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                                                                                       Sammanfattning  

Sammanfattning 
Företagen strävar alltid efter att uppnå uppsatta mål för att kunna utöka sin 

marknadsandel eller få nöjdare kunder och det i sin tur ska stärka företagets 

ekonomiska läge. Produktionsprocesser som är en huvudresurs för produktion av 

produkter är utvecklade för att producera den kvalitén och mängden produkter som 

efterfrågas. Därför utgör hållbarheten i produktionsprocesser en viktig fråga, alltså 

att produktionsprocessen ska leverera produkter enligt fallföretagets önskemål. 

Men så är inte situationen alltid, där produktionsprocesser kan vara påverkade av 

fysiska begränsningar.  

Syftet med fallstudien är att få en bättre förståelse över en produktionsprocess, där 

den nyfunna förståelsen med hjälp av relevanta metoder kan effektivisera en 

produktionsprocess.  

En analysmodell utformades och strukturerade arbetet genom att först identifiera 

nuläget i företaget genom intervjuer samt observationer.  

Därefter utfördes en nulägesanalys där relevant teori och empiri sammankopplades. 

Efter en analys av nuvarande tillstånd, vilket i fallföretagets fall är den låga 

tillgängligheten där korta stopp och ställtider har visat sig vara den största 

anledningen. 4M d.v.s. Människa, Maskin, Metod och Material är de största 

bidragande faktorerna till den låga tillgängligheten.  I resultatet av studien framgick 

det att 4M påverkan på den ineffektiva produktionslinjen var stor. Där människans 

roll var främst kompetensbrist och dålig kommunikation mellan arbetsledare och 

operatörer. Metodens roll var att det inte hade något utformat arbetssätt och att 

operatörerna inte hade full förståelse för arbetsuppgifterna. Maskinens roll vara att 

de har ett ineffektivt övervakningssystem och att de hade oväntade stopp i sågen. 

Materialets roll var att de fick in dålig kvalité på produkter från föregående process 

samt att den kritiska produkten d.v.s. svarta produkter inte fungerade bra ihop med 

maskinens övervakningssystem. Detta ledde vidare till en diskussion där det 

diskuteras vad som skulle kunna göras annorlunda och vilka effekter samt 

konsekvenser resultatet ger. I slutsatsen sker en sammanställning och 

sammanfattning av huvudtankarna i texten och det ges ett slutomdöme. I slutsatsen 

besvaras även undersökningsfrågan. Rekommendationer ges även till fallföretaget i 

form av åtgärds- och förbättringsförslag. 
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Summary 
The companies always strive to achieve the set goals in order to expand their 

market share or improve customer satisfaction and, in turn that will strengthen the 

company's financial position. Production processes are the major resource for 

product manufacturing, which are designed to produce the demanded quality and 

quantity of products. Therefore is sustainability of the production processes an 

important issue, i.e. that the production process produces according to the case 

companies requirements. But this is not always the case where production 

processes are sometimes influenced by physical limitations. 

The purpose of the case study is to gain a better understanding of the production 

process, where the new approached understanding with the help of relevant 

methods better streamline the production process. 

An analysis model was designed to structure the study by first identifying the 

current situation at the company through interviews and observations. 

Then a situation analysis was conducted where relevant theory and empirical 

evidence were connected. After an analysis of the present state, which in this case 

company was the low availability where short stop and setup times has proven to be 

the biggest reason. 4M Man, Machine, Method and Material were found to be the 

biggest contributing factors to the low availability. The results of the study revealed 

that 4M impact on the inefficient production was great. The man's role was 

primarily a competence gap and poor communication between supervisors and 

operators. The method's role was that it did not have a developed work procedure 

and that they did not have a full understanding of the tasks. The machine's role was 

that they have an ineffective monitoring system and that they had unexpected stops 

in the saw-machine. The material's role was that they received poor quality 

products from the previous process, and that the critical product i.e. black products 

did not work well with the machine's monitoring system. This led on to a 

discussion where the topic was, what could be done differently, effects and 

implications of the results. In the conclusion, there is a compilation and summary 

of the main ideas in the text and it is given a final review. In the conclusion the case 

question will be answered. Recommendations are also given to the case company in 

form of action and proposals for improvement. 
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Abstract 
Syftet med fallstudien är att få en bättre förståelse om en produktionsprocess 

i ett tillverkande företag. Där den nyfunna förståelsen för Produktions- 

processen kommer att utnyttjas i relevanta situationer såsom att effektivisera 

en produktionslinje. Målet är att rekommendationerna som presenteras ska 

kunna användas på fallföretaget vid effektiviseringen av produktionslinjen. 

Utifrån detta ska en sammankoppling mellan relevant teori och empiri 

utgöra en analys som visar de bakomliggande orsakerna till den ineffektiva 

produktionslinjen. Detta leder till ett resultat som kommer att vara en 

plattform till rekommendationerna som kommer att föreslås i studiens sista 

fas.  

Nyckelord: 

Produktionsprocess, 4M, TAK, Ställtidsreducering, 

Produktionslinjeeffektivisering, Flaskhals, Processoptimering
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Förord 
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15hp som kommer att ge forskarna en kandidatexamen vid Linnéuniversitet i 

Växjö. Forskarna studerar en treårig utbildning som motsvarar 180hp, 

programmet som forskarna studerar är HR and Industrial management.  

Efter fallstudiens utförande vill forskarna tacka samtliga involverade i 

studien, ett speciellt tack går ut till fallföretaget där samtliga anställda tog 

emot oss med öppen famn och tog sin tid att svara på frågor. Forskarna 

tackar även familj och vänner som har stöttat oss under studiens gång. Ett 

särskilt tack går även ut till följande personer som under studiens gång ställt 

upp på intervjuer och stöttat oss med handledning på vägen. 

Henrik Thorildsson- områdeschef på Spaljisten AB, som under studiens 

gång har gett oss möjligheten att utföra vår fallstudie på fallföretaget. Henrik 

har även ställt upp på intervjuer och varit en stöttepelare under studiens gång 

trots att tiden inte alltid funnits där för honom.  

Anna Glarner- handledare på Linnuniversitet, som under studiens gång 

väglett oss och med sin expertis inom området hjälpt oss komma över hinder 

som har uppstått på vägen. Forskarna vill även tacka henne för den 

feedbacken samt råden som har lett oss fram till ett examensarbete som vi är 

extremt stolta över. 

Anders Ingwald, Mirka Kans- examinatorer på Linneuniversitet, som under 

studiens gång har utfört ett antal seminarium där bra vi har fått bra feedback 

på innehållet i arbetet. 
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1. Introduktion 
Här introduceras fallstudiens ämnesområde med en skriven bakgrund som 

framhäver problemformuleringen där problemet diskuteras och formuleras 

för att skapa en helhetsbild av undersöknings frågan. Läsaren informeras 

om fallstudiens syfte, mål och avgränsningar för att omfamna en uppfattning 

vad gäller fallstudiens fokus.  

1.1.Bakgrund 

I dagens företagsvärld råder en hög konkurrenskraftig marknad, där varje 

företag strävar efter att ständigt stärka deras marknadsposition. Genom att 

infinna sig på en stark marknadsposition kan man därmed även stärka sin 

finansiella position. Marknadsandelen är en viktig faktor i företagens strävan 

efter vinst och lönsamhet (Kreitner, 2009). 

Krävande kunder och konkurrensen som råder i dagens läge tvingar 

företagen att strukturera om sig till en mer internationell marknad (Manuj & 

Mentzer, 2008). Den globala företagsmiljön där företag konkurrerar ändras 

ständigt, förväntningarna från kunderna och marknaden gör att kundkraven 

blir allt hårdare vilket företagen måste anpassa sig till. Företagens interna 

mål är att få en hög kundnöjdhet samt att man vill hålla låg kapitalbindning. 

För att skapa sig ett försprång gentemot sina konkurrenter är det även viktigt 

att man funderar på och minimera de miljökonsekvenser som kan uppstå 

under processens gång. Konkurrenterna i sin tur kan få ett försprång genom 

att utöka och bredda sin service kvalité eller produktionslinjer, genom att 

förbättra sin kvalité eller genom att sänka sina kostnader (Krajewski, et al., 

2007). Företag måste ständigt hitta luckor i marknaden där man kan etablera 

sig samt att den inre effektiviteten i produktionen och tillverkningen förblir 

effektiv (Krajewski, et al., 2007). 

1970 talets stora fokusering på att minska materialet i arbete (MIA) upplös 

sambandet mellan produkterna, maskinerna och de som skapade produkterna 
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och detta system fick namnet tillverkningssystem. Detta system skulle 

snabbt kunna leverera olika typer av produkter till olika kunder. Ett flexibelt 

tillverkningssystem som snabbt kunde ställas om och tillverka olika 

produkter i korta serier blev det man började prata om. För att hitta det i 

systemet som skulle vara flexibelt var man tvungen att ha en 

helhetsförståelse över hela produktframtagningen och vad som var 

gemensam nämnare för alla dessa produkter. Produkterna och 

tillverkningssystemet knöts nu ännu närmare till varandra. (Aganovic & 

Jonsson, 2001). 

Under 1980 talet präglades dessa insikter synen på tillverkningsindustrin, 

produkt framtagningen och strävan efter helhetsförståelsen. Under detta 

årtionde utvidgades synen på tillverkningssystemet, aktörer som människa, 

maskin, material och produkter lyftes fram till att vara en del av 

produktframtagningen allt från idén till produktionen. Detta associerades 

med företagets relation till marknaden, leverantörer och konkurrenter knöt 

samman denna påse med en verklighetsförankring och förståelse för den 

ekonomiska verklighet som företaget befinner sig i. Denna stora 

sammanslagning fick ett gemensamt namn till det vi idag känner igen som 

ett produktionssystem. (Aganovic & Jonsson, 2001). 

Enligt (Krajewski, et al., 2007) är en produktionskedja inte starkare än den 

svagaste länken. Man ska stärka den svaga länken för att stärka hela kedjan, 

och inte tvärtom där man stärker produktionslinjerna runtomkring, om man 

gör det så är situationen oförändrad. Enligt (Cox & Eliyahu, 1984) är 

produktionssystemet begränsat av flaskhalsen, så länge det finns ett 

marknadsbehov. "En förlorad timme i produktionen påverkad av en 

flaskhals är alltid förlorad" (Cox & Eliyahu, 1984). 
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1.2.Problemdiskussion  
Kundanpassade produkter med hög produktvarians tillverkas oftast i små 

satser. Dessa produkter som tillverkas i produktionen karaktäriseras av långa 

omställningstider. När man tillverkar produkter med hög varians så krävs det 

mycket omställning i maskinerna som i sin tur leder till minskad effektivitet 

av bearbetningstiden i maskinerna och chansen att en flaskhals i 

produktionskedjan uppstår ökar (Miltenburg, 2005). 

För att eliminera en flaskhals på en produktionslinje identifieras de 

bakomliggande orsakerna till flaskhalsen, man undersöker därmed ett antal 

faktorer som kan vara bidragande till att produktionen inte presterar som den 

ska. En faktor som framkallar en flaskhals i en produktionslinje kan vara 

ställtider som uppstår i omställningsarbete mellan två produkter 

(Miltenburg, 2005). Enligt (Aganovic & Jonsson, 2001) är SMED (Single 

minute exchange of die) en bra metod för att reducera den tid som krävs för 

omställning. En annan faktor är sporadiska och kroniska störningar i 

maskinen. Där sporadiska störningar är sällan förekommande 

stilleståndstider men är märkbara på grund av de effekter som de ger upphov 

till, medan kroniska störningar kännetecknas av korta återkommande 

stilleståndstid. Där det i de flesta fallen betraktas som en del av 

tillverkningsprocessen vilket är felaktigt. Dessa störningar orsakas av 

problem som är dolda och detta i sin tur reducerar maskinutnyttjandet och 

kan tillsammans bidra till långa oväntade stilleståndstider (Aganovic & 

Jonsson, 2001). 

Detta leder vidare till att man vill hitta de bakomliggande orsakerna till 

dessa de fysiska begränsningarna som har uppstått. Där en fysisk 

begränsning reducerar det effektiva utnyttjandet av ett företags resurser i 

form av maskin, material eller människa etc. En flaskhals i ett 

produktionssystem kan bero på många faktorer. Brist på material som 

anländer till maskinen, marknadens efterfråga är för liten och företaget har 

en överkapacitet som leder till att efterfrågan av produkter inte uppfylls till 

den mån som produktionen klarar av att producera (Olhager, 2013).  Genom 
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att utföra en orsak-verkan analys där ett flertal metoder ingår såsom 

(Ishikawa diagramet, och 4M), där människa, maskin, metod och material 

(4M) enligt teorierna visat sig vara en del av det som bedriver en process 

eller en operation. Information som beskrivs i bland annat LEAN teorier har 

tydligt visat många gånger att människa maskin, metod och material är 

huvudaktörer i en process eller en operation (Bergman & Klefsjö, 2007). 

Detta i sin tur kan leda till identifiering av bakomliggande orsaker till 

problemet (Daque & Cadavid 2007). 

1.3.Problemformulering  

Hur kan man effektivisera en produktionslinje genom 

reducering/eliminering av en flaskhals? 

1.4.Syfte och mål 

Syftet med fallstudien är att få en bättre förståelse om en produktionsprocess 

i ett tillverkande företag. Där den nyfunna förståelsen för produktions- 

processen kommer att utnyttjas i relevanta situationer såsom att effektivisera 

en produktionslinje. I bl.a. Lean teorier har det tydligt visat att människa, 

maskin, material och metod (4M) är huvudaktörer i en process eller en 

operation. Därmed kommer fokus att ligga på ett produktionsområde från ett 

(4M) perspektiv alltså människa, material, maskin och metod. Vilket 

kommer att undersökas för hur de påverkar produktionsprocessen. Genom 

att vidare analysera dessa faktorer kan man med hjälp av relevanta metoder 

hitta orsaker till respektive faktor och dess påverkan på processen. En 

analysmodell kommer att utformas och vårt tillvägagångssätt i studien 

kommer att presenteras.  
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1.4.1.Teoretisk relevans 

Studiens syfte är att ur ett teoretiskt perspektiv få en grundförståelse för att 

framställa en plattform, som gör studien generaliserad samt simplifierad för 

användaren. Vilket gör att andra tillverkande företag kan ta del ut av den. 

