genom få bättre 
ordning och reda i fabriken. För att påbörja förbättringsarbetet krävs det att 
grundorsakerna för problemen identifieras. För att hitta problemen är det 
viktigt att ha ordning i fabriken och att all utrustning är på rätt plats. Detta 
eliminerar onödiga ställtider. Fördelarna med att använda sig av 5S är bland 
annat: 
 

• Högre säkerhet vid arbetsplatserna 
• Bättre underhåll av utrustning 
• Reducerar ställtid, minskar letandet av utrustning 
• Bättre arbetsområde 
• Ökar flödet på processer 
 

5S står för: 
1. Sortera- Ta bort onödigt material fån arbetsområdena och städa 

golvet. 
2. Systematisera- Märka utrustning och material för att alltid veta var 

det finns. 
3. Städa- städa arbetsplatsen och utrustning 
4. Standardisera- Analysera grundorsakerna för problemen och fortsätt 

med aktiviteter för att bibehålla 5S-nivån. 
5. Se till- Sätt upp regler och rutiner för att fortsätta med 5S. 
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Figur 5. 5S cirkeln, egenkonstruerad 

Dessa steg är grunden för 5S. För att man ska ha möjlighet att kunna nå 5S 
fulla potential är det viktigt att ledningen förklarar tydligt för de anställa 
varför detta är viktigt. Vid bristande disciplin vid implementering kan 
resultatet bli ett misslyckande(Ljungberg, 2000).     
 

3.16 Single Minute Exchange of Die (SMED) 
Enligt Ljungberg (2000) är denna metod konstruerad för att minimera 
ställtider och justerings tider på mindre än 10minuter. Det är viktigt att skilja 
på interna och externa justeringar inom denna metod. De externa 
omställningarna görs vid sidan av maskinerna före omställning och stör inte 
driften.  De interna omställningarna görs på maskinen vilket gör att driften 
måste vara still under denna tid. Metodens mål är att få så stor del av 
omställningarna så externa som möjligt då driften inte påverkas.  För att nå 
detta finns det enligt Ljungberg regler att följa: 
 
• Förberedelser av maskindelar och verktyg som är nödvändigt för 
produktionen. 
• Flytta inte på saker som inte ska användas, skapa arbetsutrymmen intill 
maskinen. 
• Använd inte fel delar eller verktyg. 

Det är även viktigt att de omställningar som analyserats och summerats 
används. Detta kan höja kunskapen och effektiviten i produktionen genom 
att reducera de slöserimoment som existerar. (Ljungberg, 2000).   
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4. Modellutveckling  
I kapitel fyra presenteras den modell som studien kommer att följa.  Kapitlet startar med att 
presentera informationen och den teoretiska relevansen vilket leder till förklaringarna av de olika 
stegen som presenteras. Studien kommer enbart att följa de steg inom ramen som introduceras i 
modellen. 

 
4.1 Modell introduktion 

Enligt Stockton, Khalil and Mukhongo (2012) är det viktigt för företag att 
kunna förutse framtida kostnader för produkter och ha möjlighet att reducera 
onödiga moment för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga. 
Kostnadseffektiviseringsmetoder är uppdelade inom två områden. Det första 
är en bedömning av processtiden där aktiviteter inom tillverkningen 
påverkar produkten. Det andra området berör produkten, processen och 
tillverkningens aktiviteter som omvandlar processtiden till kostnader. För att 
företag ska ha möjligheten att utvecklas är de viktigt att en tydlig plan är 
utformad för att identifiera slöserier. De förbättringsmodeller som 
identifierats för att eliminera slöserier skall även följas upp för att nå sin 
fulla potential (Stockton, Khalil and Mukhongo (2012). 

I denna studie är problemformuleringen: Hur kan SMF med hjälp av 
förbättringsmetoder utvärdera och kostnadseffektivisera en 
produktionsprocess och vilken problematik finns förknippat med detta? 
Denna formulering är baserad på studiens fallföretag där problem finns att 
implementera förbättringsmodeller. Då de standardmodeller som finns är 
fokuserade på större företag.  
Modellen som kommer att skapas i den här studien är fokuserad till SMF 
och inte bara till fallföretaget. Modellen som är framtagen i studien baseras 
på en PDCA-modell, som ger en övergripande struktur åt en modell för 
ständiga förbättringar. Innebörden med en PDCA-modell är lätt att förstå, 
det svåra kan vara att följa modellen då det inte finns något innehåll i de fyra 
stegen. Den standardmodell som är framtagen i studien visar hur det är 
möjligt att arbeta med en PDCA-modell. Modellen är framtagen för att den 
ska vara lätt att använda samt att förstå, vilket även gör den anpassningsbar 
till andra organisationer inom SMF. Målen med denna modell är att hitta 
grundorsakerna för slöserier i ett tillvekningsföretag, prioritera problemen, 
rekommendera, implementera åtgärderna samt att följa upp 
implementationen för att utvärdera och analysera de nya strategierna.      
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4.2 Modellutförande  
 
4.2.1 Steg 1. Planera och dokumentera processer 

För att hantera ett funktionellt produktionsflöde krävs det ett antal 
förkunskaper om produkten. Ett standardiserat produktionsflöde är mindre 
komplicerat att hantera då det sker på löpande band. Men i ett producerande 
företag där flera olika produkter produceras är det en produkt inte likt den 
andre. Detta försvårar hela produktionen. Första steget i modellen kommer 
rikta in sig på att observera och dokumentera flödet för att få en förståelse 
för ett problemområde. På så sätt kommer man kunna införskaffa sig 
tillräckligt med beslutsomfattande information för att gå vidare till steg 2 i 
modellen.  
 

4.2.2Steg 2. Observera verksamhetsflödet  

Det andra steget kommer att förse resten av stegen i modellen med 
fundamental information om hur och vad som orsakar problemet. Utifrån de 
observationerna som genomförts kommer vår modell att rekommendera att 
använda sig av två analysdiagram. Enligt Tanco et. al (2013); Petersson och 
Ahlsén, (2009) är VSM- och Spagettidiagram effektiva analysdiagram för 
att få ut användbar information för modellen. Tyagi et al (2014) menar att 
VSM är ett analysverktyg som kan upplysa ett företag om dens ledtid och på 
så sätt lokalisera ifall ett slöseri existerar. Det värdehöjande i processen bli 
också tillkännagjort vilket Tyagi et al (2014) uttrycker är det viktigaste att 
höja. Spagettidiagramet menar Tanco et al (2013) är ett strakt och enkelt 
analysdiagram för att visualisera rörelser för att identifiera onödiga moment 
som operatören gör under ställtiden. 
Metoderna valdes även på grund av tidsbegränsningen då det beskrivs att 
metoderna kan användas tillsammans och är möjliga att utföras på SMF 
samt för att de kan modifieras och anpassas till utvalda processer (Tanco et 
al, 2013). Utifrån dessa analysdiagram som riktar in sig på två olika delar av 
produktionen kan grundorsakerna till problemen identifieras. VSM kommer 
att rikta in sig på att mäta och observera hur produkten rör sig från start- till 
slutprodukt. Detta kommer att visa hur produkten rör sig och vart det största 
slöseriet befinner sig. Spagettidiagramet kommer att rikta in sig på att 
analysera hur operatörerna rör sig under produktionen. Intervjuer kommer 
att besvara den informationen som samlats in med hjälp av analysdiagramen 
då det kommer att uppstå frågor kring händelserna. Dessa intervjuer kommer 
bidra till att få en bredare förståelse på hur produktionen fungerar utifrån ett 
arbetsperspektiv som riktar in sig på produktionen. Tiduppfattning är en stor 
slöserifaktor vilket oftast resulterar till onödigt tidsspill. Dessa två 
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analysdiagram kommer att få fram olika aspekter som kanske inte vidtogs 
vid företagets initiala implementering av produktionen.  
 

4.2.3 Steg 3. Utvärdering av det interna flödet 
Det andra steget förser studien med information om vilka moment i 
produktionen som bidrar med slöseri och ineffektivitet. Observationerna, 
mätningarna, intervjuer och dokumentationerna kommer att utvärderas 
noggrant för att skapa en bild på hur problemen uppstår och fungerar i 
verklighet.  Genom att göra visuella åtagande kommer man att utesluta olika 
defekta moment som kan bidra till problematiken i analysen. Det är ett 
snabbt och effektivt tillvägagångsätt för att utföra observationerna då arbetet 
är inom en tidsram.  
 

4.2.4 Steg 4. Identifiering av grundorsaken 
När de existerande problemen identifierats i en produktion är det viktigt att 
grundorsakerna lokaliseras. Detta är för att på ett så effektivt sätt som 
möjligt kunna fokusera på de mest kritiska områdena. Ett problem kan oftast 
ha flera olika grundorsaker som berör situationen vilket kommer att påverka 
implementationerna och förbättringsåtgärder som införskaffats. För att veta 
vilken åtgärd som ska vidtas är det viktigt att analyserar de värden som 
indikerar störst hot. Genom analysera de numeriska talen kan problem 
identifieras. Analysen av grundorsakerna ska genomföras noggrant 
tillsammans med medarbetare involverade i produktionen för att få ett så 
brett perspektiv som möjligt. När de lokaliserade grundorsakerna är 
prioriterade ska man starta med de som har störst inverkan på produktionen. 
 