Empirin, analysen och resultatet som beskrivs kommer ur ett teoretiskt 

perspektiv att underlätta läsarens förståelse av studiens innebörd. De 

metoder som används för att definiera och driva produktionslinjer, omfattas 

av ständiga forskningar kring tillhörande för- och nackdelar (Shaaban & 

Hudson, 2010). Konceptet 4M har tydligt framgått i teorier som Total 

Quality Management (TQM) och LEAN, där konceptet nämns vid 

förbättringsarbeten och utvecklingsarbeten. Trots det har konceptet inte 

direkt definierats utan bara benämnts i bland annat i följande litteraturer som 

huvud delar i processer (Scott, et al., 2011) (Tang, et al., 2005) (Bergman & 

Klefsjö, 2007) (Hagberg & Henriksson, 2010).  

1.4.2.Praktisk relevans 

Studiens praktiska relevans kommer att framställa effektiviserings 

möjligheter som företagen kan tillämpa i deras förbättringsarbete. Detta 

kommer även att leda till ett resultat som företagen kan utnyttja för att 

effektivisera den berörda produktionslinje och därmed omfatta en starkare 

position i marknaden.  

1.4.3.Samhällsmässig relevans 

Den tydliga samhällsrelevansen i detta sammanhang är att mer lönsamhet i 

företagen kommer att leda till större möjlighet för anställning. Det kommer 

att även att öka tillväxten i företagets ekonomi och landet långsiktigt. 
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1.5.Avgränsningar 

Fallstudien ska om fatta ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Vilket 

innebär att den är av en nybörjare forsknings karaktär. Fallstudien omfattar 

en studie på ett tillverkandeföretag. Vilket medför att forskarna har som mål 

att visa sin kunskap och erfarenhet som de har anammat av utbildningen. 

Där av har tiden en stor inverkan på hur stort arbete kan utvecklas till. Med 

andra ord omfattar arbetet första fasen av en PDCA cirkel d.v.s. 

planeringsfasen. Där studiens mål är att utforma ett arbete för 

nästkommande faser. Forskningsgruppen tror om tid och resurs fanns för att 

utöka arbetet, hade arbetet haft fått en annan karaktär och storlek. Arbetet 

omfattade därför bara hur man kan effektivisera en utvald produktionslinje 

på fallföretaget genom reducering/eliminering av en flaskhals. 
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1.6.Tidsram 

 
Figur 1 Tidsram element 

  

 
Figur 2 Tidsram Ganttchart 
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som används i en fallstudie samt hur 

en vetenskaplig forskning kan genomföras. Det presenteras även vilka 

metoder som har använts 

2.1.Forskningsmetod 

Enligt (Denscombe, 2009) är forskningsmetoder ett verktyg som är till för 

att samla in empirisk data. Det är en metod som hjälper en forskare att samla 

in data och producera olika typer av data. (Bryman & Bell, 2005) skriver att 

insamlingen av data kan ske på olika sätt, och även metoden som används 

för att analysera data kan vara olika. I en vetenskaplig undersökning så är 

det två forskningsmetoder som används, kvalitativa och kvantitativa 

metoden. Skillnaden mellan dessa forskningsmetoder är behandlingen av 

data snarare än forskningsmetoden som sådan (Denscombe, 2009). 

2.1.1.Kvantitativ metod 

Enligt (Denscombe, 2009) kännetecknas den kvantitativa forskningen av 

siffror och anger det som dess centrala analysenhet. Man mäter företeelser 

som senare omvandlas till siffror. När företeelserna omvandlas till siffror går 

det att analysera de med hjälp av metoder som är statistiska. Dessa metoder 

är i sin tur helt beroende av numerisk data. Grundidén är då att omvandla 

observationerna, rapporteringarna eller registreringarna av data till enheter 

som är kvantifierbara. Enligt (Runa & Bo, 2011)är den kvantitativa 

forskningsmetoden en metod som består av mätningar vid datainsamlingen 

och bearbetnings och analysmetoderna är statistiska.   

Den kvantitativa forskningsmetoden förknippas med storskaliga studier. Den 

storskaliga studien bearbetar mer data och när det väl omvandlas till 

numerisk data och analyseras kan detta resultat vara mer pålitligt. Man 

samlar in data med hjälp av till exempel enkäter och fråge-formulärer som är 

kopplade till ett ämnesområde, forskaren som arbetar med den kvantitativa 

 Mustafa Osman 
Sida 8 

                                                         Zead Abdulkarim 
  



 

                                                                                       Metod  

forskningsmetoden tar vanligtvis avstånd från undersökningspersonerna och 

påverkas inte av den enskilde individen. Det bidrar då till en studie som är 

mer objektiv och resultatet är mer generaliserat (Denscombe, 2009). 

2.1.2.Kvalitativ metod 

Enligt (Patel & Davidson, 2011) är syftet med kvalitativa undersökningar att 

få en djupare inblick och förståelse i forskningen. Till skillnad från den 

kvantitativa metoden som är mer uppdelad och en splittrad kunskap så är 

den kvalitativa metoden mer rak och precis och man får därmed en djupare 

kunskap. Den kvalitativa metoden består av flera olika varianter. Forskare 

som arbetar kvalitativt har olika sätt att arbeta med metoden för att uppnå 

sina resultat. Det finns ingen tydlig riktlinje som visar ett gemensamt sätt att 

arbeta med den kvalitativa forskningsmetoden. Kvalitativa 

forskningsmetoden består främst av textmaterial. Eftersom textmaterial är 

ganska omfattande är det oftast svårt att arbeta med forskningsmetoden då 

den är väldigt tid och arbetskrävande Det finns även andra sätt att 

införskaffa data och information genom till exempel Intervjuer, 

observationer och dokument. Det är även viktigt att man dokumenterar allt 

som pågår under forskningen för att succesivt analysera den data man har 

under tidens gång. 

Enligt (Holme & Solvang, 1997) ska man vid en analys av de insamlade 

data granska och tolka det. Den kvantitativa metoden omvandlar data till 

siffror och statistik vilket är en skillnad från hur man bearbetar den i 

kvalitativa forskningsmetoden. Den kvalitativa forskningsmetoden ger ett 

empiriskt underlag som är mer trovärdigt. Man ska som forskare dock akta 

sig, då man lätt kan vinkla informationen och data mot sitt specifika område 

och därmed kan generaliserbarheten av forskningen försvinna. I direkt 

anknytning till en kvalitativ studie är fallstudien. 

Fallstudie är en undersökning som är avgränsad till en mindre grupp. Fallet 

kan vara allt från en individ till en grupp individer, organisation eller en 

situation. Man utgår ifrån ett helhetsperspektiv när man utför en fallstudie 
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där man vill anskaffa information som täcker så mycket som möjligt. Man 

använder denna studie främst när man vill studera processer och 

förändringar. I fallstudier förekommer det att man anskaffar information av 

olika karaktärer. Detta gör man för att få en heltäckande bild av det aktuella 

fallet. Om fallet utförs på till exempel ett företag så kan datainsamlingen 

bestå av en kombination mellan observationer, enkäter och intervjuer (Patel 

& Davidson, 2011) 

2.1.3.Val av forskningsmetod 

En kvalitativ forskningsmetod kommer ligga till grund för studiens 

genomförande. Forskarna kommer att både behandla kvalitativ och 

kvantitativ data i studien. Studien kommer att till stora delar utföras med en 

kvalitativ studie då forskarna kommer att lägga stor fokus på att få ett 

helhetsintryck på fallföretaget. Detta kommer att möjliggöras genom att 

under studiens gång utföra intervjuer och observationer. Studien kommer att 

även innefatta en användning av kvantitativ data som kommer täcka det 

överskådliga data som insamlas i siffror och sedan undersöks med hjälp av 

statistik och mätningar. Detta kommer att bidra till en bättre helhetssyn och 

ge forskarna ett avgränsat produktionsområde och viss produktfamilj som 

kommer att baseras på historisk data i form av siffror.  Detta kommer även 

att ge studien en plattform som kommer att kombineras med intervjuer och 

observationer d.v.s. en kvalitativ studie. 

2.2.Datainsamlingsmetod 

För att kunna besvara frågor som utvecklas under en forskning, 

undersökning eller en studie samlar man in information i data form. Den 

valda metoden för att häva in information kan variera beroende på vad det är 

som ska samlas in samt vilken tid- och resurs begränsningar man har. En 

annan påverkan på insamlad information kan också vara vald teknik för 

insamling av information. Vilket betyder att metodiken för data insamling 

inte kan sättas i jämförelse för utvärdering (Patel & Davidson, 2011). 
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2.2.1.Frågeformulär 

För att samla in information som är relevant för undersökningen används 

intervjuer eller enkäter. I båda fallen behövs det ett medverkande och 

engagemang av andra personer. Låg eller hög standardisering och 

strukturering av enkäter utgör skillnader i samlad information. Dessa bildas 

av hur mycket intervjuaren själv har formulerat frågorna, hur förbered 

intervjuaren är inför stunden och hur specifikt frågorna är uppbyggda. 

Genom olika strukturer på frågor och formuleringar kan svaren bli olika, till 

exempel en allmän fråga ger ett svagt svar gällande en viss punkt och är 

frågan strukturerad för att beröra den specifika punkten blir svaret mer 

saklig. Svaren på frågorna kan också variera på grund av olika uppfattningar 

hos oss individer i samma omgivning.  

Så kallade semistrukturerade intervjuer innebär att man har en kvalitativ 

metod med låg struktur uppbyggnad på intervjuerna och innehåller låg 

standardiseringsgrad (Patel & Davidson, 2011) 

Enligt (Kylén, 2004) används enkäter vid en undersökning där frågor 

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

personliga intervjuer. 

Intervjuer sker personligt i muntlig form, frågorna ställs av intervjuaren och 

besvaras av bemött person. Därmed ska personen inneha specifik kompetens 

eller arbetsuppgift.  Trots det sker intervjun ibland via telefonsamtal om 

kontaktmötet inte är obligatorisk eller möjlig. Där av kan frågor skapas och 

ställas till en individ med anonymitet om det önskas eller krävs och även 

tystnadspliktigt (Patel & Davidson, 2011) 

2.2.2.Observation 

Observationer är den metoden som bör användas för att det ska ske en 

uppfattning om vad som försiggår Enligt (Kylén, 2004). Där av har (Patel & 

Davidson, 2011) nämnt observationer i två olika disjunkta modeller, det 

finns slumpmässiga och vetenskapliga. Slumpmässiga observationer 

etableras av egenskaper, förväntningar och behov från undersökarens 
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perspektiv. Detta i sin tur sker genom intagning av information från de 

dagliga händelserna.  Vetenskapliga observationer är delade i strukturerade 

och icke strukturerade. 

• Strukturerade innebär att man har en struktur för hur 

observationerna ska omfamnas. 

• Ostrukturerade innebär att man observerar genom utforskning. 

(Patel & Davidson, 2011) 

2.2.3.Dokument 

Dokumentation har länge varit en resurs för att återuppta fakta för forskning 

eller annat som är informations beroende. Enligt (Kylén, 2004), (Patel & 

Davidson, 2011) är dokument den vanligaste resursen för läslig information. 

Och på så sätt används dokumentet för att besvara uppkomna funderingar 

kring till exempel en forskning där användaren anser den informationen som 

relevant. Bortsett från det anser (Bryman & Bell, 2005) att dokumentets 

kvalité är beroende av granskning för en mer tillitbar information. 

2.2.4.Val av datainsamlingsmetod 

Information har sammanställts genom observationer, dokument och 

intervjuer under studiens gång. En övergripande observation på det utvalda 

produktionsområdet genomfördes. Detta genomfördes i syftet av att få ett 

helhetsintryck av operatörerna som jobbade på det avgränsade 

produktionsområdet samt hur de arbetade kring produktionsområdet.  

Det följdes upp med en intervju där vi strukturerat förberedde ett antal frågor 

som skulle besvaras av en utvald grupp på produktionsområdet. Intervjuerna 

ägde rum på fallföretag i form av en muntlig intervju som vi även spelade in 

för att inte missa något viktigt som kan ha sagts under intervjuns gång. 

Intervjun placerades i kategorin semistrukturerad intervju då forskarna hade 

fasta frågor med en klar plan, där operatörerna som blev intervjuade hade ett 
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stort svarsområde. Den utvalda gruppen bestod av operatörerna i det utvalda 

produktionsområdet samt arbetsledare som var anknutna till det området.  

Insamling av dokument har främst inskaffats från litteratur, 

produktionsövervakningssystemet på fallföretaget, vetenskapliga artiklar, 

relevanta filer från arbetsledare samt fallföretagets hemsida. 

Vi avslutar projektet med observationer där forskarna utför en vetenskaplig 

strukturerad observation som är baserad på tydlig struktur som följer utvalda 

metoder som ska appliceras på fallföretaget. 

2.3.Källor 

Enligt (Kylén, 2004)kan insamling av information ske från personer 

dokument och besöks platser. Hur man sen väljer källor återgår till var ifrån 

informationen bör hämtas, och det är beroende på vad man utför. 

2.3.1.Primär och sekundärdata 

• Primärdata kallas den information som kommer från källa där källan inte 

har varit bearbetad 

• Sekundärdata är där emot information som bygger på andras 

uppfattningar av data.     (Kylén, 2004) 

Primärdata anses vara mer tillförlitlig då den också kallas för rådata, alltså 

direkt från en källa som inte har varit rörd innan (Patel & Davidson, 2011) 

2.3.2.Källkritik 

För att kunna skapa tillit för källan behöver man kritisera den, genom att 

lätta upp vad som ligger till bakgrund hos författaren av källan som 

information och situation.  

• När, hur och varför skapades dokumentet? 

• Vem är författaren? 

• Vilken professionalitet författaren har?  

 Mustafa Osman Sida 
13 

                                                         Zead Abdulkarim 
  



 

                                                                                       Metod  

• Vad kan ha påverkat författarens information och vilken typ av 

påverkan? 

• När skrevs informationen? Är den skriven direkt efter eller senare? 

Dessa benämnda frågor här ovan ska kunna besvaras och genom att besvara 

de kan man uppnå ett tillstånd av tillit på källan om den kan användas eller 

inte (Patel & Davidson, 2011). 

2.3.3.Urval 

Undersökningssyfte är att det bör återspegla den totala populationen i det 

man undersöker. Populationen i det matematiska behöver inte betyda 

mänskliga faktorn bara utan kan också betyda samtliga observations möjliga 

data. Det är nödvändigt att avgränsa vid insamling av större mängder data, 

eftersom det är ibland svårt att inkludera populationen i undersökningen. 

Urval kan ske sannolikhetsmässigt eller icke sannolikhetsmässigt, vid 

sannolikhetsmässigt urval görs ett stickprov slumpmässigt, motsatsen gäller 

vid icke sannolikhetsmässigt urval (Bryman & Bell, 2005). 

2.3.4.Val av källor 

I val av källor så är det av ytterst vikt att källorna man har använt är 

noggrant granskade. Forskarna har genomfört litteratursökningar som in sin 

tur faller in i kategorin som sekundär data. Då informationen i litteraturen 

har tidigare blivit bearbetad. I observationerna har vi använt metoder för att 

samla in rådata d.v.s. primär data, denna information dokumenteras under 

observationen för att stärka informationens trovärdighet.  

Intervjuerna som genomförts har granskats i form av ett antal operatörer i 

produktionsområdet har besvarat samma frågor och det ökar trovärdigheten i 

intervjun.  

Intrycken och åsikterna från operatörerna och arbetsledarna på det utvalda 

produktionsområdet i fallföretaget kommer vara av stor betydelse under 

studiens genomförande därför är det kategoriserat som icke 

sannolikhetsmässigt urval. 
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2.4.Verifiering av data 

Data som är omfamnad ska vara validerad och pålitlig för att bli verifierad 

varken numerisk eller icke numerisk. Tilliten kan vara reducerad om 

verifiering av data är svag där med måste forskare se till att bevisa 

resultatens riktighet och det sker genom verifiering (Denscombe, 2009). 

2.4.1.Reliabilitet 

Den återkommande identiska metod användningen av en specifik metod för 

undersökning eller forskning, ger metoden en karaktär av tillförlitlighet 

(Bryman & Bell, 2005). Där av anser (Wärnersyd & Bergman, 1982) också 

att en upprepad användning av metoden för forskning ökar reliabiliteten för 

metoden, trots skillnader i det som undersöks. Men likheten av forskning 

med samma metod innebär högre tillförlitligheten för metoden. (Kylén, 

2004) anser att ju mer struktur en metod har ju högre sannolikhet för resultat 

med validitet.  

2.4.2.Validitet 

Validiteten är lika viktig som reliabiliteten enligt (Bryman & Bell, 2005) 

Bedömningen sker utifrån resultatet på undersökningen i jämförelse med 

verkligheten, där med är validitet hur användbar och relevans tillförlitlig 

data är enligt (Kylén, 2004)För att definiera validitet närmare väljer 

(Bryman & Bell, 2005) att dela den i tre olika faktorer, vilka är intern 

validitet, extern validitet och begreppsvaliditet. Internvaliditet beskriver hur 

välgrundade resultaten är. Genom att beskriva, legalisera modeller och sätta 

olika mönster i jämförelse anser (Yin, 2007)att den interna validiteten stärks. 

Där emot bygger sig extern validitet på hur användbart resultaten är för 

andra, det vill säga hur generella eller icke generella resultaten är. Där efter 

beskriver (Bryman & Bell, 2005) också om begreppsvaliditet, där den 

innebär hur de verkliga värdena står i jämförelse med de teoretiska värdena.  
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2.4.3.Val av verifiering av data 

I val av verifiering av data arbetade vi under studiens gång för att stärka 

reliabiliteten och validiteten. I observationerna har vi använt metoder för att 

samla in rådata d.v.s. primär data, denna information dokumenteras under 

observationen för att stärka informationens trovärdighet d.v.s. validiteten. 

Tillförlitligheten ökade i intervju fasen där forskarnas två medlemmar 

delade upp rollerna, där den ena agerade observatör och den andra 

gruppmedlemmen ställde frågorna. Detta tillvägångasätt kallas för 

interbedömarreliabiliteten. Detta stärkte tillförlitligheten på intervjun. Ett 

annat tillvägagångsätt för att öka reliabiliteten var att samma frågor ställdes 

till operatörer som jobbade olika skift, då de har samma befattning så ökar 

tillförlitligheten på intervjun som utfördes. Forskarna använde sig av utvalda 

metoder som behandlade det utvalda produktionsområdet, dessa metoder 

bearbetades utifrån befintlig teori som både stärker trovärdigheten samt 

reliabiliteten då metoderna har repetitivt använts under flera olika skift där 

av olika operatörer som har observerats. Detta ökar därmed reliabiliteten på 

metoden då tidigare forskningar har lett till liknande resultat. Granskningen 

av litteraturen som har använts under studiens gång har varit noggrann och 

detta ökar variabiliteten i studien samt reliabiliteten i den teori som har 

använts. 

2.5.Generaliserbarhet 

Forskare vid forskning använder sig av bland annat tidigare forsknings 

resultat av olika skäl. Där av för att skapa användbara resultat, ska 

informationen vara generaliserad (Patel & Davidson, 2011). Att resultatet är 

generaliserat menar (Bryman, et al., 1997) att den givna informationen gäller 

för förhållanden, utsträckning eller individer från ett annat perspektiv. Trots 

det kan forskningsresultat vara svåra att generalisera, men en teoretisk 

analys som är möjlig att koppla till studien kan framställa generella resultat.  
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2.5.1.Generaliserbarhet av studien 

Forskarna har försökt generalisera studiens utförande så mycket som 

möjligt. Detta innebär att vid eliminering av en flaskhals kan den befintliga 

teorin och metoder som har använts behandla liknande problem i ett annat 

företag. Då verksamheter skiljer sig åt rent produktionsmässigt så kommer 

resultaten att rikta sig främst mot att lösa fallföretagets problem. Då vi utgår 

ifrån att människa, material, maskin och arbetssätt är de faktorer som 

påverkar ineffektiviteten av det utvalda produktionsområdet kommer 

forskarna lägga mest fokus på dessa faktorer. Dessa faktorer är rätt så 

generella vid uppståndelsen av ett ineffektivt produktionsområde. 

Generaliseringen av studien kommer ligga på den teori som har använts i 

studien och företag med liknande problem kan uppnå samma resultat med 

hjälp av teorin och tillväggångasättet som utförs i denna studie. 
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2.6.Sammanfattning av metodvalen 

 
Val av:  Metodval 

Forskningsmetod  
Kvalitativ forskningsmetod 
 

Datainsamlingsmetod Observation 
Dokument 
Intervju 

Källor Primär data 
Sekundär data 

Verifiering av data Validitet 
Reliabilitet 

Generaliserbarhet Relevant teori 
Studiens tillväggångasätt 

Tabell 1.  Sammanfattning av metodval 
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3. Teori  
Här i den delen av arbetet presenteras berörda teorier som är granskade 

och noggrant utvalda för fallstudien.  

3.1.Process 

Enligt (Aganovic & Jonsson, 2001) är en process ett återkommande flöde 

som i sitt syfte bemöter kundernas krav. Det karaktäriseras av repetitiva 

aktiviteter i en kedja som förädlar inobjekt till utobjekt.  Ett inobjekt består 

av de resurser som man matar in i processen, det kan vara fysiskt och icke 

fysiskt som till exempel en plywoodskiva eller ett arbetssätt. Ett utobjekt 

består av resultat som i sitt syfte ska möta kundernas efterfrågan. I ett 

utobjekt är det viktigt att variationen inte är för hög, då man vill leverera ett 

resultat som har en jämn kvalité. En process är inte enbart inobjekt och 

utobjekt utan består även av kund, leverantör och samverkan. Kunden är det 

centrala i en välfungerande process, då de styr processen och dess existens 

samt vilket resultat och innehåll som matas ut ur en process. Leverantörens 

uppgift är att förse processen med material, indirekt ser leverantören 

processen som sin kund. Samverkan är en viktig faktor i en lyckad 

processmodell, det är viktigt att ha en full förståelse om hur processen ska 

utformas, allt för att man ska få ett resultat som möter kundernas krav och 

även överträffa det.  Enligt (Krajewski, et al., 2007) innefattar en process 

användningen av organisations resurser för att ge något värde. Författarna 

förtydligar att ingen service kan erbjudas och ingen produkt kan tillverkas 

utan en process. På samma sätt kan inte en process existera utan produkter 

och service. Här förtydligar man innebörden av en stark samverkan mellan 

process, produkt och service. Allt för att uppfylla kundernas krav och 

efterfrågan (Krajewski, et al., 2007).  

En process behandlar många steg i en verksamhet. Samverkan mellan dessa 

steg är väsentligt för en välutformad processmodell. En viktig del i 

processen är tillverkningsprocessen som förädlar råmaterial eller 
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halvfabrikat till färdiga produkter. Denna process består av medarbetare, 

maskiner och verktyg. Förutom de resurser som direkt driver 

tillverkningsprocessen finns även resurser som kompetens, energi och 

lokaler. Tillverkningssystemet tillhör produktionssystemet och är en del av 

det systemet. Man delar upp tillverkningen i två tillverkningsprocesser, 

dessa processer är småserietillverkning och storserietillverkning. Där 

storserie tillverkning motsvarar massproduktion. Denna typ av tillverkning 

används främst inom bilindustrin och karaktäriseras av långa 

omställningstider men kännetecknas även av högt maskinutnyttjande. 

Småserie tillverkning kännetecknas av en flexibel tillverkningsprocess. Där 

maskinerna måste snabbt kunna ställas om och tillverka en hög variation av 

produkter. Denna typ av tillverkning ska utföras med hjälp av manuellt 

betjänade maskiner samt numeriskt styrda maskiner d.v.s. 

fleroperationsmaskiner. Detta kräver att operatörerna har stor yrkesvana och 

ska kunna sköta flera maskiner (Aganovic & Jonsson, 2001). 

3.1.1.Produktionsprocess 

Enligt (Olhager, 2013) består ett produktionssystem av utformning och 

planering, det i sin tur omfattar produktionsprocessen och layouten. Detta 

synsätt på produktionssystem är i generellt sätt ett högt 

kapacitetsutnyttjande, korta genomloppstider och hög flexibilitet. Det höga 

kapacitetsutnyttjande kan uppnås genom att produktionen anpassas väl till 

efterfrågan. För att reducera genomloppstiderna är det optimala sättet att ha 

lite produkter i arbete (PIA). Genom att skapa enkla materialflöden, helst 

raka och icke korsande kan man uppnå kortare genomloppstider.  Flexibilitet 

handlar om att snabbt kunna anpassa sig till efterfrågans variation. På lång 

sikt innebär det förmågan att snabbt kunna byta ut verktyg och produkter i 

ett befintligt produktionssystem. Beroende på vilka typer av produkter som 

ska tillverkas kan man därefter härleda hur produktionsprocessen bör vara 

utformad.  
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Enligt (Aganovic & Jonsson, 2001) är produktionsprocessens innebörd 

planering, organisering och styrning av processer i verksamheten som 

utvecklar råmaterial till produkter. Dessa processer i sin tur kan delas upp i 

två grupper, stödprocesser och kärnprocesser.  Stödprocessen är till för att 

hjälpa kärnprocessen genom att säkerställa att kärnprocesserna levererar rätt 

resultat. Exempel på stödprocesser är rekrytering, underhåll och 

ekonomistyrning. Kärnprocessen förverkligar organisationens övergripande 

affärsidé. Exempel på kärnprocesser är produktframtagning, 

produktutveckling och tillverkning (Aganovic & Jonsson, 2001). 

3.1.2.Produktivitet  

Produktivitet innebär att skapa och öka det ekonomiska välståndet (Dutton 

& Thomas, 1982). (Tang, et al., 2005) skriver att det har hävdats att 

produktiviteten representerar en av de viktigaste grundläggande variabler 

som styr den ekonomiska produktionsverksamheten. Texten som följer visar 

hur man har yttrat i diskussion att produktivitetsförbättringar är en av de 

viktigaste konkurrensfördelarna för ett företag. 

"Companies need to realize that gains in productivity are one of their major 

weapons to achieve cost and quality advantages over their competition.” 

(Tang, et al., 2005). 

(Tang, et al., 2005) säger att trots det faktum att produktiviteten ses som en 

av de mest vitala faktorer som påverkar ett tillverkandeföretags 

konkurrenskraft, hävdar många forskare att produktiviteten ofta förpassats 

till andra rang, därmed försummas eller ignoreras det. (Tang, et al., 2005) 

antyder att även om begreppet produktivitet har funnits i en lång tid, så är 

det anmärkningsvärt att människor som fattar beslut varje dag om att 

förbättra verksamhetens effektivitet inte vet hur man ska svara på den enkla 

frågan om vad produktivitet är. (Tang, et al., 2005) , säger även att beslut om 

produktivitetsförbättring är ofta baserat på individuella åsikter i stället för en 

delad och gängse uppfattning.  
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Enligt (Aganovic & Jonsson, 2001) är produktivitet ett högt utnyttjande av 

företagets resurser. Produktiviteten är ett prestationsmått som skiljer sig 

beroende på hur man använder resurserna i processen. En definition av 

produktivitet är förhållandet mellan det som matas in i processen och det 

som kommer ut. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
Det 𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠

Det 𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠
 

Formel 1. Beräkning av produktivitet (Aganovic & Jonsson, 2001). 

Enligt (Olhager, 2013) finns det två huvudtyper som har sitt ursprung i ett 

närbesläktat begrepp effektivitet. Dessa två typer är inre och yttre 

effektivitet. Inre effektivitet eller verkningsförmåga som det även kallas, "är 

att göra saker rätt". Det är hur väl uppgiften som man blivit tilldelad utförs. 

Denna effektivitet tillvägagångssätt karaktäriseras av låga kostnader per 

producerad enhet och används främst vid jämförelser mellan 

produktionsenheter.  Den yttre effektiviteten "är att rätt saker görs" det vill 

säga att hur väl man utför de uppgifter man får överensstämmer med det 

som borde göras. Man tillverkar rätt produkter som avsättning på 

marknaden, och att de aktiviteter som utförs tillför kunden värde (Olhager, 

2013). 