4.2.5 Steg 5. Utvärdering av lämpliga förbättringsmodeller 
Baserat på de värden från utvärderingen ska man identifiera vilka 
förbättringsmodeller som är bäst lämpade för att på ett så effektivt sätt som 
möjligt kunna motverka problemen. De modeller som väljs att implementera 
ska (förutom att eliminera problemet) ta itu med att förbättra produktionen, 
kostnadsmedvetenheten och lönsamheten. En del förbättringsåtgärder 
kommer att behöva investeringar för att nå full kapacitet och det 
rekommenderas att göra en grundlig kostnadsplan.  Kontinuerliga 
konversationer med medarbetarena inom de områden som berör problemet 
måste genomföras för att öka kunskapen inom området. En grundorsak till 
ett identifierat problem kommer inte att försvinna innan samtliga parter 
involverade har den nödvändiga kunskapen för att motverka begynnelsen. 
Förbättringsmodeller som blir rekommenderade ska diskuteras med samtliga 
involverade för att underlätta framtida implementationer. 
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4.2.6 Steg 6. Implementation av valda förbättringsmodeller 
Utifrån det femte steget då förbättringsmodeller är utvalda för att passa till 
de problem/slöserier som har identifieras är sjätte steget implementering. 
Implementationen ska vara stegvis då en förbättringsmodell ska utföras helt 
för att sedan kunna gå vidare till nästa. Det som är avgörande i detta steg 
kommer vara disciplinen och engagemanget i företaget. Detta sätter press 
och krav på ledningen då det kommer bli viktigt att kontrollera och leda 
medarbetarna genom förändringarna.      
 

4.2.7 Steg 7. Uppföljning av förbättringsmodeller 
Efter implementeringen av förbättringsmodellerna kommer det sjunde steget 
vara viktigt att utföra. Uppföljningen av modellerna som implementeras gör 
att förståelsen ökar i verksamheten och det blir lättare att förstå grunden i de 
problem som identifierats. Det som är kritiskt i det här steget är kunskapen 
och viljan i företaget. Har inte företaget tagit del av detta kommer det vara 
svårt att gå vidare med att påbörja och analysera andra problemområde i 
verksamheten. Det krävs att ledningen gör kontinuerliga uppföljningar efter 
varje förändring som har gjorts då det är lättare att följa resultaten. Vissa 
implementeringsmodeller kommer vara mer lönsammare än andra beroende 
på hur noggrannheten skötts vid implementeringen. Därför är det viktigt att 
ledningen införskaffar sig en god förkunskap om de olika 
implementeringsmodellerna för att undvika ett misslyckande.  
 

4.2.8 Modellpresentation  
Modellen nedan är en sammanfattning på de olika stegen som har framtagits 
för att tydliggöra texten ovan.  
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Figur 6. Modellutförande, egenkonstruerad 
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5. Empiri 
I kapitel fem presenteras fallföretaget och deras produktionsflöde.  Kapitlet inleds med en historisk 
bakgrund av Ljungby CNC teknik och deras företagskulur. Kapitlet fortsätter med att presentera en 
grundlig presentation av produktcykeln som sedan går in på hur de olika produktionsflödena 
fungerar. Kapitlet avslutas med att förklara hur produktens väg genom produktionen fungerar. 

 
5.1 Företagsbeskrivning  

Ljungby CNC Teknik är geografiskt placerad i Ljungby, Växjö och är ett 
tillverkningsföretag som erbjuder helhetslösningar från enstyckstillverkning, 
prototyper till större serier av produkter. Företaget är uppdelat inom två 
arbetsområden, fräsgrupp och svarvgrupp. Företaget startades 1998 med 7 
anställda och har idag utvecklats till 20 medarbetare med en omsättning på 
cirka 20Mkr. Ljungby CNC teknik har två skift som arbetar med 
produktionen. Skiften består av 6-7 beroende på ifall det är nattskift eller 
dagsskift. Arbetstiderna är mellan 06.00-14.30 på dagen och 14.15–23.45 på 
kvällen mellan måndag till fredag. Ljungby CNC teknik har både gått 
genom bra och mindre bra tider då en period var tuffare än de andra. Detta 
var 2008 då det var finanskris världen över, under denna tid var företaget 
tvingade att gå ner i personalstyrka för att kunna överleva. Företaget har 
lyckats komma tillbaka efter detta och är under en utvecklingsfas för att ha 
möjlighet att fortsatt vara konkurrenskraftiga inom industrin.   
 

5.2 Företagskultur 
Företagskulturen på Ljungby CNC teknik arbetar mot att samtliga ska känna 
sig engagerade och självständiga. Genom att föra en öppen chargong mellan 
arbetarna strävar fallföretaget med att utveckla det individuella ansvaret. 
Detta arbetssätt ska få medarbetarna att känna större ansvar över 
produktionen och på så sätt också bearbeta kvalitetsbrister. Produktionen 
leds av tre ledare. Produktionsansvarig arbetar med att planera produktionen 
och kvalitetsansvarig övervakar kvalitén på produktionen. Den sista ledaren 
sköter det administrativa och för en ständig dialog med hela produktionen. 
Ledarna sammansätter och disskuterar alltid en daglig styrning på morgonen 
för att ha som mål att alltid kunna svara på en kund eller frågor från 
operatörerna. Ljungby CNC teknik arbetar också med att ta bort 
grupperingar då produktionsflödet är uppdelade mellan två maskingrupper. 
Detta gör fallföretaget genom att ha för vana att alltid tilltala skiften som ett 
lag som strävar mot samma mål och att skapa ett gemensamt sammarbete. 
Ljungby CNC teknik anskaffar också privata tillställningar som exempelvis 
julfester, grillningar eller dylikt. 
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5.3 Produktionsflöde 
Fallföretaget använder sig idag av IT-systemet Monitor inom det interna 
flödet. Ljungby CNC Teknik använder systemet från ordermottagning till att 
den färdiga produkten är klar för utlevererans. Informationsflödet som 
skapas i Monitor stödjer materialflödet då operatörerna får tillgång till 
informationen via pappersform. Tillverkningsorderna delas ut av 
produktionsansvarig som ser till att alla maskiner är sysselsatta. 
Operatörerna förlitar sig på att få korrekt och uppdaterade 
produktbeskrivningar vilket gör att beredningen måste vara rätt utförd för att 
undvika kritiska störningar i produktionen. Matrialhanteringen inom 
produktionen utförs med hjälp av gaffel- och handtruck samt en travers som 
använts till större förflyttningar av material och maskiner.  
 

5.4 Processbeskrivning  
Processlödet i fallföretaget är inte alltid det samma då Ljungby CNC Teknik 
erbjuder olika lösningar för kunderna. Nedan i figuren visas det hur de olika 
processerna kan förekomma.  
 

Figur 7. VSM processflöden på fallföretaget,(Bilaga1) egenkonstruerad 
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Ljungby CNC Tekniks informationsflöde med sina kunder verkställs genom 
att kunden registrerar en order med ett specifikt mail. Mailet innehåller 
information om prognos, produktinformation och leveransdatum. Ordern 
projiceras samma dag på fallföretaget och en nödvändig kontroll på lagret 
sker genom systemet. Framkommer det att materialet för produkten inte 
finns på lagret skapas det en materialbeställning. Ljungby CNC tekniks 
använder sig av en regelbunden leverantör BE Group Malmö där ett 
sammarbete existerar. Leverantören levererar de beställda produkterna två 
dagar efter att beställningen har tagits emot, ej inkluderat helger. Leveransen 
sker måndagar, onsdagar och fredagar. När materialet ifråga har anlänt 
placeras det i fallföretagets lager och inväntar produktionsstart.  

Ljungby CNC tekniks maskinpark består av fräs- och svarvgrupper. 
Fräsgrupperna består av tre stycken maskiner och svarvgruppen av fem. 
Flödet i produktionen kan bestå av antingen att detaljen går genom fräs- eller 
svarvgruppen eller genom båda vilket påverkar hur lagret hanterats. 
Kvalitetskontrollerna genomförs kontinuerligt under produktionen med hjälp 
av mätinstrument.  

Packeteringen sker vid arbetsstationen och förflyttas senare till en avsedd yta 
för utlastning. Ljungby CNC teknik har dessutom ett centrerat stallage vid 
utlastningen med produkter i arbete (PIA) där påbörjade produkter samlas. 
Operatören som hanterar utleveransen ansvara individuellt över vilka kunder 
som kommer att genomgå en sista kvalitetskontroll. Därefter sker leveransen 
till kunden genom olika transportföretag exempelvis DHL eller Schenker. 
Framkommer det eventuella kvalitetsfel på produkten har kunden rätt att 
skicka tillbaka produkterna. 
 