3.2.Flaskhals 

En flaskhals eller en fysisk begränsning i ett produktionssystem begränsar 

det effektiva utnyttjandet av ett företags resurser i form av maskin, material 

eller människa etc. En flaskhals i ett produktionssystem kan bero på många 

faktorer. Brist på material som anländer till maskinen, marknadens 

efterfråga är för liten och företaget har en överkapacitet som leder till att 

efterfrågan av produkter inte uppfylls till den mån som produktionen klarar 

av att producera. Man vill utnyttja flaskhalsen då den begränsar flödet, detta 

gör man genom att inte låta maskinen stå stilla, utan att material alltid finns 

till hands. Defekta produkter som bearbetas av en flaskhals maskin är 
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slöseri, därför bör materialet som anländer till maskinen vara 

kvalitetskontrollerat (Olhager, 2013).  

Enligt (Koenig 1994) är flaskhals en punkt i produktionsflödet där 

arbetsstationen arbetar på kapacitet, men arbetsbelastning och volymen 

växer snabbare än det färdiga arbetet lämnar arbetsstationen. (Koenig 1994) 

nämner även tre sätt att identifiera en flaskhals. 

• Det kommer att finnas en stor mängd arbete köade framför 

arbetsstationen som väntar på att bearbetas 

•        Efterföljande arbetsstationer kommer att underutnyttjas 

• Fabrikens produktion kommer sannolikt att vara lägre än den önskade 

mängden per tidsperiod 

Han nämner även tre sätt att eliminera en flaskhals. 

•        Schema manipulation 

•        Metod förbättringar 

•        Utökning av anläggningsresurser 

I en schema manipulation utgår man främst ifrån att anpassa resterande 

arbetsstationer till den befintliga flaskhals stationen. Det viktigaste i denna 

eliminerings metod är att bearbetningen i produktionen har ett jämnt flöde. 

Terminologin för att skapa denna situation är " att skapa en buffert " en 

buffert är material som väntar på att bearbetas och är ett lager bortom 

flaskhalsen, det är till för att mata de andra arbetsstationerna som arbetar vid 

högre hastigheter.  

I metod förbättringar så hittar man de bakomliggande orsakerna till 

flaskhalsen. Här undersöker man hur arbetet utförs vid arbetsstationerna, leta 

efter ett sätt att eliminera eventuella slösaktiga aktiviteter, och även söka 

efter tillämpningar i utrustningen som finns. 

I utökning av anläggningsresurser eliminerar man flaskhalsar genom att 

utöka anläggningsresurserna. Om metod förbättringar inte kan få upp 

arbetsstation till tillräckliga flödeshastigheter, kan företaget vilja utöka med 

fler maskiner eller mer utrustning för att öka produktiviteten som i slutändan 

eliminerar flaskhalsen (Koenig, 1994). 
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3.3.Identifiering av nuläget/Förbättringsåtgärder   

Enligt (Bergman & Klefsjö, 2007) i arbetet är det av natur att problem kan 

förekomma och därför har problemlösnings arbete varit en meningsfull 

aspekt. Att utföra ett förbättringsarbete innebär att finna lösningar för det 

som har uppstått, vilket innebär händelser som inte gynnar företagets mål. 

Där av används olika verktyg för att systematiskt analysera och definiera 

problem eller de bakomliggande orsakerna. För att systematiskt kartlägga 

tillvägagångssättet med förbättringsarbetet nämns det olika metoder inom 

olika teorier som i stort sätt är baserad på en och samma princip (Bergman & 

Klefsjö, 2007). 

3.3.1.Förbättringscirkeln 

Förbättringscirkeln är en inspiration av DMAIC (Define, Measure, Analyse, 

Improve, Control) som har nämnts inom Sexsigma litteraturen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Förbättringscirkelns olika steg är att planera, gör, studera och lär, dessa steg 

ska hjälpa till att systematiskt definiera vad som skall förbättras. I en 

sammanfattande beskrivning, bilda en grupp som ska arbeta med 

förbättringen, studera resultaten av den skapade förbättringen och lär för att 

förstå vad som händer för att undvika det till nästa gång (Bergman & 

Klefsjö, 2007). I (Hagberg & Henriksson, 2010) har man valt att kalla 

cirkeln för REP metoden vilket författarna också tyder på att metoden går 

hand i hand med verktygslådan som innehåller de sju statistiska verktygen 

         

Planera 

Gör Studera 

Lär 

Figur 3.  Ishikawadiagram (Bergman & Klefsjö, 
2007 sid. 238) 
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och den kallas för sju QC-verktygen (Quality control). Dessa verktyg enligt 

(Bergman & Klefsjö, 2007) används för att samla in information och skapa 

en förståelse om var och hur man ska utföra ett förbättringsarbete. Sedan 60-

talet har den japanska industrin använt sig av dessa verktyg och benämnt de 

med datainsamling, Paretodiagram, uppdelning, styrdiagram, histogram, 

Ishikawadiagram och sambandsdiagarm. Förutom det beskriver författarna 

även att ”förbättringsverktygen varierar något mellan olika framställningar”, 

på så sätt kan processflödesanalys vara ett exempel och där av behöver inte 

benämningen vara exakt som något tidigare nämnt verktyg (Bergman & 

Klefsjö, 2007). 

3.3.2.Ishikawadiagram 

Fiskbensdiagram eller som det också heter Ishikawadiagram som man kan se 

i figur 4 är ett av de sju statistiska verktygen där verktyget används för att 

bena ut orsakerna som kan ligga till grund för problemet. Där av brukar 

verktyget återkopplas till orsaks-verkan-diagram som i sin tur återkopplas 

till förbättringscirkeln första fas. Där planerings fasen innebär att man ska 

kartlägga vad som ska förbättras och planera inför ett förbättringsarbete. 

(Hagberg & Henriksson, 2010). 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enligt (Bergman & Klefsjö, 2007) För att konstruera diagrammet utgår man 

bäst utifrån de sju M, vilket står för Management, Människa, Metod, 

 

Figur 4 Ishikawadiagram (Bergman & Klefsjö, 2007) 
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Mätning, Maskin, Material och Miljö. Författarna anser att dessa faktorer är 

de största intressenter på ett företag som samspelar för att driva företaget där 

var och en av faktorerna bedriver en operation. Med dem som utgångspunkt 

kan undersökaren bilda en lista av tillhörande egenskaper. För att därefter 

fokusera på de egenskaper som kan vara relevanta för problemet. Bortsett 

från det kan undersökaren använda ett Paretodiagram som vi nämner i nästa 

punkt för att systematiskt kartlägga vilka egenskaper som ska undersökas 

närmare. 

I figur 5 visas ett exempel på hur en Ishikawadiagram kan se ut efter 

avslutad konstruktion. 

 
Figur 5 Ishikawadiagram (Gustafsson, 2013)   

3.3.3.Paretodiagram 

(Bergman & Klefsjö, 2007) skriver att ett annat verktyg av de sju statistiska 

verktygen är Paretodiagramet som fick sitt namn efter Vilfredo Pareto. 

Diagrammet "används för att skapa en prioriteringsordning och därefter att 

kunna sortera ut det väsentliga fåtalet ur en stor mängd" (Hagberg & 

Henriksson, 2010).  I ett Paretodiagram kan undersökaren läsa av 

diagrammet och se den s.k. 80/20 regeln som bland annat nämns inom 

företagsekonomi teorierna som ABC analys eller kalkyl. Där författarna 

menar att 20 procent utav felen är i stort sätt anledningen till resterande 80 

procent fel. Vilket innebär att genom att fokusera sig på de 20 procenten 
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kommer de resterande 80 procenten att minskas eller elimineras. Ett 

exempel på hur ett Paretodiagram ser ut följer i figur 6. 

 
Figur 6(Anon., 1999) 

3.3.4.Processflödesanalys 

Genom en analys vill företagets ledning omfamna information vad gäller ett 

område av intresse där en undersökning sker på. Flödet inom tillverkande 

företag uppmanas av tillverknings operationens olika förändringar, som till 

exempel ökad efterfråga på produkten som tillverkas. Vilket innebär att 

produktionskapaciteten måste öka och därmed kan dessa förändringar få 

vissa produktionsprocesser att uppstå som svaga. Anledningen till det är att 

produktionsprocessen inte har en tillräcklig utmatning, till exempel som att 

en process opererar långsammare. Med analysen vill företaget skaffa sig en 

uppfattning om vad som sker och varför en process till exempel inte opererar 

enligt önskan. Därmed är en analys byggd på olika önskemål, som 

efterfrågas av företagsledningen. Ett bra exempel på det kan vara att en viss 

produktionslinjes tillgänglighet inte uppnår sitt mål och därmed analyseras 

faktorer som är relevanta. Analysen ska dokumentera aktiviteter detaljerat, 

kompakt och grafiskt och det sker med att bilda ett processflödesschema och 

därefter ett layoutflödesdiagram (Olhager, 2013).  

För att förebygga en missuppfattning om vilket flöde ska analyseras, 

används följande frågor: 

• Vad är utmatningen? 
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• Vilka arbetssteg utförs? 

• Vilka delar eller material är involverade?   

Med svaren på dessa frågor har man tydligt beskrivit vilken process, 

produktionslinje eller aktivitet som ska analyseras (Lester, et al., 1992). 

3.3.5.Processflödesschema 

Enligt (Lester, et al., 1992) vill man med ett processflödesschema skapa en 

tydlig beskrivning av arbetsgången som ingår i en process. ”I 

processflödesschemat summeras antal operationer, kontroller etc., liksom 

transportlängd och aktivitetstider” (Olhager, 2013). Efter ett färdigt skapat 

processflödesschema figur 7. kan man tydligt se beskrivning av varje 

aktivitet och en symbol på vad den aktiviteten innebär. Symbolerna är för att 

visuellt beskriva aktivitetens arbete, här följer symbolerna med en 

beskrivning. 

Operation =     , Transport (till och från arbets- eller lagringsplats) = 

Kontroll =     , Lagring =    , Hantering =       (Olhager, 2013). 

I figur 7 visas ett exempel på en flödeschema.  

 
Figur 7 (Olhager, 2013) sid 140. 
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3.3.6.Layoutflödesdiagram 

Efter en färdigställd processflödeschema vill man skapa en bild som enklare 

beskriver var man har utfört en viss aktivitet och vilken väg man har tagit till 

och från aktivitetsplatsen. ”En bild säger mer än tusen ord”, ett sådant 

diagram kan också bli kallat för ett spagettidiagram figur 8. 

Enligt (Theodore , 2010) Spaghettidiagram är ett LEAN baserat verktyg där 

den ska hjälpa att analysera vilka icke värdeskapande rörelser förekommer 

vid produktion aktiviteter. Exempel på Icke värdeskapande aktiviteter är det 

som tar tid och är inte bundet till att producera en produkt. Enligt (Levinson, 

2007) användes spaghettidiagram för att spåra vägledning genom fabriken, 

och där av blir resultaten i form av en bild full av spaghetti liknande linjer 

som sträcker sig från en plats till en annan. Meningen med bilden är att den 

ger en visuell syn på aktiviteter och förflyttningar samt anteckningar om 

aktivitets stopptid och anledningen till aktivitets stopp. Med detta har man 

en klar bild av vad som händer i nuläget och därmed skapas det en plattform 

för det som behöver förbättras (Theodore , 2010). I figur 8 och 9 vissas 

exempel på hur ett layoutflödesdiagram (spagettidiagram) kan se ut. 

 
Figur 8 visar en exempel på ett layoutflödesdiagram (Bischoff, u.d.) 

 
Figur 9 visar ett annat exempel på ett layoutflödesdiagram (Olhager, 2013) 
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3.4. Material, Människa, Maskin, Metod (4M) 

Material, människa, maskin, metod, (4M) har visat sig vara ett koncept som 

är beskriven i många teorier, bland annat Total Quality management (TQM) 

och LEAN vid förbättringsarbete eller utvecklingsarbete.  Trots det har 

konceptet inte direkt definierats. Men däremot har 4M enligt teorierna visat 

sig alltid vara en del av det som bedriver en process eller en operation. 

Information som beskrivs i bland annat LEAN teorier har tydligt visat 

många gånger att människa maskin, metod och material är huvudaktörer i en 

process eller en operation. Författarna menar att utan människa finns det 

ingen operatör som kan driva maskinen, utan material finns det inget att 

producera. En maskin som inte fungerar som den ska, är det nog svårt att 

modifiera en råvara tills den blir färdigprodukt. Vilket också gäller metoden, 

om rätt metod (arbetssätt) saknas kan produkten vara oanvändbar eller så 

kommer maskinen att haverera. (Scott, et al., 2011) (Tang, et al., 2005) 

(Bergman & Klefsjö, 2007) (Hagberg & Henriksson, 2010). 

• Material: 

Material ifrågasätts många gånger baserat på hur stor betydelse den har för 

att en produktion process ska fullföljas baserat på materialets kvalité. Att 

utföra modifiering på material kan variera från en råvara till en annan i 

kvalité status. Författarna menar att kvalitet på materialet efter en del av 

processen eller inköp kan reducera eller öka hållbarheten, utseendet etc. på 

den färdiga produkten. Bortsett från det kan materialet efter en del av 

processen också förstöra eller krångla till den andra delen av 

tillverkningsprocessen då materialet kom från den ena maskinen i dåligt 

kvalité. Därför punkterar (Bergman & Klefsjö, 2007) med en fråga om hur 

kvalitén ser ut på materialet. 

• Maskin: 

Vid produktionsprocessen utgör maskiner/verktyg som används för att 

modifiera tillverka eller utföra ett arbete en viktig aspekt. Då maskinen eller 

verktyget utför arbetet. Vilket leder till att maskinens eller verktygets 

prestation och operativitet, status och tillstånd ifrågasätts. Det ska med andra 
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ord vara redo för ett arbete utan att det ska dra på tiden för att vänta medan 

en maskin underhålls eller har stannat på grund av någon slags haveri (Scott, 

et al., 2011). 

• Människa: 

Människan i produktion vid processen skall se till att material finns och att 

maskinen opererar med sin kompetens, erfarenhet, ambition, engagemang 

samt motivation. Att dessa aspekter befinner sig i en människa gör individen 

till operativ och kan utföra sitt arbete utan förhinder, vilket är att processen 

ska vara givande. Därför är människan en del av de viktigaste delarna i en 

produktion process (Tang, et al., 2005).  

• Metod: 

Arbetsmetoder, instruktioner, underlag och övrig viktig dokumentation för 

ett utförande av arbetet måste finnas tillgänglig för de anställda. Om 

individen innehar karaktärerna som benämns i punkten ovan men inte har 

arbetsmetodik, instruktioner och underlag på vad som ska ske i processen, 

kan en process lika gärna stå still.  Dessa punkter utgör en viktig del av hur 

en process ska uppnå det uppsatta målet. Vilket till exempel kan var en 

färdigprodukt med kvalité (Hagberg & Henriksson, 2010). 

3.5.Lean produktion 

Kan definieras som ett integrerat sociotekniskt system det vill säga en 

kombination av ett tekniskt system som inkluderar maskin, utrustning, 

verktyg och metoder och ett socialt system som består av människor, 

kunskap och interaktioner. Dess huvudsakliga mål är att eliminera slöseri i 

takt med att samtidigt minimera leverantör, kund och intern variabilitet 

(Saurin, et al., 2013)Enligt (Olhager, 2013) så är Lean production ett 

utnyttjande av företagets resurser på ett effektivt sätt och att man inte 

använder sig av fler resurser än de man behöver för att åstadkomma en 

effektiv produktion. Detta betyder inte att man minimerar resurser utan att 

man på ett bättre sätt utnyttjar de resurser som bidrar till en effektiv 
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produktion. Resurser kan vara allt från maskiner och anläggningar till 

personal, kapital och tid m.m. Lean används idag som ett samlingsbegrepp 

för olika förbättringsåtgärder man kan använda sig av i en verksamhet för att 

effektivisera produktionen. (Aganovic & Jonsson, 2001) skriver att Lean 

produktion eller Toyota Produktion System som det också kallas är ett 

effektivt system som bidrar till att minimera slöserier i en verksamhet. Ett 

effektivt utnyttjande av systemet kommer att resultera i lägre kapital 

bindningar, högre kapacitetsutnyttjande, och mindre slöserier. 

3.5.1.Eliminering av slöseri (MUDA) 

Muda betyder slöseri, det innefattar slöserier och aktiviter som förekommer i 

en verksamhet. Alla aktiviter som inte medför något värde till produkten 

ingår i det Lean baserade konceptet Muda (Olhager, 2013).  

• Överproduktion 

Det är produkter som ligger och väntar i lager, och inte når sina kunder då 

man producerat för mycket. Det tillför inget värde och anses därför vara 

slöseri (Bergman & Klefsjö, 2007) 

• Väntan 

Tillgängligheten av maskiner, utrustning och verktyg är låg och man måste 

ständigt vänta på att frigöra dessa resurser. Det bidrar därför inte något värde 

till slutprodukten och anses då vara en aktivitet som är slöseri (Olhager, 

2013).  

• Onödiga transporter 

Produkter flyttas mellan olika stationer i verksamheten. Dessa förflyttningar 

kan förbättras genom att slå ihop de, så att förflyttningen av materialet sker 

fortare mellan stationerna eller så kan man ändra om i layouten då man 

flyttar stationerna närmare materialet (Olhager, 2013) 
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• Onödig lagerhållning 

Det är när man har för mycket lagerutrymme som inte bidrar till något värde 

i verksamheten. Det lagerutrymme man behöver ska vara tillräckligt för att 

möta behoven som finns (Olhager, 2013) 

• Onödiga rörelser 

Operatörer som lägger ner tid på att leta och hämta material, verktyg samt 

leta efter hjälp, bidrar inte något värde till slutprodukten och anses då vara 

en aktivitet som är Muda det vill säga slöseri (Olhager, 2013). 

• Defekter  

Fel i instruktioner under tillverkning och leverans kan leda till defekta 

produkter och det anses då vara en onödig aktivitet som leder till slöseri 

(Olhager, 2013). 

• Onödig tillverkning  

Det är när man tillverkar produkter som bearbetas med onödigt komplexa 

aktiviteter som istället hade kunnat ersättas med enklare lösningar och 

enklare hanteringar i maskinerna (Olhager, 2013). 

3.5.2.Standardiserat arbetssätt 

I mycket repetitiva verksamheter, kan stora effektivitetsvinster utvinnas 

genom att analysera arbetssätt och dokumentera förbättringarna så att alla 

anställda kan dra nytta av det (Krajewski, et al., 2007). Eftersom kraven per 

komponent ökar, så gör även repeterbarheten det; det vill säga, om varje 

arbetare utför en standardiserad uppgift eller arbetsmetod oftare varje dag 

kommer produktiviteten att öka. Med ökad upprepning, lär sig arbetare att 

utföra sina uppgifter mer effektivt (Krajewski, et al., 2007).  

Enligt (Olhager, 2013) så är standardisering ett nyckelelement för att 

säkerställa kvalitén. Ett standardiserat arbetssätt garanterar inte bara höga 

kvalitetsnivåer utan den bidrar även till att upprätthålla produktionstakten, 

det ger även en plattform för förbättringsarbete. Det är viktigt att man 

använder en pålitlig och prövad teknik som är utformad för att passa 

verksamheten och personalen som arbetar i verksamheten (Olhager, 2013). 
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Enligt  (Liker & Meier, 2005) ingår standardiserat arbete i en av de 14 

management principerna inom Lean produktion, specifikt inom Toyota. Det 

är av största vikt att man utför arbetet på ett standardiserat sätt. Det ska vara 

gemensamma standarder för utförandet av arbetsuppgifterna. Dessa 

standarder ska följas av alla anställda i verksamheten. Det är väsentligt att 

alla standarder är prövade och framtagna av experter. Detta sker tillsammans 

med den verksamheten som ska använda det standardiserade arbetssättet. 

Intryck från de anställda ska senare lämnas utrymme för, deras erfarenheter 

och sätt att arbeta ska ta i iakttagande vid ett eventuellt bestämmande av ett 

standardiserat arbetssätt. Deras sätt att arbeta ska då kontrolleras av experter 

och ledningen för att det senare eventuellt ska ingå i ett utformat arbetssätt i 

verksamheten. (Liker & Meier, 2005) 

3.6.Varför kompetens är viktigt? 

Det är inte tillräckligt att ha kompetenta chefer och specialister. Det finns 

behov av att utveckla kompetensen hos alla medarbetare och skapa en 

ständigt lärande i organisationen. Kompetensutveckling på alla nivåer är 

viktigt mot bakgrund av att nästan alla industriföretag i dag måste arbeta i en 

köpares marknad. Kunskap och kompetens är två ytterst viktiga faktorer i att 

ge en konkurrensfördel och att uppnå ett mål att tillfredsställa kunderna. 

Kunskap som en strategisk resurs i branschen leder till ett växande behov av 

kompetent personal. Branscher satsar stora resurser på både kontinuerlig 

kompetensutveckling och färdigheter och ökad delegering av ansvar och 

egenmakt. Det finns ingen kvalitetskontroll som kan ersätta motiverade 

medarbetare som känner ett ansvar för både produkter och kunder 

(Boekholt, 2000). 

Mångkunnighet grundar sig i att ha utbildad personal som kan utföra två 

eller flera arbetsmoment eller behärska flera maskintyper. Kapaciteten kan 

varieras och anpassas till rådande order och produktmix ifall personal med 

mångkunnighet överförs mellan olika operationer eller under samma 
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operation. Arbetsrotationer och arbetsutvidgning har i många fall resulterat i 

lägre personalomsättning (Olhager, 2013).  

3.7.Varför kommunikation är viktigt? 

Effektiv kommunikation är en viktig framgångsfaktor för varje organisation, 

ledare, chef, arbetsledare och medarbetare. En organisation vars människor 

kommunicerar effektivt upplever färre av de missförstånd som skapar 

friktion mellan människor, slösa tid, och orsaka misstag. strategin för detta 

företag är klart för alla, och varje persons förstår hur hans eller hennes arbete 

bidrar till denna strategi (Mcintosh, et al., 2008)  

3.8.Ställtids reducering 

Många tillverkande företag använder sig av produktionslinjer för produktion 

av enkla eller varierande produkter i en del av tillverkning. Produktion 

stationen färdigställer produkten till leverans eller till en annan produktion 

process i tillverkningen processen. Att kunna producera olika produkt 

varianter med samma maskin innebär omställning av maskiner samt 

flexibilitet (Mehrotra , 1998). Att reducera ställtider ökar kapaciteten av 

produktionen samt kapaciteten av olika produkt typer. Genom att strukturera 

och organisera omställningsarbete, reduceras ställtiderna. Där med är 

investeringen i andra kostnadsbärande lösningar onödiga (Olhager, 2013). 

3.8.1.SMED  

Tid är en viktig del av en produktions process, ”tid kostar pengar” som man 

brukar säga. Vid tillverknings processen ingår produktions maskiner som 

producerar fler artade produkter. Där med ställs maskinen om och om igen 

beroende på vilken produkt man vill producera, och på grund av det skapas 

tid som är bara till för att ställa maskinen. Smed (single minute exchange 

die) är en metod som är identifierad och utnyttjad av japanska 

tillverkningsföretag (Paquette, 2003). Enligt (Wang, 2014) är Smed en 
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metod som skapades för att förkorta ställtider och där av reduceras 

kostnaderna som är skapade av tid för att ställa istället för att producera. Där 

av kortas ställtiderna, en bättre ordning på var användbara verktyg ska 

placeras och där efter skapas det kortare avstånd för rörelser. (Single minute) 

benämningen betyder att ställtiden ska ske med ensiffrig minut och 

(Exchange die) innebär att ställtiden ska vara högst tio minuter. Författaren 

nämner också att det finns inre och yttreställ, inreställ är mer kopplat till fin 

justering då maskinen är igång. Yttreställ är ändring av mått och 

inställningar på maskinen för en viss produkt. Genom SMED ska det också 

innebära att man utför mindre jobb efter maskin inställning, vilket innebär 

att inreställ integreras med yttreställ. För att utföra smed behöver man utföra 

följande steg.  

1. Separera inre från yttre inställningsoperationer. 

2. Konvertera inre till yttre installation. 

3. Standardisera funktion, inte form. 

4. Använda funktionella klämmor eller undanröja fästen helt. 

5. Använda mellanliggande jiggar. 

6. Anta parallella operationer. 

7. Eliminera justeringar. 

8. Mekanisering. 

(Wang, 2014) 

3.9.TAK (OEE)  

TAK är en förkortning på tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalité, 

och innebörden av TAK är total utrustningseffektivitet och är direkt översatt 

från det engelska ordet OEE Overall Equipment Effectiveness. TAK 

beskriver utrustningens förmåga att utföra de tilldelade arbetsuppgifterna. 

Det skrivs i procent och man kan därmed på ett enklare sätt beskriva och 

förstå effektiviteten (Aganovic & Jonsson, 2001). Enligt (Tag & Dugwell 

et.al.2000) kan TAK appliceras på flera olika nivåer inom en 

tillverkningsmiljö. TAK kan användas som ett '' riktmärke'' för att mäta den 
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initiala prestandan för en produktionsanläggning i sin helhet. På detta sätt 

kan det inledande TAK-värdet jämföras med framtida TAK-värden, och 

därmed fastställa graden av förbättringar som åstadkommits. Ett TAK-värde, 

beräknat för en tillverkningslinje, kan användas för att jämföra linjens 

prestanda gentemot de andra tillverkningslinjerna över hela fabriken, och 

därefter belysa eventuell dålig prestanda på linjerna. En TAK åtgärd kan 

även identifiera maskinens prestanda och därefter väljer man den som är 

minst effektiv och där förbättringsmöjligheterna är som störst. Detta 

underlättar resursfördelningen i förbättringsarbetet då man väljer att 

fokusera på de maskinerna som är mest kritiska (Tag & Dugwell et.al 2000). 

Som tidigare nämnt är TAK en förkortning på tillgänglighet, 

anläggningsutnyttjande och kvalité. För att räkna ut respektive variabel så 

använder man sig av dessa formler som visas i formel 2 nedantill (Hagberg 

& Henriksson, 2010).  

 

 
Formel 2 Formler för TAK beräkning (Hagberg & Henriksson, 2010, p. 68) 

Enligt (Hagberg & Henriksson 2010) fick begreppet TAK sitt stora 

genombrott i sambandet med att konceptet Total Productive Maintenance 

(TPM) växte fram. I TPM konceptet används en modell sex förlustkällor 

lyfts fram till att vara den bidragande faktorn till förluster i respektive 

variabel i TAK modellen.  
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Ett samband mellan dessa sex förluster och TAK begreppet presenteras 

nedanför i figur 10. 

 
Figur 10 visar koppling mellan TAK och de sex stora förlustkällorna 
(Hagberg & Henriksson, 2010, p. 68) 

Enligt (Baker, 2010) befinner sig ett världsklass TAK värde på 85 procent, 

trots det ligger de flesta framgångsrika industriföretag på en nivå mellan 60 

procent och 70 procent i TAK. 

3.9.1.De sex stora förlustkällorna 

Analys av de fel som har uppstått i en tillverkningsprocess utgörs av vilka 

störningar som har uppstått i processen (Ljungberg, 2000). Dessa störningar 

kan delas in i det vi kallar för sporadiska och kroniska störningar. Där 

sporadiska störningar är sällan förekommande stilleståndstider men är 

märkbara på grund av de effekter som de ger upphov till, medan kroniska 

störningar kännetecknas av korta återkommande stilleståndstid. Där det i de 

flesta fallen betraktas som en del av tillverkningsprocessen vilket är 

felaktigt. Dessa störningar orsakas av problem som är dolda och detta i sin 

tur reducerar maskinutnyttjandet och kan tillsammans bidra till långa 

oväntade stilleståndstider (Aganovic & Jonsson, 2001). 

Processen omges av förluster som är uppdelade i sex förlustkällor. Dessa 

förlustkällor är de som bidrar mest till förluster i en process.  
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• Utrustningsfel, Avbrott  

Utrustningsfel och avbrott kan bero på att utrustningen har gått sönder eller 

att den inte fungerar som den ska. Avbrott i processen är relaterat till stopp 

som kan förekomma i tillverkningsprocessen, där sporadiska och kroniska 

störningar är orsaken till det. Förluster i produktionstid och 

produktionsvolym sker i samband med utrustningsfel och avbrott 

(Ljungberg, 2000). 

• Ställtid och justeringar 

Förluster som förekommer i samband med omställningar och justeringar i 

utrustning. Problem som kan förekomma är att man tillverkar produkter 

innan omställningen och justeringen av utrustningen är klar och det ger 

produkter som inte är kvalificerade rent kvalitetsmässigt (Ljungberg, 2000). 