5.4.1Informationsflöde (kund till leverantör) 

Kunderna till Ljungby CNC teknik är oftast återkommande då det har byggts 
upp en stabil relation. Vid nya kunder är det oftast Ljungby CNC Teknik 
som skickar ut förfrågningar till företag som de anser vara relevanta för att 
inleda ett sammarbete med. Ljungby CNC Teknik har idag 52 aktiva kunder 
där Henjo plåtteknik är största kunden och har 22% av Ljungby CNC 
tekniks omsättning. Målsättningen för fallföretaget är att ingen kund ska ha 
mer än 20% av den totala omsättningen då man inte vill vara beroende av 
någon kund ifall det skulle ske att detta företag inte längre har samma 
förutsättningar. Fallföretaget erbjuder olika lösningar vilket gör att de kan ha 
ett stort omfång av kunder.  
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När kunderna lägger in en order har fallföretaget 3dagar på sig att skicka 
tillbaka ett ordererkännande för vilken dag som orden kan levereras. Vid en 
förfrågning av en ny produkt har Ljungby CNC teknik som policy att man 
ska skicka tillbaka ett offertförslag samma dag om produkten är möjligt att 
producera. Fallföretaget anser att detta är störst möjlighet för att få ett 
sammarbete till kunden. CNC Teknik landar cirka 40% av offerterna som 
skickas till kunderna. Fallföretaget använder sig av nettobehovskörning för 
att se om material är tillgängligt eller om det behövs beställa nödvändig 
utrustning för att börja tillverka, vilket avläses i Monitor. Orderhanteringen 
sker med Monitor då allt registreras och bereds för att göra 
produktionsordern. När material inte finns tillgängligt skickar Ljungby CNC 
Teknik sin order till BE Group Malmö som är deras största leverantör av 
material. Det förekommer även att leverantörena inte kan leverera i tid vilket 
gör att Ljungby CNC Teknik behöver ta kontakt med kunderna och komma 
överrens om en ny dag för utleverans.  
  
Kunderna som finns har olika krav till Ljungby CNC Teknik, exempelvis att 
det krävs fler kvalitetskontroller och att det skickas med en kvalitetssäkring 
vid leverans, det kan även krävas materialcertifikat av kunderna, detta får 
fallföretaget begära av sina leverantörer.  
 

5.4.2 Mottagande av gods 
Mottaget av gods består av både råmatrial och bearbetat material. En person 
ansvarar för detta då allt mottaget material ska redovisas och programeras in 
i Monitor. Vid mottagandet av råmatrial som har standardlängder på 3-
6meter placeras och sorteras det ut beroende av material då det kan vara 
tillexempel rostfritt, svartstål eller aluminium. Vid mottagandet av bearbetat 
material placeras detta ut på lagret PIA. Fallföretaget använder inte någon 
mottagningskontroll utan förlitar sig att leverantörerna skickar rätt råmaterial 
och bearbetade produkter. 
   

5.4.3 Produktionsprocesser 
Produktionsprocessen går genom de olika operationerna som görs inom 
Ljungby CNC Teknik. Flödet som bestäms är baserat på den beredning som 
Monitor tar fram. Det finns tre olika huvudflöden inom produktionen. Det 
kan även förekomma andra flöden vid specialfall men det kommer inte att 
beröras inom denna studie.  

Första flödet består av bearbetat material som går från lagret PIA direkt till 
produktion i antingen svarv- eller fräsgruppen. Efter produktionen går det 
till färdigvarulagret. Detta visas i figuren nedan: 
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Figur 8. Första processflödet, egenkonstruerad 

Det andra flödet består av att råmatrialet först går till kapen för att sedan 
placeras i lagret PIA. Sedan går det antingen till svarv- eller fräsgruppen. 
Efter produktionen går materialet till färdigvarulagret. Detta visas i figuren 
nedan:  

 
Figur 9. Andra processflödet, egenkonstruerad 

Det tredje flödet är då råmatrialet går via kapen till lagret PIA och sedan till 
någon av svarv- eller fräsgruppen. Efter detta transporteras materialet till 
lagret PIA. Nästa steg är beroende om det har varit i svarv- eller fräsgruppen 
då det går till motsvarande för ytligare en operation. Efter detta går 
materialet till färdigvarulagret. Detta visas i figuren nedan:  

 
Figur 10. Tredje processflödet, egenkonstruerad 

I lagret PIA ligger de bearbetade produkterna i genomsnitt 3dagar innan det 
går vidare till nästa operation i processen.  
     

5.4.4 Paketering/Utleverans 
De två sista stegen på flödena är packeteringen av produkter för att sedan gå 
till utleverans samma dag. På morgonen innan leverans skapas det en 
utleveranslista som produktionschefen lämnar till operatören som sköter 
utleveransen. Denna lista ska vara klar innan kl:09.00 så att det inte 
uppkommer tillfälliga problem vid utleveransen exempelvis störningar som 
kommer att påverka leveranstiden.  

Packeteringen av produkter sker efter produktionen innan det går till 
färdigvarulagret. Innan utleveransen kvalitetssäkrar en person de produkter 
som det är krav på, dock står det inte på utleveranslistan vilka produkter som 
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ska kontroleras, utan operatören vet med sin rutin och erfarenheter vilka 
företag som har detta som krav. Personen stärker även upp packeteringen 
och färdigställer den så det inte kan ske några kvalitetfördärv under 
transporten till kund. Produkterna levereras i pallar, antingen direkt i pallen 
vid större produkter eller i låder vid mindre detaljer. På varje pall skall 
organisationsnumret för kunden och Ljungby CNC Teknik finnas med, 
kundordernummer, artikelnummer samt antalet produkter finnas med. De 
kunder som kräver materialcertifikat eller kvalitetssäkring skickas även det 
med. 

 
5.5 Matrialhantering/Layout  

I företagslayouten nedan visas det ett exempel på hur ett materialflöde kan 
hanteras vid mottagandet av råmaterial till färdig produkt. De tre olika 
flödena som beskrevs ovan i produktionsprocesserna kan relateras till detta. 
Vid inkommande av råmatrial (1) hanteras och sorteras det efter det har 
inkommit via rullband. När materialet sedan skall till kapen (2) transporteras 
det med hjälp av en travers eller att operatören själv bär det. Efter kapningen 
transporteras det till lagret PIA (3) med antingen en handtruck eller en 
gaffeltruck. Då materialet är klart för produktion hämtas det av operatören 
som ska genomföra produktionen i antingen fräs- eller svarvgruppen (4,5). 
Efter detta går produkten antingen till lagret PIA(3)  då det kan krävas 
ytligare en operation från fräs- eller svarvgruppen(4,5) eller går det till 
färdigvarulagret (6) där det sedan ligger till det är dags för utleverans. Detta 
sköter en person som ansvar att rätt saker bli utlevererade (7) till någon av 
leverantörerna.     

 
Figur 11. Företagslayout samt materialhantering,(Bilaga2) egenkonstruerad 
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6. Nulägesanalys 
Nedan kommer studiens modell att rekonstrueras empiriskt på fallföretaget. 

 

6.1 Process 
Fallföretaget hanterar samtliga resurser som information, material, 
utrustning för att generera kundnöjdhet. Huvudprocessen som gynnar den 
externa kunden är svetsning, fräsning, kapning, packning och underhåll.  De 
stödprocesser som tillhandhåller resurser för den interna kunden är transport 
med truck och affärsystemet Monitor. Ledningssystemet som ska styra 
produktionen ska skapa mål, strategier och förbättringar. Ledningen sker 
generellt genom daglig styrning som har i syfte att planera produktionen och 
uppnå de dagliga målen. 

Produktionsprocessen sker därefter mellan kärnprocesser och stödprocesser. 
Fallföretagets kärnprocesser definieras som svetsning, fräsning och kapning. 
De stödprocesser som tillhandhåller produktionsprocessen är packning, 
inköp, beredning, ekonomistyrning och produktionsplanering. 
 

6.2 Modellutförande på Ljungby CNC teknik 
Den framtagna modellen kommer att anpassas till fallföretaget i studien för 
att visa generaliserbarheten och ett exempel på användning. 

 
6.2.1 Steg 1: Planera och dokumentera processer  

Modellens första steg handlar om att införskaffa sig en förståelse över hur 
Ljungby CNC teknik arbetar med sin produktion. Undersökningen började 
med en presentation av produktionen och en detaljerad beskrivning om 
maskinparkens olika stationer. Fallföretaget strävar efter att kunna förbättra 
sin produktion genom att förstärka sin kvalitet och leveransförsäkran, vilket 
har härlett till att ett projekt har påbörjats med implementering av 
dagligstyrning och 5S. 

En generell presentation av Ljungby CNC tekniks produktionsflöde 
introducerades där de olika flödena inkluderades (se kapitel 5.4). Utifrån det 
flödet som fallförtegat beskrivit valdes en produkt som studien skulle följa. 
Produken kommer att genomgå samtliga stationer (Se figur 5.4) inom 
produktionen vilket kommer kartläggas genom VSM- och spagettidiagram. 

Samtlig information om produkten kommer inte att presenteras då det är en 
pågående produktion och är konfidentiell.  
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6.2.2 Steg 2: Observera verksamhetsflödet 
Eftersom fallföretaget inte har dokumenterat hur deras produktionsflöde 
fungerar var det nödvändigt att observera och uppleva det i verkligheten. 
Modellen använder sig av två analysdiagram för att skaffa sig en bild på 
produktionen. Steg 2 i modellen följde en slumpmässig vald produkt där de 
standardiserade produktionstiderna som fallföretaget beräknar med ställs 
mot de verkliga produktionstiderna. Genom observationer, dokumentation, 
mätningar och intervjuer kan skillnaderna redovisas och presenteras. 
Samtliga värden är riktade mot en produkt. 

VSM standardiserat 

 

Figur 12. VSM Standard processflöde, (Bilaga 3) egenkonstruerad 

Det första VSM diagrammet presenterar den standardiserade 
produktionstiderna som fallföretaget utgör sin kalkylering på. Kundordern 
inkom den 31/3 på 50st detaljer och ett ordererkännande bekräftades den 
1/4. En inventering på material genomfördes i affärsystemet Monitor vilket 
visade att fallföretaget behövde beställa in ytterligare material för produkten. 
En leverantörorder skickades den 15/4 och ett ordererkännande från BE 
Group Malmö bekräftades den 17/4. Ett avtal mellan Ljungby CNC teknik 
och leverantören BE Group Malmö tillåter att levaransen ska två dagar efter 
ordererkännandet. Materialet anlände hos fallföretaget den 20/4 där det 
positionerades i lagret 7 dagar innan kapningen påbörjades. Produktens 
flöde kalkyleras som 100 % uptime då fallföretaget strävar efter att ha det 
som mål. Enligt den standardiserade produktionstiden på kapningen ska 
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momentet ta 0.8 min per detalj där ställtiden för genomförandet ska ta 15 
min totalt. Detta är moment som fallföretaget inkluderar i kundordern. När 
kapningen är genomförd placeras detaljerna i lagret PIA i 3 dagar för att sen 
påbörja nästa moment som är svarven.  

De standardiserade tider som är framtagna för svarven visar att en detalj ska 
ta 1.20 min och ställtiden operatören har till förfogande uppnår till 60 min. 
När detaljen passerat svarven positioneras den ytterligare 4 dagar i PIA för 
att invänta nästa moment som är fräsen. 

Fräsens standardiserade tider visar att ställtiden för produkten uppnår till 60 
min per operation och en detalj ska totalt fräsas på 11 min. Produkten 
positioneras och packeteras vid arbetsstationen fräs för att sedan förflyttas 
till färdigvarulagret där den ligger i 0.58 dagar innan den utlevereras till 
kund den 5/5. 

Produktens totala ledtid i produktionen uppnår 14.58 dagar där den har en 
värdehöjning på totalt 13 min (se figur 12).  

VSM verkligtid 

 

Figur 13. VSM verkligt processflöde,(Bilaga 4) egenkonstruerad 

Det andra VSM diagrammet som utfördes observerades och dokumenterades 
i verkligheten. De tider som presenteras är de aktuella tiderna som produkten 
behövde för att produceras. Flödet är detsamma som föregående men 
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skillnaden existerar i produktionen. De tider för produktionen som används 
för att kalkylera offerten till kunden överensstämmer inte med de verkliga 
tiderna. När kapningen påbörjas har operatören total 15 min ställtid för att 
kapa 50 detaljer. Materialet anländer i 3 längder (2x 6m och 1x 4 m). 
Ställtiden för första stången tar 9.88 min, de andra två stängerna tog 6.88 
min vardera. Detta ger en sammanställd ställtid på 23,64 min. Kapningen per 
detalj uppgick till 1.93 min vilket var nästan dubbelt så mycket som vad det 
standardiserade produktionstiden indikerat. Inget avbrott i proceduren 
registrerades vilket ger uptime 100% .  

Produkten förflyttades till PIA i 3 dagar för att invänta nästa moment som är 
svarven. Svarvens ställtid uppgick till 45.13 min där ställtid per produkt var 
0.08 min. Detaljen tog 1.75 min att producera och inga avbrott 
registrerardes. Svarvens standardiserade tider skildes sig också ifrån de 
verkliga tiderna. Produkten förflyttades åter till PIA där den var i lager 4 
dagar innan det sista momentet påbörjades. I fräsen kunde operatöreren 
preparera tre detaljer som tillsammans hade en ställtid på 0.72 min. Den 
totala ställtiden för produkten uppgick till 60.08 min vilket är hälften av det 
som de standardiserade tiderna visar och proceduren i fräsen tog 10 min per 
detalj.  

Produkten positionerades i ett PIA lager intill fräsmaskinen där den också 
packeterades. Detaljerna förflyttades sedan till färdigvarulagret där de var 
placerade i 0.58 dagar innan utleverans. Produktens totala ledtid i 
produktionen uppnår densamma som det standardiserade VSM diagrammet 
visar, men en höjning i det värdehöjande ledet som uppgick till 13.68. Detta 
är värdeskapande tid som fallföretaget inte får betalt för. 
 
Spagettidiagram  
Modellen använder sig av två stycken analysdiagram för att ta reda på 
slöserier i produktionen. Studien genomförde tre stycken spagettidiagram 
samtidigt som man följde med den angivna produkten genom produktionen. 
Tre olika operatörers moment kartlagdes vilket kommer redovisas nedan. 
Operatörerna var medvetna om att ett spagettidiagram utfördes på deras 
rörelser vilket kan tyda på ett mer medvetet rörelsemönster kartlaggdes.  

Det första spagettidiagramet (figur 14) följde operatören som arbetade med 
materialets kapning. Operatörens rörelser vid den här stationen varierade 
betydligt mer än vad som var beräknat i kundordern. Eftersom operatören 
hanterade ut- och inleverans samtidigt medverkade det till ytterligare 
rörelser utöver de som var beräknat. Rörelserna runt omkring stationen 
indikerar att operatören hade nödvändiga verktyg nära till hands. Vad 
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spagettidiagrammet visade var ett moment som inte var kalkylerat i 
ordererkännandet. Eftersom materialet kan högst vara 6m långt för att få 
plats i kapningssågen innebär det att ifall materialet kommer i 3x 6m så ökar 
rörelserna ytterligare för att hämta nästa material. Detta moment i kapningen 
var inte påtänkt. Det existerar inte något alarm som indikerar när den första 
materialstången var klarkapad. Detta ökade totaltiden för produkten 
ytterligare då maskinen stod still i 5 min innan arbetet uppmärksammades av 
operatören. Standardiserade positioner på truckar existerar inte i 
produktionen vilket bidrog till att operatören spenderade tid på att lokalisera 
trucken innan ställtiden påbörjades. Utifrån ett säkerhetsperspektiv rörde sig 
operatören inom transportsträckor där truckar vistas. Detta utgör en 
säkerhetsrisk då inga säkerhetszoner existerar för operatörerna i fabriken.  

 
Figur 14. Spagettidiagram kapning,(Bilaga 5) egenkonstruerad 

Det andra spagettidiagrammet (figur 15) följde operatören som arbetade med 
svarvningen av detaljerna. Operatörens rörelse vid den här stationen var 
betydligt mer organiserad. Eftersom mätningsstationerna låg så pass nära till 
hands kunde man se att operatören inte behövde färdas en längre sträcka för 
att utföra sina kalkyleringar. Operatörens rörelser runt om maskinen 
indikerar på ett ergonomiskt planerande av maskinparken. Det man kan tyda 
är rörelsen mellan Mazak 200 MSY och operatörens arbetsstation. Detta var 
ett mätverktyg som blev fel och ett rörelsemoment utöver det som var 
planerat uppstod. Vid exempelvis andra moment kan en rörelse som detta 
öka väsentligt och det ökar snabbt till flera onödiga rörelser. Även i det här 
analysdiagrammet sågs operatören spendera tid på att lokalisera en truck för 
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att hämta materialet. Säkerhetsriskerna inom det här området var betydligt 
större då operatörerna använder sig av en gaffeltruck för att tömma 
materialspill. Gaffeltrucken körs emellan svarvstationerna och kan orsaka 
stora skador på personal ifall det sker en olycka. Eftersom operatörerna inte 
är stationerade på en svarvmaskin utan kan utföra flera rörelser mellan 
svarvmaskinerna samt att samtliga operatörer använder sig av 
radiohörselkåpor minimerar det uppmärksamheten. Gaffeltrucken har inga 
indikationslampor eller ljudfunktioner för att indikera sin position.   