• Tomgång och småstopp 

Dessa förluster förekommer i samband med att till exempel en bit fastnar i 

maskinen, då det kan samlas skräp eller damm i givaren som inte känner av 

biten och stoppar produktionen. Det kan ske signalfel i produktionslinjen 

som gör det svårt för en operatör att identifiera problemet och åtgärda det. 

Detta drabbar produktionen då nödvändig produktionstid går i spillo. 

Förluster i tomgång innebär att maskinen inte arbetar som den ska. Då 

maskinen väntar in material att köra, utför den sin cykel men inga produkter 

bearbetas. Signaler som är felaktiga eller givare som inte fungerar som de 

ska kan vara en bidragande faktor till detta. Detta gör att man måste vänta 

till maskinen har kört sig tom eller stänga av den och sätta på den igen 

(Ljungberg, 2000). 

• Reducerad hastighet  

Det innebär att en maskin inte når upp i den önskvärda hastigheten. Det kan 

orsaka stora problem i produktionen då man inte når upp till den angivna 
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produktionsvolymen. En förlorad sekund per produkt är inte mycket men i 

lång sikt kan det ha negativ påverkan på verksamheten (Ljungberg, 2000).  

• Defekter i processen 

Denna förlust kräver oftast omarbete och kassaktioner av produkter i arbete. 

Där materialet som bearbetats inte uppnår den önskade kvalitén. Den tid som 

man lägger ner på omarbete och kassaktioner är en icke värdeskapande 

aktivitet som anses vara slöseri (Ljungberg, 2000). 

• Uppstartsförluster  

Förluster som uppstår innan en process har stabiliserats och därmed inte 

håller en tillräckligt hög kvalité. Förekommer främst vid omställning och 

justeringar samt vid uppstart efter en rast eller ett skift då maskinen är kall. 

Problemet med dessa förluster är att det anses vara oundvikligt (Ljungberg, 

2000). 
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4. Teoretiskt ramverk 

4.1.Beskrivning  

Teorin är den forskaren kan använda sig av för att få en uppfattning om hur 

andra forskare har uppfattat tidigare liknande händelser eller forsknings 

område. För att kunna styrka och validera sina egna resultat som forskare 

vill man skapa en slutsats som går att jämföra med andra forskares påstående 

som är validerade. I vissa sammanhang kan det bli svårt att hitta något 

framsteg inom forskningen som är relevant inom ens egen forsknings 

område och där av kan det leda till att forskningsområdet är efterfrågat. 

Härmed har forskningsgruppen granskat och valt teorier som är relevanta för 

vår forskning kring fallföretagets problematik. Dessa teorier är uppdelade i 

olika faser då man vill ha en struktur för sitt tillvägagångssätt. En 

sammanställning av problemformuleringens relation till vald teori visas i 

figur 11. 

Forskargruppen inriktar sig på fallföretagets branschområde och 

problematik. Fallföretaget är ett automatiserat tillverkningsföretag där deras 

produktionsprocess består av flera produktionslinjer. Vilket ledde till att 

forskningsgruppen har granskat och valt teorier som behandlar tillverkning 

och produktionsprocesser. Produktionslinjer och processer kan många 

gånger hamna under fysiska begräsningar, så som till exempel en flaskhals 

som förekommer i fallföretagets produktionslinje. Därmed har teorier kring 

flaskhalsar och fysiska begränsningar lästs och identifierats inför 

undersökningen. För att kunna finna en lösning till problemet ville 

forskargruppen ha en ledtråd om var och hur de skulle börja. Därmed har 

information och ledtrådar undersökts bland relevanta teorier som beskriver 

hur identifiering samt förbättring av situationer i olika produktionsprocesser 

går tillväga.  

Många gånger bemärks flaskhalsar av reducerad tillgänglighet, vilket i sin 

tur omfattas av slöserier i till exempel tid, material etc. detta har därför 

anknytning till Lean och TAK teorier där Lean är en utvecklad metodik för 
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att eliminera slöserier samt att TAK är nyckeltal för att definiera vad som 

inte uppnås av effektiviteten i produktionsprocessen. 

 
 

 
Figur 11 Teoretisk ramverk diagram 
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5. Examensarbetets inramning  
Denna fallstudie infaller under ramerna av första fasen på en 

förbättringscirkel som visas i figur 12. 

Fas 1 Planera, Fas 2 Gör, Fas 3 Studera och slutligen Fas 4 Lär. I detta 

arbete kommer fokus läggas på planeringsfasen där det presenteras ett 

tillväggångagsätt för fallföretaget samt liknande företaget med liknande 

problem. I resterande faser kommer fallföretag samt liknade företag med 

liknade problem utföra de metoder och rekomendationer som presenteras i 

studien. Detta kommer att senare studeras och utvärderas och 

förhoppningsvis leda till en förbättring och en mer effektiv produktionslinje. 

 
Figur 12 Förbättringscirkeln (Bo & Bengt , 2007 sid. 238) 

 
 
 
 
 

Planera 

Gör Studera 

Lär 
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6. Analys modell  
I analysmodellen som visas i figur 13 presenterar vårt tillvägångasätt i 

studien, denna struktur ska bidra till att svara på problemformuleringen i 

slutet av studien. 

 
 

 Figur 13. Analysmodell  
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6.1.Analysmodell beskrivning 

Här följer en beskrivning i detalj om analys modellen som visas i figur 13. 

Nulägesbeskrivning 

• Första steget inleds med en företagsbeskrivning som kommer att ge en 

helhetsbild av företaget och deras mission samt vilken kärnkompetens 

som råder i dagsläget. Det kommer även att ge allmän information kring 

företaget. Denna helhetsbild kommer att öka kännedomen av företaget 

och deras verksamhet.  

• Andra steget är beskrivning av hela tillverkningsprocessen. Detta 

kommer att ge en bild av hur tillverkningsprocessen ser ut samt vilka 

produktionslinjer som är beroende av varandra. I detta steg med hjälp av 

intervjuer, observationer samt produktions övervakningssystem 

identifieras även vart i tillverkningsprocessen det tillkommer fysiska 

begränsningar d.v.s. en flaskhals.  

• Tredje steget är att välja ut det produktionsområde där det tillkommit 

fysiska begränsningar och identifiera alla processteg som förekommer i 

det utvalda produktionsområdet. Denna information kan uppnås genom 

intervjuer av relevant personal tillhörande det utvalda 

produktionsområdet samt observationer.  

• I fjärde steget samlas data kring utrustningseffektiviteten av det valda 

produktionsområdet i form av TAK-värde. I TAK-värdet finns tre 

variabler och här vill man hitta vilken av variablerna som drar ner på 

TAK-värdet. Därefter ska ett fokus läggas på den utvalda variabeln till 

exempel Ifall det är tillgängligheten kan fördelningen av stopptider 

förekomma i form av ett Pareto diagram. Där kan man se vilka faktorer 

som påverkar tillgängligheten och därmed välja ut de som står ut som 

största bidragande faktorerna till stopptiderna. Denna information kan 

uppnås genom intervjuer av relevant personal tillhörande det utvalda 

produktionsområdet, observationer samt via ett 

produktionsövervakningssystem.  
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• I femte steget identifieras nuläget, här beskrivs huvudaktörerna i en 

produktionsprocess d.v.s. Metod (arbetssätt), Människa, Maskin och 

Material. Dessa faktorer och dess påverkan på den låga tillgängligheten 

undersöks d.v.s. de stopptider som drar ner på tillgängligheten kan bl.a. 

uppnås med hjälp av intervjuer där frågeställningen är direkt anknuten 

till 4Ms påverkan på den låga tillgängligheten samt observationer av 4M 

i produktionen.  

Nulägesanalys 
I detta kapitel analyseras kopplingen mellan den empiriska studien som har 

genomförts med teorin som är skriven i arbetet. 

 
Figur 14 tillvägagångssätt nulägesanalys modell 

Med en inspiration av break down struktur bildades en modell för 

tillvägagångssättet som användes under studiens gång som vissas i figur 14. 

Genom en observation av fallföretagets produktions övervakningssystem till 

exempel Axxos kan en avläsning av TAK värdet upplysa ifall en viss 

produktionslinje förhåller sig under önskat TAK värde, vilket är en av de 

aspekter som beskriver en flaskhals. Här kommer det även att analyseras om 

hur flaskhalsen identifierades gentemot hur man identifierar flaskhalsen i 

teorier. Undersökningen av TAK-värdet visade att tillgängligheten var det 

som drog ner på TAK-värdet.  

I nulägesbeskrivningen visade utformningen av ett Pareto diagram att 

ställtider samt korta stopp var elementen man bör fokusera på. 

Anledningarna till de orsakerna kan vara många, för att konkret välja ut 

vilka som kan vara de bakomliggande orsakerna, kan ett Ishikawa diagram 
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utföras med huvud orsakerna Människa, Material, Maskin, Metod. 

Identifiera problemet i form av observationer, intervjuer och produktions 

övervakningssystem tillsammans med lämplig teori kommer man analysera 

hur fallföretaget har det just nu gentemot de som står i teorierna. Det 

kommer leda till att man kan hitta lämpliga åtgärdsförslag som kan förbättra 

huvudorsakerna vilket är människa, maskin, material och metod (arbetssätt). 

En förbättring av dessa huvudorsaker kan leda till mindre ställ- och stopp tid 

vilket i sin tur eliminerar/reducerar flaskhalsen och på så sätt kan en effektiv 

produktionslinje uppnås.  

Resultat 
Här presenteras resultatet av analysmodellen. I det här kapitlet framgår det 

ifall analysmodellen var en rätt modell att utgå ifrån. Här framgår även ifall 

analysmodellen ger det resultat som man eftersökt d.v.s. besvarar 

undersökningsfrågan. Här presenteras även resultatet av studien med 

bristande faktorer. 

Diskussioner  
Här diskuteras resultaten med dess bristande faktorer för att senare finna 

åtgärds- och förbättrings förslag. Det diskuteras även vad som skulle kunna 

göras annorlunda och vilka effekter samt konsekvenser resultatet ger. 

Slutsats och Rekomendationer 
I slutsatsen sker en sammanställning och sammanfattning av huvudtankarna 

i texten och det ges ett slutomdöme. I slutsatsen besvaras även 

undersökningsfrågan. Rekommendationer till fallföretaget i form av åtgärds- 

och förbättringsförslag som diskuterats, samt till vidare forskning. 

Testning av modell  
I de kommande kapitel testas analysmodellen som utformades i tidigare 

kapitel. I följande del av studien kommer analysmodellen att testas och 

utvärderas i det sista kapitlet.  
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7. Nulägesbeskrivning 

En nulägesbeskrivning av fallföretagets produktionsprocess, specifikt det 

utvalda produktionsområdet Homag7 där intervjuer, observationer, samt 

dokument från fallföretagets produktions övervakningssystem har använts 

för att beskriva nuläget.  

7.1.Företagsbeskrivning 

År 1975 grundades Spaljisten AB i Åseda. Småländska regionen sägs vara 

hjärtat i Sverige där Åseda ligger. Företaget startade sin verksamhet med att 

producera fanerade lister för byggnadsindustrin. Företaget köptes upp 2004 

av Active Investment AB. I tidiga 80 talet så gjorde de stora investeringar i 

inslagnings-tekniken och denna teknik har sedan dess varit en 

framgångsfaktor för företaget. Folie omslag har varit Spaljistens 

kärnkompetens i många år. De har sedan 80 talet varit en växande partner till 

Ikea, då de tillverkar högglans möbler till företaget.  Detta gjorde att 

företaget utvecklades till att tillverka enstaka objekt och en stor variation av 

kundprodukter. Sedan dess har utvecklingen fortsatt och idag har företaget 

ett brett sortiment av produkter. 

• 140 anställda 

• 61 miljoner € (omsättning) 

• 35 000 m2 (fabriksutrymme) 

Produktionen utförs i olika steg i processen. Anläggningen består av 15 

olika produktionslinjer där varje produktionslinje arbetar på en detalj av 

produkten. Idag har de flera omslagslinjer installerade och kan erbjuda 

profiler med 2D och 360° omslags teknik. En av dessa linjer är unik och 

specialiserad på bearbetning av tjockare folier och de används för 

högglansiga fronter och paneler som uppfyller högt ställda krav. 

Produktionsanläggningen är högt automatiserad och den förbättras 
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kontinuerligt. Detta tillsammans med den kompetenta personalen, gör 

Spaljisten till ett förstahandsval som internationell leverantör. 

7.2.Tillverkningsprocessen 

Folie omslag av plywoodskivor har varit Spaljistens kärnarbete i många år, 

där tillverkningen har innefattat produktion av möbler för entré, kök, 

vardagsrum, badrum och sovrum. 

Idag har företaget flera omslagslinjer som kan erbjuda tvådimensionellt och 

360 graders folieringsteknik. En av dessa produktionslinjer är unik i 

företaget och är specialiserad i bearbetning av tjockare folier som används 

till högglansiga fronter och paneler. Detta i sin tur uppfyller de högt ställda 

kraven vad gäller ytor med högsta kvalitet. Den andra delen av 

tillverkningen innefattar produkter där folieringen sker med en matt yta plast 

folie. 

Produktionsanläggning är väldigt automatiserad och utvecklas kontinuerligt 

genom nya maskiner och metoder.  

I princip sker tillverknings processen i tre olika delar. Den första delen efter 

sågning av spånskivorna till beställda mått är plastfoliering, där efter borras, 

pluggas och kantlistas produkterna och slutligen packas produkten med 

tillhörande detaljer i ett platt paket. Råmaterialen är stora spånskivor, MDF, 

plastfolie och plast kantlister. Nedan finner man högglansprodukt 

tillverknings flödet visat med en process diagram.  

Figur 15 Högglans plastfoliering tillverkningsprocessen 

• Sågen

Här sågas spån skivorna till de beställda måtten. Beställningen kommer från 

produktion avdelningen då man har fått i uppdrag att producera en viss 

produkt.  
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Därefter läggs de i ett mellanlager som operatören kan se i ett 

lagerhanteringssystem. Om operatören finner produkten kvitterar operatören 

att produkten kan levereras och då kommer produkten genom ett 

automatiserat system rullande fram till produktionsområdet.  