 
Figur 15. Spagettidiagram Svarv,(Bilaga 6) egenkonstruerad 

Det tredje spagettidiagrammet (figur 16) utfördes på fräsmaskinen Nexus 
5000. Operatörens rörelse på den här ställtiden var betydligt mer än de andra 
analysdiagrammen. Operatören arbetar med två stycken arbetsbänkar runt 
om maskinen vilket kan tydligt ses i rörelserna runt om maskinen. 
Truckpositionen varierade från det att operatören hämtat materialet tills 
trucken ställdes tillbaka. Ytterligare rörelser behövdes för att lokalisera 
mätverktyg som inte existerade vid arbetsstationen. Detta ökade rörelsen 
mellan andra arbetsstationer och antalet sträckor mellan mätstationerna. 
Utifrån ett säkerhetsperspektiv rörde sig operatören många gånger i 
transportleder där truckar vistas. 
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Figur 16. Spagettidiagram fräs,(Bilaga7) egenkonstruerad 

 
6.2.3 Steg 3: Utvärdering av det interna flödet 

Genom att analysera de skillnader som framkommit mellan det 
standardiserade och verkliga VSM diagrammet kan man urskilja vart vissa 
slöserier i produktionen uppstår. Observationerna, dokumentationerna, 
mätningarna och intervjuerna har medfört studien kan redovisa vart i 
momenten som sölerierna uppstår.  Nedan följer en redovisning på en 
produkt tidsintervaller genom produktionen. Bilderna visar produktionen på 
fyra utav 52 produkter och ställer standardtiderna mot verklig tid. Därefter 
redogörs en jämförelse för att förtydliga sölerierna som uppstått. 
 
Kapning: 
Jämförandet av C/T på standardiserade och verkliga tider för kapning av en 
produkt presenteras i figur 17. Detta visar att den verkliga tiden tar 1.13min 
längre tid att kapa jämfört med de standardtider som fallföretaget har 
kalkylerat med.   
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Figur 17. C/T Kapning, egenkonstruerad 

 
Svarv: 
C/T i svarven för en detalj visas och jämförs i figur 18. Den verkliga tiden 
för att svarva produkten är 0.55min långsammare än de standardtider som 
fallföretaget har uppfattat tidigare. 

Figur 18. C/T Svarv, egenkonstruerad 
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Fräs: 
Till skillnad från de tidigare tillverkningsmomenten är de standardiserade 
tiderna 1.00 min längre än de verkliga tiderna för C/T i fräsen för den följda 
detaljen se figur 19. 

 
Figur 19. C/T Fräs, egenkonstruerad 

 
Lagerhållning 
Ljungby CNC Teknik förvarar idag råmaterial, PIA och färdigaprodukter på 
särskilda platser i fabriken. Dessa platser är placerade beroende på vart och 
när materialet ska användas. Utöver detta har fallföretaget ett mätrum och ett 
verktygsrum som är gemensamt för alla i fabriken. Vid varje station finns de 
verktyg som är anpassade till detta område och som bara används vid 
stationen. Det säkerhetslager som finns på råmaterial är till de kunder som 
ringer och önskar ett snabbt leveransdatum. Detta anser Ljungby CNC 
Teknik är en av deras starkare sidor där de har möjlighet att anpassa 
produktionen till detta, vilket oftast genererar kortare ledtider och högre 
förtjänst på produkten. Det vanligare sättet är dock att fallföretaget går via 
deras MPS system för att planera när råmaterial ska tas in och när 
produktionsstart ska vara. Ljungby CNC Teknik har möjlighet att leverera 
färdiga produkter en vecka tidigare till de flesta av deras kunder. Detta gör 
att fallföretaget tar in råmaterial med en viss marginal till produktionsstart 
på grund av om det skulle finnas något utrymme att producera tidigare. För 
att få en uppfattning om lagervärdet på en produkt kan man följa den genom 
processen från mottaget av råmaterial till dess att produkten är färdig för 
utleverans.  Exempel på detta kan följas i diagrammet nedan: Vid leveransen 
är värdet av råmaterialet per produkt 80,81kr vilket ligger i lager de första 



  
 

  
 52 

Dorian Lange & Peter Larsson 

7dagarna. När materialet sedan går till tillverkning ökar det i värde med 
252kr vilket ger ett slutvärde på 316,5kr, efter att det har varit i tillverkning 
och lagret PIA i 7,58dagar. Detta visar att värdet inte ökar under 
lagerhållningen de första 7dagarna utan att fallföretaget har ett bundet 
kapital som inte skapar värde.        

  
Figur 20. Lagervärde, egenkonstruerad 

Genom att använda formeln nedan beräknas vad en produkt eller en batch 
kommer att kosta i genomsnitt när råmaterialet och produkten ligger i lagret.  

Genomsnittlig lagerkostnad =värde*(lagerhållning / 365)*r  
Värde av råmaterial=80,81kr 
Värde av slutprodukt=316,51kr 
Kalkylränta=15% 
Lagerhållning innan tillverkning=7 dagar   
Lagerhållning under tillverkning =7.58 dagar     
       
Lagerkostnad innan tillverkning/st: = 0,23kr  
Genomsnittliglagerkostnad under tillverkning/st =0,62kr 
Total lagerkostnad/ST = 0,85kr 
 
Kvalitet 
Ljungby CNC Teknik arbetar idag med veckouppföljning av deras 
kvalitetsbrister med hjälp av tavelmöten som baseras på olika störningar 
som operatörerna har antecknat och redovisat. Detta delas upp mellan Svarv, 
fräs, leverantör, beredning, kundrelaterat samt logistik. Detta påbörjades i 
september 2013 och har under tiden varit en lyckad faktor för att minska 
störningarna i processerna. Det som kan utläsas av diagrammet (Bilaga 9) är 
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att svarvgruppen har flest störningar under alla perioder, men samtidigt har 
de reducerat flest störningar vid jämförelse från starten av 
veckouppföljningen. Fräsgruppen har även de minskat sina störningar men 
inte så markant som svarvgruppen. De kvalitetsbrister som kommer från 
leverantören har dock reducerats då det inte längre är lika många interna 
störningar. Beredningsfelen beror på att fel ritning har angivits eller att 
produktionsordern saknar operationer för tillverkningen. De kundrelaterade- 
och logistikstörningarna som har funnits har reducerats helt de senaste 
4månaderna. En av huvudanledningarna vid störningarna är operatörsfel vid 
både svarv och fräsgruppen vilket har berott på dels kunskapsbrist, stress 
eller slarv. De mätfel som har förekommit är dels för att maskinerna inte har 
producerat rätt men även att operatörerna använt verktyg som inte är avsett 
till den detaljen. Detta på grund av att en order kan vara pressad eller att 
operatörerna inte hittar verktyget, då Ljungby CNC Tekniks implementering 
av 5S inte är färdig men har än så länge resulterat i renare lokaler, bättre 
ordning och reda, mindre rörelser för hämtandet av utrustning. 
 
Prioritering av grundorsaker 
Prioriteringen av grundorsakerna har valds utifrån de analysdiagram som 
används under identifieringen.  

 
• Produktionsorder- VSM diagrammet visar att de standardiserade 

tiderna som företaget kalkylerar med inte stämmer överens med den 
verkliga tiden.  

• Lagerhållning- Produktens nuvarande ledtid överstrider de antal 
dagar som är nödvändig.  

• 5S korrigering- Fallföretagets implementering av 5S måste 
korrigeras.   

• Ledningskunskap- Upplysa ledningen om framtida förändringar och 
hur man bibehåller ett strukturerad förhållningsätt. 

 
6.2.4 Steg 4: Identifiering av grundorsaker 

Detta steg i modellen syftar på att bryta ner och identifiera grundorsakerna i 
de problem som framkommit. Utifrån de analysdiagram som används har ett 
flertal problem identifieras.  
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Figur 21. Identifiering av grundorsaker, egenkonstruerad 

 
Kundorder  
Fallföretagets bristande kunskap om deras produktion bidrar till problem 
som skapar förluster för varje detalj som produceras. Ett tydligt mönster 
kunde urskiljas där bristande kommunikation mellan ledning och operatörer 
existerade. Ledningen tog förgivet att operatören skulle indikera ifall 
produkten tog längre tid än vanligt men så blev det oftast inte. Detta skapade 
ett bristande mönster där operatören litar på att ledningen ger hen korrekt 
information och tvärtom. Genom att inte införskaffa ett standardiserat 
stödsystem som dokumenterar informationen ökar risken att den mänskliga 
faktorn fortsätter att missleda produktionen. VSM diagrammet 
uppmärksammade även ytterligare moment i produktionen som bidrog till 
ökad S/T och C/T på produkten. Ett sådant moment var exempelvis 
kapningsstationen där flera moment bidrog till en väsentligt längre S/T än 
beräknat.  
 
5S korrigering  
Ljungby CNC Tekniks implementation med 5Sär på god väg men det som 
tydligt kan ses är att det inte finns någon kontinuerlig disciplin inom vissa 
områden. Detta beror dels på vilka operatörer som arbetar då förståelsen och 
kunskapen är olika. Detta kan lösas genom att motivera och förklara 
förståelsen med att alla ska sträva efter samma resultat med 
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implementationen. På grund av kunskapsbrist i ledningen når fallföretget 
inte de sista stegen med implementationen för att tydligt se resultat. I figur 
22 visas en verktygslåda från en produktionsstation. Medan figur 23 visar en 
av verktygstavlorna som är tillfogande för alla i fabriken. Detta är ett 
exempel på hur det ska fungerar som i figur 23 till skillnad mot hur det 
fungerar i figur 22. Denna oordning kommer resultera i bland annat tidsspill 
och på bristande kvalitet då det kan vara svårt att hitta rätt verktyg eller 
utrustning då det förekommer stress vid tillverkningen.   

       
Figur 22-23. Bilder på 5S i fallföretaget, egenkonstruerad 

På grund av att implementation inte är fullföljd kommer det även en 
säkerhetsrisk i fabriken. Med hjälp av spagettidigrammet var det möjligt att 
avläsa att det inte var väl organiserat var och hur man återlämnar vagnar och 
truckar då material transporterades. Denna säkerhetsrisk är bland annat att 
det saknas tydliga linjer och vägar för var operatörerna får köra truck för att 
transportera material. Detta är en viktig faktor för fallföretaget då det är ett 
mindre företag och är beroende av alla anställda för att lyckas med 
produktionen. De truckar som används är eltruckar vilket gör att de inte hörs 
i fabriken då det är ganska högljutt samt att alla går med hörselkåpor. 
Införandet av riktlinjer skulle minimera risken för att en olycka är framme.  
 
Lagerhållning 
Ljungby CNC teknik produktplanerar sin lagerhållning genom sitt MPS 
system där säkerhetsdagar adderas för att säkra leveransen. VSM 
diagrammet visar att ledtiden för produktionen tar 14.58 dagar vilket är en 
stor skillnad på hur lång tid produktionen tar och hur mycket värde som 
skapas till kund. Lagerkostnaden per produkt kommer att minskas när man 
reducerar ledtiden. Kapitalet fallföretaget ligger ute med kommer också att 
reduceras vilket genererar fler möjligheter till investeringar. Genom att starta 
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kapningen från och med produkten anländer till fallföretaget kortas ledtiden 
ned med 7 dagar. Detta är ett slöseri som kan åtgärdas med att höja 
kunskapen om ledtiden och öka stödfunktioner till produktionsflödet. I och 
med att man lyckas reducera ledtiden kan fler produkter påbörjas och ett mer 
effektivare flöde implementeras. 
 
Ledningskunskap  
Ledningen i Fallföretaget har varierande kunskap inom olika områden i 
företaget på grund av olika generationer och att ansvarsområden är 
uppdelade. Viljan att förnya sig finns i företaget men det finns även vilja att 
vara kvar där man är idag innan generationsskiftet är helt genomfört. Denna 
brist på kommunikation och samarbete i ledningen försvårar de olika 
implementationer som önskas. Det som kan ses som ett tydligt exempel är 
implementationen av 5S. Det som saknas för att ta detta vidare är kunskapen 
och förståelsen för modellen. Ledarskapet från ledningen till operatörerna 
kan även det ses som bristande då mycket ansvar läggs på de anställda vilket 
höjer moralen men disciplinen för olika åtgärder tas inte då ingen ansvarar 
för att kontrolera arbetsstationerna. De strategier som har testats i 
fallföretaget har saknat tydliga uppföljningar för att visa skillnader och 
resultat vilket höjer arbetsmoralen och förståelsen för de anställda. Det 
Ljungby CNC Teknik arbetar med är deras kvalitet på produkter vilket följs 
upp på veckomöten. På detta sätt borde även de andra områdena behandlas 
då kvalitén är en del av de bristerna som förekommer. 
 
Framtidskarta  
Utifrån det framtida VSM diagrammet skapades en hypotetisk flödeskarta 
där man lyckas korta ner ledtid i produktionen till 5.66 dagar genom att 
påbörja kapningen när materialet anlände. Eftersom leveransen kommer tre 
gånger i veckan har fallföretaget tid att planera in vilken dag som passar 
produktionen. Fabrikslayouten är designad så att råmaterialet ligger nära till 
kapningen (se kapitel 5.5) vilket gör att operatören kan påbörja det första 
momentet inom 0.08 dagar.  Materialet positioneras 1 dag i PIA för att 
inräkna säkerhetsdagar i processen. Efter det andra momentet är klart 
positioneras detaljen i 4 säkerhetsdagar (som kan reduceras) för att inräkna 
helgdagar. Därefter inleds det sista momentet där detaljen ligger ytterligare i 
PIA 0.58 dagar för att sen genomgå kvalitetskontrollen innan utleverans till 
kund. Detta är ett exempel som skapats genom intervju, mätning, 
observation och dokumentation tillsammans med fallföretagets VD. 
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Figur 24. Hypotetisk VSM produktionsflöde,(Bilaga 8) egenkonstruerad 

Jämförelse mellan verklig och hypotetisk ledtid 
Genom att reducera ledtiden för produktionsprocessen är det möjligt att 
minska lagerhållningskostnaderna innan och under produktionen. Figur 25 
visar hur kapitalbindningen kan reduceras. Uträkningarna visar att genom 
reducera ledtiden minskar lagerkostnaden för en detalj med nästan 0,40kr. 

 
Figur 25. Jämförelse mellan hypotetisk och verklig lagervärde 

egenkonstruerad 
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Genomsnittlig lagerkostnad =värde*(lagerhållning eller tillverkning/365)*r  

Jämförelse lagervärde/produkt  
Värde av råmaterial=80,81kr 
Värde av slutprodukt=316,51kr 
Kalkylränta=15% 
Lagerhållning innan tillverkning= 7 dagar    
Lagerhållning under tillverkning = 7.58 dagar     
Lagerhållning innan tillverkning ”Framtida”= 0.08 dagar 
Lagerhållning under tillverkning ”Framtida”= 5.58 dagar 
 
Jämförelse lagerkostnad/produkt       
Lagerkostnad innan tillverkning/st = 0,232467kr  
Genomsnittliglagerkostnad under tillverkning/st =0,619135kr 
Total lagerkostnad/st = 0,851603kr 
Lagerkostnad innan tillverkning/st ”Framtida” = 0,002657 
Genomsnittliglagerkostnad under tillverkning/st ”Framtida” = 0,455775  
Total lagerkostnad/st ”Framtida” = 0,458432 

 
6.2.5 Steg 5: Utvärdering av förbättringsåtgärder 

De förbättringsåtgärder som studien listar för att eliminera slöserier som 
upptäckts med hjälp av analysdiagrammen är:  
 

• 5S – För att påbörja förbättringsåtgärder samt skapa en fundamental 
förståelse för förbättringsmodeller. 

• SMED – För att ytterligare effektivisera produktionsflödet. 
• JIT - För att minska på ledtiden och öka flexibiliteten i produktionen. 
• PDCA – för att hantera uppföljning och stabilisering av 

implementeringen. 
• Kvalité – Ständigt kontrollera material och produkter före, under och 

efter tillverkning.    
 
Utvärdering av 5S 
Förbättringsmodellen 5S syfte är att effektivisera och säkra verksamheten 
för de anställda. Ljungberg (2000) menar att 5S ska skapa ordning och reda 
vid arbetsstationerna och på så sätt eliminera tidsslöseri som uppstår när en 
operatör inte finner rätt verktyg. Detta kommer också effektivisera tillvaron 
för samtliga operatörer då stressfaktorn kommer att minska. 5S strävar att 
effektivisera förutsättningarna för operatören genom att effektivisera 
arbetsmomenten vilket kommer resultera i minskad ställtid och ökad takt i 
produktionsflödet. 5S arbetar även med att öka säkerheten i verksamheten. I 
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nulägesanalysen kan man tyda hur operatörerna rör sig inom områden där 
truckar opererar. Speciella gångbanor eller säkerhetzoner där operatören kan 
vistas utan att utsättas för skaderisk borde implementeras för att förhindra 
skador. Genom att systematisera verksamheten och skapa ett nytt 
förhållningssätt som ständigt uppföljs kommer resultat att visas. Det är 
viktigt att samtliga medarbetare får en förståelse vad innebörden av 5S är 
och vad en lyckad implementering medför. Genom att lista de resultat som 
kan nås kommer motivationen och engagemanget att öka succesivt. 5S är en 
grundpelare som ska skapa en förståelse för medarbetarna hur man arbetar 
med förbättringsåtgärder. Detta ska eventuellt leda till att en ökad kunskap 
hos medarbetarna kommer göra det lättare att ytterligare implementera andra 
förbättringsmodeller i framtiden.  
 