• HGL/H produktionslinjen

I denna produktionslinje/process sker limning av plastfolien på spånskivorna 

eller som det också kallas för spånskiva plastfoliering. Denna process utför 

folieringen av högglansig plastfolie. Processen börjar med att spånskivorna 

matas in av en automatiserad inmatare, där den plockar upp skivorna en efter 

en och lägger de på ett rullband. Därefter drivs skivorna in i ett slipaggregat 

för planing. Spånskivorna fortsätter vidare genom rullbandet in i 

folieringsprocessen. I slutet matas skivorna ut och staplas på pallar. Efter 

avslutad process med en kvalité kontroll skickas produkten vidare i pallar 

där varje pall kan innehålla två staplar av 150 färdigt plastfolierade 

spånskivor eller MDF för mer modifiering i Homag 7 och Iman. 

• HOM 7 produktionslinjen

I HOM 7 modifieras semiprodukterna med kantlister, borrhål, sågning till 

exakta mått samt fräsning, för att senare hamna i en annan produktionslinje 

där det utförs mer detaljer.  

• IMAN

I IMAN kapar man skivorna som är i mindre mått för att sen limma på 

kantlister. För vissa produkter sker borrning. I nuläget har IMAN stått stilla 

för ombyggnad av en ny maskin vilket begränsade vår uppfattning om vad 

den maskinen utför mer än det vi fick fram av operatörer vid intervju 

tillfället.  

• Flexline

I flexline packas produkter som är i mindre storlekar. Processen sker 

automatiskt med en operatör som övervakar processen. Produktionslinjen 

består av fem olika robotar som plockar och lägger in detaljer medan 

rullbandet rullar fram kartongen till respektive robot. 
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• Packningslinjen

Hit kommer alla detaljer som ska med för respektive produkt och sen packas 

det i platta paket för att sedan ställas i lager för transportering. Detta sker 

genom att kartonger bereds i en robot, sedan förs kartongen vidare till bland 

annat operatörer som fyller i kartongen med de delar som saknas för att få en 

hel produkt i kartongen som sen stängs av en maskin, limmas och staplas på 

en pall. 

7.2.1.FLASKHALS 

Siffrorna är tagna från fallföretagets produktions övervakningssystem där ett 

genomsnitt av produktionens TAK-värde drogs för perioden 2015-01-01 

t.o.m. 2015-04-30 d.v.s. under en 5 månaders period, visas i figur 16. Dessa 

beräkningar påvisade flaskhalsen och därmed förklarades HOM 7 som en 

flaskhals i produktionen. En vidare observation i fallföretagets anläggning 

där en okulär kontroll utfördes, förtydligades produktionslinjens 

ineffektivitet. Under observationen framgick det att material från tidigare 

stadie i tillverkningsprocessen köade framför HOM 7.  

Figur 16 Tabell för nuvarande TAK värde för HOM7 
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7.3.HOM 7 produktionslinje (detaljerat) 

Figur 17 HOM7 produktionslinje 

Staplarna som kommer från HGL ställs in i en bur (1) i figur 17 för 

produktionslinjen och därefter lyfter inmataren (2) i figur 17 in de folierade 

spånskivorna på rullbandet. Delningssågen (3) i figur 17 som kommer efter i 

produktionslinjen sågar upp skivorna enligt inställningarna för respektive 

semiprodukt. Senare finns det en separerare (4) i figur 17 som ordnar 

skivorna efter varandra så att skivorna rullar på längden efter varandra på 

linjen. Konvändaren (5) i figur 17 som kallas efter sitt utseende, vänder 

skivorna 180 grader för att placera skivornas kortsidor på rätt sida inför 

kantlistband fästaren (6) i figur 17. Borr aggregatet (7) i figur 17 finns för att 

vissa produkter behöver borras för kommande tillhörande semiprodukter. 

Efter avslutad borrning finns det en annan konvändare (8) i figur 17 som 

vänder tillbaka skivorna 180 grader vilket gör att de rullar på längden igen. 

Sist matas skivorna ut och staplas av en automatiserad avstaplare (9) i figur 

17. Här följer en lista på huvudprodukter vars semiprodukter modifieras i

produktionslinjen HOM 7 som visas i figur 17. Olika semiprodukter behöver 

olika modifieringar, vissa behöver borras och kantlistas andra bara 

kantlistas. Bortsett från det kantlistas alla semiprodukter.  

I fallföretaget har man i dagsläget tre skift som arbetar 24 timmar om dygnet 

och i varje skift arbetar det tre operatörer i HOM 7. Operatörerna består 

främst av Spaljisten anställda men företaget hyr även in anställda från 

externa bemanningsföretag. 
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I produktionslinjen som visas i figur 17 tillverkas olika produkter med olika 

mått och färger, där av har varje produkt en egen benämning. Här följer en 

lista på de produkterna som modifieras i HOM 7, figur 18.  

Figur 18 Artikel lista 

I följande diagram figur 19 visas ett sammanställt TAK-värde på 

fallföretagets produktionslinje HOM 7 under perioden 2015-01-01 t.o.m. 

2015-04-30. TAK-värdet i dagens läge befinner sig på 60,6 % och det i sin 

tur är under mål TAK-värdet 70,0 %. Tillgängligheten ligger på 66,3 %, 

anläggningsutnyttjandet ligger på 92,4 % och kvalitetsutbytet ligger på 98,9 

% under denna tidsperiod.  

Figur 19 Detaljerad TAK diagaramm 

I produktions övervakningssystem (Axxos) ser man att tillgängligheten 

befinner sig på 66,3  %. I Pareto diagrammet nedan presenteras fördelningen 

av stopptider i procent under perioden 2015-01-01 t.o.m. 2015-04-30. I 

 Mustafa Osman Sida 
53 

   Zead Abdulkarim 



   Nulägesbeskrivning 

diagrammet ser man vilka faktorer som bidrar till minskad tillgänglighet. En 

avläsning av Pareto diagrammet i figur 20 visar att korta stopp och ställtider 

är de största bidragande faktorn till den höga stopptiden. Där ställtider utgör 

39,2 % av den totala stopptiden. Korta stoppen utgör 25,2 % av totala 

stopptiden. Dessa tillsammans bidrar till 64,4 % av den totala stopp tiden. 

Vidare kommer det presenteras en tabell där det detaljerat visar hur 

stopporsakerna påverkar stopptiderna och den planerade produktionstiden 

under perioden 2015-01-01 t.o.m. 2015-04-30. 

Figur 20 HOM7 stoppanledningar Paretodiagram 

I figur 21 ser man mer detaljerat hur lång tid stoppen har tagit, antalet stopp 

samt hur stopporsakerna bidrar till andel av stopptider och andel av planerad 

produktionstid i procent. I ekvationerna i formel 3 efter tabellen kan man 

även se genomsnittliga tiden för korta stopp och ställtider under perioden 

2015-01-01 t.o.m. 2015-04-30 i minuter/antal.  
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Figur 21 Stopp orsaks lista 

𝑀𝑀𝑃𝑃𝑒𝑒
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑃𝑃𝑚𝑚𝐴𝐴 𝑠𝑠𝑃𝑃ä𝐴𝐴𝐴𝐴

=  
10901,62

240
= 45,42 𝑠𝑠𝑃𝑃𝑒𝑒/𝑠𝑠𝑃𝑃ä𝐴𝐴𝐴𝐴 

𝑀𝑀𝑃𝑃𝑒𝑒
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑃𝑃𝑚𝑚𝐴𝐴 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝

=  
6992,22

3387
= 2,06 𝑠𝑠𝑃𝑃𝑒𝑒/𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝 

Formel 3 genomsnitt ställtid och kortastopp 

7.4.Identifiering av nuläget 

Identifiering av nuläget är baserat på intervjuer som har utförts på 

fallföretaget. Deltagare i denna intervju är två operatörer från morgon skiftet 

och två operatörer från eftermiddagsskiftet samt en arbetsledare, där alla 

involverade arbetar på den utvalda produktionslinjen d.v.s. Homag 7.  

7.4.1.Fyra M (Metod, Människa, Maskin, Material) 

• Metod

Arbetssätt: 
De är tre operatörer som arbetar vid Homag 7 i varje skift. Arbetssättet 

mellan dessa skift skiljer sig åt beroende på vilken produkt som körs. Den 

ena gruppen forskarna intervjuade hade ett arbetssätt där de fördelade 

operatörerna jämnt över produktionslinjen. Den andra gruppen som blev 
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intervjuade hade ett annorlunda arbetssätt där de placerade 2 operatörer vid 

utstaplaren och en operatör vid inmataren. Inmataren tar hand om material in 

plus Homagen. Det är två stycken som tar emot materialet, de synar, plastar 

den och sedan tar de en extra koll på Homagen när de kommer tillbaka. Det 

är alltid två stycken som synar varje pall och det är mest för kvalitén skull. 

Det finns även två stycken som mäter biten efter omställning, den ena ställer 

in måtten och den andra mäter biten. 

I intervjun med operatörer som arbetar med Homag 7 så är rollerna kring 

produktionslinjen jämnt fördelad. De anser att operatörerna ska kunna sköta 

hela maskinen. De försöker alternera så mycket som möjligt i 

arbetsuppgifterna kring maskinen.  

I frågan om ifall det är samma operatörer som jobbar under samma skift så 

svarade operatörerna att ” Det ska det ju vara, men det har bytts alldeles för 

ofta med folk fram och tillbaka och det är ett av de stora problemen. När 

man har arbetat tre operatörer under en längre tid så blir det bara bättre. 

Vi har friheten att avgöra själva hur vi ska fördela arbetsuppgifterna kring 

maskinen, vi försöker byta roller kring maskinen efter varje rast”.  

I frågan om det fanns några tydliga riktlinjer om ett utformat arbetssätt samt 

ifall de hade full förståelse för arbetsuppgifterna svarade operatörerna att de 

hade stora problem kring kvalitén. ”Det är lite svårt att veta vad man ska 

släppa igenom då nyansen på felen skiljer sig åt osv”. De förtydligade även 

att en mer tydlig genomgång kring kvalité behövdes.  

De nämner även att ett eget uppbyggt system har utformats, ”när det gäller 

hantering av maskinen så behöver vi knappt prata med varandra utan vi vet 

hur vi ska arbeta kring maskinen. Det finns dock inga tydliga riktlinjer från 

ledningen om hur vi ska arbeta kring maskinen”. 

Utifrån era erfarenheter vilket arbetssätt passar bäst: ”Det är beroende på 

vilka produkter som körs, det hade varit bra ifall man hade ett 

standardiserat arbetssätt där man har en modell som fungerar och att man 

utgår ifrån den. Det arbetssätt som vi arbetar med just nu känner vi är bäst, 

då vi är rätt så tunnelseende, det kanske finns andra sätt som är bättre”.  
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• Människa

Kommunikation: 

Hur sköts kommunikationen mellan operatörer, resp. arbetsledare, finns det 

några brister: ”Vi har vår närmste man, visst det funkar väl bra men ibland 

så får vi ju själva ta initiativet och fråga arbetsledaren, man skulle gärna 

vilja att han kommer till oss och säger vad som gäller”.  

”Det finns brister, vi klarar oss bra själva nästan helt själv försörjande, vi 

skulle vilja ha mer kommunikation, arbetsledaren ska ta mer ansvar för vad 

som händer vid maskinen, att någon talar om ifall någon är sjuk, att springa 

runt själv och ta reda på information slösar mycket tid. Arbetsledaren är 

tillräckligt närvarade”.  

Kompetens: 

”Kompetensen skiljer sig åt, beroende på erfarenhet. Utbildningar är ett 

behov för att få alla på samma nivå, det har inte varit så många 

utbildningar, utan vi har fått lära oss av de som har varit här tidigare och 

det är den enda utbildningen vi har fått. Ingen specifik utbildning som 

nyanställd utan det sköter den som är vid maskinen, det som har varit 

problemet är att maskinen måste ju då rulla samtidigt. Är man tre 

operatörer som är rätt så jämbördiga, då försvinner det kanske en som 

behöver ersättas, det har varit lite mycket av det”.  

”Homag 7 utbildningen pågick i fyra dagar då den var ny, problemet var att 

den utspelade sig i en bullrig miljö och den utfördes på engelska, det kändes 

som om man tappade 50 % av utbildningen på grund av förutsättningarna. 

En grundlig utbildning för de som är nya och kanske någon typ av 

uppfräschning om maskinen kan kanske kan vara något”. 

• Maskin

Stoppen: 

Vad är de största bidragande faktorn till stoppen: ”Det är så många små 

saker som kan hända, som till exempel sågen som stannar ibland, 

anledningen är det ingen som vet, då den inte visar något felmeddelande, då 

måste man gå dit stanna den och starta upp den igen. Det kodar vi som kort 
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stopp i Axxos, det är inget specifikt som skrivs. Detta fel har vi då påtalat. 

Att koda kort stoppen som enbart kortsopp underlättar då vi slipper stå där 

hela dagen vi datorn”. 

”Andra bidragande faktorer är fel kap, folie fel, färg (svart, vit). I regel 

torkar man rent givaren, är det minsta lilla damm på givaren så tar den inte 

alltid den svarta biten men den kan ta den vita. Priortering folie fel. Små 

bitar krånglar väldigt mycket i saneraren, med Fardal (produkttyp) är det 

bara sågen som krånglar ibland utan någon information om vad som kan 

vara problemet det har varit så sen den var ny, folk har varit mycket och 

fixat på sågen men hittar inget, det har blivit sämre nu eftersom den larmar 

inte längre och där med märker man att fel har inträffat genom att det inte 

kommer bitar. Kon vändaren har också krånglat mycket på sistone, ingen 

lampa eller kod på systemet så man vet inte när det stannar mer än att det 

inte kommer bitar. En lampa är enkel att installera och det hade gjort det 

enklare att se när fel inträffar eller att den stannar. 

Alla har ansvar, den närmaste till platsen tar initiativet och då kommer de 

andra och hjälper till om det behövs, vi kommunicerar via lurarna”. 

Hur agerar ni vid stoppen och hur är ansvaret uppdelat: ”Är vi uppdelade så 

som vi är, då får den personen som står vid felet åtgärda det. Stoppen sker 

vartsomhelst på maskinen”.  

Anser ni att det finns tydliga riktlinjer vid ett eventuellt stopp: ”Ibland hade 

vi ju dem direktiven att fick vi inte igång den själva på 20 min fick vi ringa 

verkstaden. Inga tydliga riktlinjer vid agerande av stopp”. 