SMED 
SMED är förbättringsmodellen som studien vill implementera när resultaten 
av 5S blivit stabila. Det krävs att samtliga medarbetare har införskaffat sig 
en förståelse om hur förbättringsmodeller fungerar samt hur man ständigt 
strävar efter att förbättra sitt engagemang. SMED kommer tillförse 
fallföretaget med ytterligare en förbättringsmodell som strävar efter att 
effektivisera produktionsflödet. Ett sammarbete med 5S och SMED kommer 
att bidra med stora förändringar i både verksamheten och produktionen. 
Ljungberg (2000) menar att syftet med SMED är att kunna få ner ställtiden 
på produktionen till 10 min. Detta är ett mål som fallföretaget ledning får ta 
ställning till. Det kommer att krävas att grundförståelsen för PDCA och 5S 
är korrekta för att förenkla implementeringen. Genom implementera SMED 
strävar man efter att få en större förståelse över produktionen, minska 
interna- och externa ställtider samt dokumentera och förbättra ställtiderna. 
Detta kommer att tillförse fallföretaget information om ställtider som 
kommer vara vitala för att eliminera slöserier som inte var påtänkta innan.  
 
JIT 
Utifrån det VSM diagrammen som utförts på fallföretaget har det konstaterat 
att lagerhållningen kan minskas väsentligt. I nulägesanalysen kan man tyda 
att ledtiden för den specifika produkten ligger i 14.58 dagar och har en 
värdehöjning på 13.68 min. Genom att minska på dagarna som produkten 
ligger i mellanlager kan ledtiden minskas till 5.66 dagar. Detta kommer att 
skapa möjligheter till fler produktioner samt minska på det bundna kapital 
fallföretaget ligger ute med. Fallföretaget erbjuder snabba och effektiva 
lösningar för sina kunder vilket medför att ett materiallager måste existera. 
Därför kan man inte utesluta att ha material liggande på lager. Liker, 
Erkelius och Hallberg (2009) princip nr 3, menar att produktionen ska styras 
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efter efterfråga för att minimera överproduktion. JIT kommer därför rikta in 
sig på de standardiserade produkterna som fallföretaget har dokumenterat 
ifrån sina regelbundna kunder. 
 
PDCA 
Plan, Do, Check and Act är som Pettersson et.,al  (2009) beskriver en 
uppföljningsmodell som fallföretaget ska använda sig av för att kontrollera 
implementeringen av förbättringsmodeller. PDCA beskriver olika steg om 
uppföljning där man först skapar sig en förståelse om hur implementeringen 
har gått för att sen kunna hantera de problem som uppstått och till sist 
åtgärda och förbättra. PDCA är en modell som studien anser kunna hjälpa 
fallföretaget att följa upp implementeringen av 5S. Genom att kontinuerligt 
kontrollera händelseförloppet och förändringarna i verksamheten kan man 
snabbt korrigera eventuella misstag och slarv. Detta görs för att förebygga 
att medarbetarna faller tillbaka i gamla rutiner och tappar disciplinen. PDCA 
syfte är också att fina grundorsakerna som kan ha gått fel vid 
implementeringen. Detta är något som måste göras regelbundet för att 
motverka ett misslyckande.  
 
Kvalitet 
CNC Teknik Ljungby har startat med uppföljning av deras kvalitet på 
produkter där operatörerna dokumenterar vad och varför störningen på 
produkten förekom, detta disskuteras vid tavelmöten. Kvalitetsstyrning 
krävs under hela tillverkningsprocessen från mottaget gods till utleverans av 
färdiga produkter. För att detta ska lyckas behövs god kommunikation 
mellan ledningen och medarbetarna då rätt information ska finnas på 
produktionsordern. Detta sker då rätt engagemang finns hos medarbetarna då 
mål och de nya tankesätten ska uppnås. Ledningen behöver kontinuerligt 
följa upp och motivera medarbetarna så detta följs.  
 
Problematik med förbättringsförslagen  
Under listas den problematik som kan förekomma vid arbetandet av de 
förbättringsåtgärder som redovisats.  
 
MPS 
Den problematiken som kan förekomma för att nå ett väl fungerande MPS 
system är: Kostnad, kommunikation, dokumentation, engagemang. 
Kostnaden är framförallt priset för uppdateringar och för att få tillgång till 
användbara stödprogram. Kommunikationen finns genom hela processen 
från en kundorder till levererat gods. De problem som bland annat kan 
förekomma är felaktig beredning eller misstolkning av order. 
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Dokumentationen och engagemanget hör ihop då det är viktigt att alla 
operatörer ständigt antecknar och engagerar sig så att företaget kan 
utvecklas. Då detta inte följs kommer fel information vara registrerad vilket 
påverkar förtjänsten av produkterna.  
 
5S 
5S är en modell som många företag använder sig av. De problem som gör att 
det kan bli misslyckande vid implementationen av modellen kan bero på: 
disciplin, uppföljning, engagemang, kunskap. Disciplin på samtliga 
medarbetare är huvudsaken för att ett företag ska kunna nå framgång med 
modellen, då detta inte följs kommer de nya strategierna och tankesätten inte 
att lyckas. Uppföljningen av de strategier som har påbörjats behövs ständigt 
för att kontinuerligt avläsa om det följs eller inte. Engamemanget krävs av 
samtliga i organisationen för att kunna lyckas. Personal som arbetar emot 
strategierna som ledningen valt ut kan resultera i misslyckande då detta kan 
smittas av på de andra medarbetarna. Ledningens kunskap om 5S är viktig 
då de ska kunna motivera och förklara för samtliga medarbetare varför de 
gör dessa förändringar och ständigt analysera och kontrollera så alla steg 
utförs av personalen och ledningen. 
 
SMED 
SMED är beroende av att andra förbättringsmodeller är avklarade och 
implementerade innan. I vårt fall kommer det att finnas problem med att 
implementera SMED om inte 5S är fullt implementerat. Detta beror på att all 
material och utrusning måste ha sin egen plats i verksamheten. Är inte 
personalen med på detta kommer implementationen av SMED inte vara 
möjlig att utföra. Det som krävs av ledningen är att de ständigt utbildar sig 
så de kan föra vidare kunskapen till personalen då denna modell kräver hög 
förståelse för bland annat: kostnader, ställtider och ordning och reda. 
 
JIT 
JIT kan vara problem då det kan vara väldigt svårt att vara så pass 
synkroniserad med kunderna att ett företag kan ta bort hela lagret. Detta 
problem förekommer ofta i SMF då vissa kunder begär och önskar att de vill 
ha en produkt producerad snarast möjlig och att företaget inte har råd att 
säga nej till beställningen. Ytligare problem med JIT kan förekomma som 
exempelvis: ett företag har många produkter i produktion samtidigt, att MPS 
systemet inte är rätt uppdaterad med ställtider eller produktionstider. Vid 
bristande kunskap hos ledningen om JIT kommer det inte vara möjligt att 
använda sig av modellen eftersom detta kräver, uppdaterad information, 
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strävan efter ständiga förbättringar samt att företaget är väl synkroniserad 
med kunderna.  
 
Kvalité    
Kvalitén i företag är viktigare än någonsin idag. Detta kräver dock vissa 
ansvarsområde för personalen och ledningen i företagen. Vid brist på: 
dokumentation, kommunikation, stödprocesser, kunskap och engagemang 
kommer det att förekomma olika kvalitetsbrister. Dokumentationen vid alla 
områden på en process är viktig för att kunna identifiera problem, vid brist 
på detta kommer företaget ha ett fortsatt problem vid samma station. Med 
god kommunikationen mellan operatörerna kan onödiga produktslöserier 
undvikas. Kommunikation mellan ledning och operatör är även den viktig då 
beredningen behöver vara korrekt utförd innan produkten går till 
produktionen. Samtidigt är det viktigt att operatörerna redovisar störningar 
som förekommer. Vid fel information i MPS systemet kommer det att 
förekomma produktslöserier då det inte kommer vara rätt beredning, 
exempelvis kan det vara en missad operation i produktionen eller att det är 
fel mått på produktbeskrivningen. Det som även ska vara med på 
produktionsordern är hur kvalitetskontroller ska utföras på produkten, för att 
undvika missnöjda kunder. Kunskapen hos operatörerna och ledningen är 
avgörande för hur mycket produktslöserier det kommer förekomma. Ett av 
de största problemen som kan förekomma är bristande engagemang vilket 
finns genom hela processen som exempelvis bristande kvalitetskontroller, 
slarv vid programmering eller att fel verktyg används för tillverkningen.   
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7. Slutsaster  
I detta kapitel kommer de slutsatser som kan dras utifrån modellens resultat att belysas. I kapitlet 
presenteras en sammanfattning över de problematikerna som identifierats i fallföretaget. 

Enligt fallstudiens resultat är ledtiden, kvalitén och kostnaden de tre 
huvudfaktorerna som behövs undersökas för att effektivisera ett 
produktionsflöde. Utöver dessa tre aspekter är det engagemanget och 
kunskapen i företag det som behövs för att ha möjligheten att utföra 
förändringar.  

Studiens frågeställning, Hur kan SMF med hjälp av förbättringsmetoder 
utvärdera och kostnadseffektivisera en produktionsprocess och vilken 
problematik finns förknippat med detta? Detta kan lösas med hjälp av den 
utvecklade modellen där det är möjligt att följa systematiskt hur och vad 
som ska göras. Modellen testades på ett fallföretag för att se om den 
fungerade för att få ut användbar information för att kostnadseffektivisera ett 
processflöde. Vid utvecklande av modellen var det viktigt att värdera de 
olika stegen så den har en enkel struktur och förståelse för att kunna 
användas på fler område än det utvalda problemområdet i denna studie. 
Modellen ska även vara applicerbar på andra SMF vilket gör att den ska vara 
möjlig att modifiera. Även om andra företag använder sig av de första stegen 
i modellen är den möjlig att anpassa för verksamheten vid utvärderingen av 
förbättringsåtgärder beroende på vilka resultat som har tagits fram. De 
resultat med slöserier och störningar som framkom i fallföretaget under 
utförandet av modellen kan förmodligen även jämföras med andra företag i 
samma storlek och marknad. Det utvalda problemområdet resulterade i att 
studien använde sig av VSM och spagettidiagram för att nå ett lyckat 
resultat. Vid andra problemområden kan andra metoder vara mer relevanta, 
vilket gör att modellen behövs modifieras för företagets problemområde.   

Vid bristande planering kommer utförandet av modellen vara kritiskt då det 
behövs god kunskap om hur man ska använda sig av olika metoder för att få 
fram användbar information. Det kommer även vara viktigt att förstå hur 
man ska använda sig av resultaten från metoderna för att sedan kunna 
identifiera grundorsakerna för att utvärdera och välja rätt 
förbärringsåtgärder.     

Kunskapen och ledarskapet i ett företag är avgörande för att kunna 
effektivisera processflödet, det är viktigt att kunna föra vidare kunskap och 
information till samtliga medarbetare i organisationen för att uppnå de nya 
strategierna, tankesätten och målen som är framtagna.   
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På grund av att SMF är beroende av deras existerande kunder för att kunna 
bibehålla den konkurrenskraft som byggts upp, är de tre huvudfaktorerna 
viktiga att undersöka för att förbättra och utveckla företaget. Även 
kunskapen skapar en essentiell konkurrenskraft gentemot andra företag inom 
samma marknadsområde. Vid lyckade resultat och implementeringar av 
förbättringsåtgärder kommer det att leda till ett utrymme i produktionen 
skapas. Detta leder till en effektivare produktion vilket gör att 
produktionsmängden kan öka. Detta kommer även göra företaget mer 
konkurrenskraftigt då förtjänsten på produkterna eller tjänsterna kommer att 
öka. Detta utrymme och förtjänsten som skapas påverkar även att priset på 
slutprodukten kommer att vara lägre, med att kunna höja kvalitén och öka 
förtjänsten kommer det även göra att man kan konkurrera bättre med 
lågkostnadsländerna vilken kommer att minska de totala utsläppen vid 
transporter länder mellan. 

Det som kommer vara en avgörande faktor för att lyckas implementera 
modellen som har utformats är att fullfölja de två sista stegen som studien 
inte har testat. Implementeringen och uppföljningen av modellerna kommer 
kräva fortsatt disciplin samt god kunskap om de områden som har 
undersökts. Detta kan följas upp av framtida studier eller att företaget 
påbörjar en implementering av förbättringsåtgärderna.  

Studiens modell kan generaliseras och vara till en grund för andra SMF då 
ett problemområde ska analyseras. Modellen kan förmodligen även 
användas på större företag för att identifiera och lösa ett problemområde, 
men då modellen är testad på ett mindre företag kan det möjligvis 
förekomma viss problematik i stegen. Utöver de positiva delarna i modellen 
kan man efter studien se att de förbättringsförslag som har anpassats till 
fallföretaget kan vara en start för företag i samma storlek. Samtidig finns det 
olika problemområde och kunskap i företag vilket kommer att förändra 
modellen då utvärderingen av metoder och modeller ska tas fram både för att 
identifiera problemen men framförallt för att utvärdera de valda 
förbättringsåtgärderna.  
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8. Rekommendationer 
I det här kapitlet kommer vi att lista en redogörelse för rekommendationer till fallföretaget för 
framtida effektiviseringsmöjligheter. 

 
Studien visar att kostnadsmedvetenhet, ledtider och kvalité är väsentliga 
faktorer som bör studeras mer effektivare när man vill effektivisera sin 
produktion. Studiens modell har fyllt sitt syfte med att lokalisera slöserier i 
produktionen samt rekommendationer på förbättringsåtgärder som kan 
eliminera och effektivisera nuläget. För att uppnå förändringar i företaget 
samt att lyckas implementera förbättringsåtgärder sammanställs 
rekommendationer nedan: 
 

• Utvärdera och förbättra 5S i fallföretaget 
• Investera i stödsystem samt uppdatera existerande MPS system 
• Implementera SMED 
• JIT 
• Kvalitetsstyrning 
 

Utvärdera och förbättra 5S i fallföretaget 
Fallföretaget har i nuläget påbörjat en implementation av 5S där olika 
områden blivit förändrade. Observationerna visar att de gemensamma 
utrymmena som delas av samtliga operatörer i produktionen är i ordning 
medan de individuella arbetsområdena behövs ytterligare kontrolleras. 
Genom att öka det visuella och informella budskapen om 5S blir 
medarbetarna mer medvetna om förhållningssättet. Ledningen bör se till att 
ständigt sträva efter att kontrollera och utvärdera 5S implementationerna för 
att skapa ett kontinuerligt arbetssätt för produktionen. Uppföljningen 
kommer att resultera i större medvetenhet hos medarbetarna vilket kommer 
att ytterligare förstärka förståelsen för 5S. Nedan beskrivs de 
rekommendationerna fallföretaget bör börja med. 
 

• Den gemensamma verktygstavlan bör införskaffa nummerlappar som 
indikerar vilken av arbetsstationerna verktyget befinner sig på för att 
eliminera onödiga rörelser för operatörerna. 

• Samtliga arbetsstationer bör också öka det visuell genom att markera 
verktygstavlorna med standard positioner för verktygen.  

• I produktionen ska särskilda platser för truckar skapas samt öka det 
visuella indikationerna på att trucken är i rörelse för att 
uppmärksamma truckens rörelser exempelvis införa Blue LED ljus 
på truckarna.  
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• Öka det visuella arbetsområdena med säkerhetsmarkeringar samt 
markera de truckleder som existerar i produktionen 

• Ständigt strävan efter att förbättras genom kontinuerliga kontroller 
och utvärderingar. Samtliga resultat förmedlas och diskuteras med 
personalen. 

 
Investera i stödsystem samt uppdatera existerande MPS system 
Utifrån det resultat som framkommit från studiens modell existerande det fel 
C/T och S/T i produktionsinformationen. Fallföretaget genomför i nuläget 
inte någon regelbunden dokumentation på produktionen. Detta resulterar i 
att C/T och S/T på en produkt kan vara felplanerad vilket kan leda till ökad 
stress och förluster. Genom att öka dokumentationen på orderna kan man 
minska möjligheterna för att fel ska uppstå samt öka förståelsen för 
fallföretagets produktion. Fallföretaget bör se över produktionsplaneringen 
genom att föra ständiga dokumentationer om produktflödet. Att införskaffa 
sig ett automatiserat stödsystem kan öka säkerheten och dokumentationen på 
produktionen. Detta ger en korrekt analys av flödet och minimerar riskerna 
för stress och förluster. 
 
Implementera SMED 
SMED är en förbättringsmodell som ökar förståelsen för produktionen samt 
strävar efter att minska ställtiderna. Denna förbättringsmodell 
rekommenderar studien att fallföretaget implementerar när 5S är fullständig. 
Genom att ha lyckats implementera 5S ska ett förhållningssätt 
uppmärksammats av medarbetarna och en förståelse för förbättringsåtgärder 
skapats. Detta är viktigt för att ens påbörja med att implementera SMED.  
 
JIT 
Materialhanteringen bör ses över då analysdiagrammen i modellen kunde 
urskilja att materialet låg onödigt lång tid i PIA. Genom att strukturera 
lagringstider mer specifikt för standardiserade produkten kan företaget 
möjligt uppnå JIT samtidigt som kapitalbindningen minskar. Genom att 
påbörja produktionen av artikeln snabbare kunde studien skapa en 
provisorisk VSM karta där ledtiden minskade till 5.66 dagar istället för 
13.68 (se Figur 24). 
 
Kvalitetsstyrning 
Kvalaitetstyrningen som finns i fallföretaget är begränsad då operatörerna 
dokumenterar störningar under processens gång. Detta tas sedan upp och 
disskuteras på tavelmöten. För att fortsätta arbeta med kvalitén och minska 
kvalitetsbrister under produktionen och vid utleverans, rekommenderar vi att 
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fallföretaget borde använda sig av kontinuerliga kontroller exempelvis vid 
mottaget gods, i början och under tillverkningen samt vid utleverans. Vid 
större batcher borde även stickkontroller införas under tillverkningen, inte 
bara i början när maskinerna ställs in. Utleveranslistan borde uppdateras där 
det tydligt ska beskrivas vilka detaljer som ska kontroleras och även vilka 
mätinstrument som ska användas.      
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