• Material

Under studiens iakttagelser och intervjuer benämns bland annat material 

som en anledning till besvär. Svaren vid intervjun som gäller material lyder 

enligt följande. ”vi jobbar på att få ut många produkter som är fel fria men 

produkter som kommer från förgående process är inte alltid fel fria där kan 

det förekomma Fel kap, folie fel, dålig kvalité överhuvudtaget”. 

Operatörerna menar att de föregående produktionslinjerna kan skicka iväg 

produkter av misstag som kan vara fel i storleken eller färdigställda med 
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dåligt kvalité så som att plast folien kan vara lös eller att kanterna är dåligt 

frästa. Detta innebär att ett kort stopp sker när dåliga produkter inmatas. 

Produkten kan ha stannat i maskinen eller att produkten förstör för maskinen 

i kantlistningsprocessen. Ett annat bekymmer vad gäller materialet är färgen 

då maskinövervakningen kan ha försämrats av damigt miljö som i sin tur 

inte märker av produkter med mörkare färger och speciellt vid svart färg. 

”produkten rullar förbi sensorn som i sin tur kolliderar med den förgående 

produkten och det blir kaos i banan som gör att vi stannar maskinen och 

plockar maskinen tomt och kör en omstart”.  

7.4.2.Förbättringsarbete 

Syftet är att producera i kortare serier för att förse de andra linjerna i 

produktionsprocessen. Med detta kommer mer ställtider, men att reducera 

tiden per ställtid vill man nå en högre effektivitet. Målet är att öka TAK-

värdet på den specifika produktionslinjen så att den kontinuerligt befinner 

sig på 70 %, vilket anses vara godkänt. För att detta ska uppnås måste 

ställtiderna och kortstoppen reduceras drastiskt. Genom att undersöka 

faktorerna som påverkar flaskhalsen kommer det förtydliga vilka möjliga 

och eventuella effektiviseringsalternativ som senare kan tillämpas. 

Vad anser ni kan reducera stopptiderna och vad kan förbättras: ”Ett generellt 

problem är att linjen är för lång och att många grejer kan hända. Maskinen 

gör ju saker som man inte förstår och rätt var det är så sätter det en 

inmatningsstopp, och även ifall man tycker att biten hade kunnat gå igenom 

så lyser lampan ändå. Man får vänta tills den har kört sig tom innan man 

kan fortsätta. Det kan vara tider som är inlagda i maskinen, att det ska stå 

still ett visst antal sekunder innan den kan köra igen.  Smala bitar är ett 

problem då de kan röra sig mkt”. 

”En förbättring av sågen och kon vändaren, det tar tid innan man kommer 

igång igen för att man inte inser direkt att de har fel har skett och därmed 

måste man börja om från början vid varje fel”. 
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Förkortning av ställtiden: ”Den yttre ställtiden görs på samma sätt av 

samtliga och det kan vi inte göra så mycket åt, men det är finjusterandet som 

kan ta allt från tio minuter till en timme, en lösning kan vara att man kör en 

viss tjocklek på kantlisterna. Normalt sett så ska det fungera på bra men vi 

vet inte riktigt varför det skiljer sig så mycket åt i tid. Det finns inga tydliga 

riktlinjer vid finjustering av maskinen. Det man gör är att man ställer in 

skalorna på samma sätt till nästa gång, normalt sett borde ju det fungera 

men det gör det ju aldrig”.  

Ett stort problem som de har haft är logistiken runtomkring 

produktionslinjen. Man puttar pallar höger och vänster och då vill man ju 

spendera den tiden vid maskinen. Att befinna sig vid maskinen när ett fel 

inträffar och snabbare avhjälpa och koncentrera sig bara på den delen är 

målet. I en perfekt värld skulle man bara behöva köra iväg den på en 

automatbana. De har i dagsläget en automatbana kring maskinen men där 

kan man enbart köra en produkt typ, automatbanan är för smal och den har 

för höga kanter för att hantera andra produkttyper. Det innebär att alla de 

andra detaljerna körs manuellt. 

En person som har ansvar för transporterna. Han/hon sköter transporterna 

mellan stationerna och underlättar för de som är ansvariga för respektive 

produktionslinje. 
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8. Nulägesanalys
I detta kapitel analyseras kopplingen mellan den empiriska studien som har 

genomförts med teorin som är skriven i arbetet. 

8.1.Process 

Enligt (Aganovic & Jonsson, 2001) består en process av repetitiva aktiviteter 

i en kedja som förädlar inobjekt till utobjekt. Där inobjekten består av de 

resurser som man matar in i en process, där resurserna kan vara allt från 

fysiska till icke fysiska objekt. Utobjektet är resultatet som ska möta 

kundernas efterfrågan. I fallföretaget består processen av ett antal 

produktionslinjer som transformerar råvara i första maskinen till packningen 

som avslutar processen. I dessa steg behandlar man produkten på olika sätt, 

då maskinerna har olika uppgifter på produktens utformning. Samverkan 

mellan maskinerna och operatörerna i dessa steg är väsentlig då varje 

maskin ser den nästkommande maskinen i processen som sin interna kund. 

Fallföretagets tillverkningsprocess består främst av småserietillverkning. 

Variationen av produkter är hög och därmed krävs det en flexibilitet i 

tillverkning där man snabbt måste kunna ställa om för tillverkning av annan 

produkt. Enligt teorin ska denna typ av tillverkning utföras med hjälp av 

manuellt betjänade maskiner samt numeriskt styrda maskiner d.v.s. 

fleroperationsmaskiner. Detta kräver att operatörerna har stor yrkesvana och 

ska kunna sköta flera maskiner. Tillverkningsprocessen på fallföretaget 

fungerar idag på liknande sätt där man har automatiserade maskiner som 

bearbetar produkterna och det kombineras med operatörer som har mycket 

erfarenhet och stor yrkesvana. Det finns dock brister i tillverkningsprocessen 

då erfarenheten och yrkesvanan är hög men kompetensen och utbildningen 

kring maskinen och hur man ska behandla den inte riktigt finns där, då de 

inte har erbjudits enligt operatörerna själva den tillräckliga utbildningen som 

behövs för att på ett effektivt sätt behandla maskinen.  
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8.2.Flaskhals 

(Koenig 1994) skriver att en flaskhals i ett produktionssystem begränsar det 

effektiva utnyttjandet av ett företags resurser i form av maskin, material och 

människa. En flaskhals i ett produktionssystem kan bero på många grejer så 

som brist på material som anländer till maskinen. En flaskhals kan även 

uppstå då arbetsbelastningen och volymen växer snabbare än det färdiga 

arbetet lämnar stationen. Författaren nämner även tre sätt att identifiera en 

flaskhals.  Det kommer finnas en mängd produkter köade framför 

arbetsstationen som väntar på att bearbetas. Efterföljande arbetsstationer 

kommer att underutnyttjas samt att fabrikens produktion kommer sannolikt 

att vara lägre än den önskade mängden per tidsperiod. Baserat på studien där 

observationer och intervjuer utfördes stämmer identifiering av flaskhalsen 

till stora delar som i teorin. Dessa tecken på att en flaskhals existerar 

framgick i observationerna och intervjuerna som utfördes på fallföretaget. 

Under observationen såg man att material från tidigare maskiner väntade på 

HOM 7 då maskinen inte utförde sitt jobb tillräckligt fort, d.v.s. att 

tillgängligheten på maskinen inte nådde upp till det krav som ställdes, samt 

att andra maskiner i tillverkningsprocessen var beroende av materialet som 

bearbetadas i HOM 7. Därmed kunde inte processen slutföras i det mån man 

önskat. Produktiviteten försämras och man producerar inte den mängden 

som maskinen ska klara av. Flaskhalsen identifierades även via fallföretagets 

produktions övervakningssystem där en genomgång av kvantitativ data 

visade att tillgängligheten på det utvalda produktionsområdet Homag 7 var 

lägre än de andra produktionslinjerna. Därmed drogs en slutsats om att 

Homag 7 var en flaskhals i produktionsprocessen.  

• TAK

TAK är en väldigt användbar utgångspunkt värde enligt teorierna för att 

utesluta effektiviteten av en eller flera produktionsprocesser inom 

tillverkningen. Vilket stämmer överens med hur företaget övervakar 

produktionseffektiviteten. De har i dagsläget implementerat ett fullbordat 

system för att övervaka värdets förändringar, en överblick på försämringar 

 Mustafa Osman Sida 
62 

   Zead Abdulkarim 



   Nulägesanalys 

eller förbättringar i produktionen när de uppstår. Företagets önskade mål 

TAK-värde är ca 70 %, vilket nämns bland annat av (Baker, 2010), där 

författaren menar att en välfungerande produktion ska ligga mellan 60 

procent och 70 %. En avläsning av fallföretagets produktions 

övervakningssystem visar att tillgängligheten för perioden ligger på ca 60 %. 

Detta i sin tur är under mål TAK-värdet som är 70 %. TAK värdet är 

fördelade i tre variabler, tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och 

kvalitetsutbyte. I dagsläget har fallföretaget en tillgänglighet på 66,3 %, 

anläggningsutnyttjandet ligger på 92,4 % och kvalitetsutbytet ligger på 98,9 

%. Det som för närvarande bidrar till det låga TAK-värdet är 

tillgängligheten. Anledningen till den låga tillgängligheten beror främst 

långa stopptider och de största bidragande faktorerna till det är långa 

ställtider och korta stopp. Fördelningen av dessa presenteras i ett Pareto 

diagram på sidan 57 i figur 20, där ställtider bidrar med 39,2 % av 

stopptiden och korta stopp bidrar med 25,2 %. Dessa utgör tillsammans 64,4 

% av de totala stopptiderna. Man kan tydligt se att ställtiderna och de korta 

stoppen är den stora anledningen till den låga tillgängligheten. Ett sätt och 

förbättra och reducera ställtider kommer att analyseras i nästkommande 

rubrik. Korta stoppen har analyserats till stora delar i föregående analyser i 

identifiering av nuläget. 

8.3.Identifiering av nuläget 

8.3.1.Förbättringsarbete 

I dagsläget har företaget höga ställtider. Det utgör ca 39 % av den totala 

stopptiden. Den höga siffran grundar sig i den höga variationen av produkter 

som tillverkas i HOM 7. I teorin nämns det att, för att kunna tillverka en hög 

variation av produkter som kräver hög flexibilitet krävs det många 

omställningar i maskinen. I omställningarna ställer man in maskinen i form 

av finjusteringar och man plockar fram verktyg som behövs för tillverkning 

av produkten. Syftet från fallföretagets sida är att producera i kortare serier 
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för att förse de andra linjerna i produktionsprocessen. Detta kommer att 

innebära mer ställtider men man vill reducera tiden för varje ställ. I 

dagsläget så är ställtiderna ca 45 minuter per ställ och det anses vara för 

högt. För att reducera ställtiderna så kan man använda sig av metoden 

SMED som står för single minute exchange of die. SMED är en metod som 

är till för att reducera ställtider. Innebörden av Single minute i SMED 

metoden är att ställtiderna ska reduceras till ensiffrigt d.v.s. att man 

ställtiderna inte ska vara högre än 9 minuter. Det är en anmärkningsvärd 

skillnad från företagets genomsnittliga 45 min per ställ. Fallföretaget har 

tidigare utfört SMED övningar men det har inte gett tydliga förändringar i 

ställtiderna. Teorin nämner även att det finns två typer av ställ, inre och yttre 

ställ. Yttre ställ är ändringar i mått och inställningar på maskinen för en viss 

produkt. Inre ställ är relaterat mer till finjustering då maskinen är igång. Vid 

intervjutillfället ställdes frågan vad anser ni kan reducera ställtiderna? Där 

svarade de att de yttre ställen kan vi inte göra så mycket åt. Det är 

finjusterandet d.v.s. inre stället som kan ta allt ifrån 10 minuter till en timme. 

Det är marginalerna på till exempel tjockleken på kantlisterna som behöver 

ändras då måtten inte är korrekta. Färdiginställda mått är registrerade i 

maskinen, normalt sett ska det fungera men det gör det aldrig och man 

behöver därmed ägna mycket tid åt finjusterandet. I de sex förlustkällorna är 

en av punkterna ställtid och justeringar. De är förluster som förekommer i 

samband med omställningar och justeringar i utrustning. Problem som kan 

förekomma är att man tillverkar produkter innan omställningen och 

justeringen av utrustningen är klar och det ger produkter som inte är 

kvalificerade rent kvalitetsmässigt. Det är ett av problemen som har drabbat 

fallföretaget då de färdiginställda måtten inte gett produkter med bra kvalité 

är tiden som man ägnar åt finjusterandet stor. Det som gör just nu är att man 

ställer in samma justeringar som tidigare har gjorts till nästa gång, normalt 

sett borde det fungera men det gör det aldrig.  

Korta stoppen utgör idag ca 25 % av den totala stopptiden. Denna siffra är 

allt för hög då de korta stoppen i de flesta fallen är stopp som inte är längre 
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än genomsnitt 2 minuter. Enligt teorin benämns korta stopp som kroniska 

störningar d.v.s. korta återkommande stillestånd. Dessa stopp betraktas ofta 

som en del av tillverkningsprocessen vilket är fel. Dessa problem är oftast 

dolda och detta i sin tur reducerar maskinutnyttjandet och kan tillsammans 

bidra till långa oväntade stilleståndstider. I intervjutillfället ställdes frågan 

om vad de anser kan reducera de korta stoppen och vad kan förbättras. I den 

frågan svarar operatörerna att ett generellt problem är att linjen är för lång 

och därmed kan många grejer hända. Maskinen kan göra saker som man inte 

förstår ibland. Operatörerna föreslår att en förbättring av konvändaren, sågen 

och utsugen kan vara en lösning till att reducera de korta stoppen som råder i 

dagsläget. 

8.3.2.Ishikawa diagram 

I detta här stadiet av undersökningen sker en utformning av 

Ishikawadiagramet med huvudorsakerna Maskin, Människa, Metod, 

Material för att vidare lägga in i respektive huvudorsak som har omfamnats 

av observationerna och intervjuerna figur 22.  

Huvudorsaker och orsaker: 

Maskin: Övervakningssystem och sågen utgör anledningen till varför det 

sker stopp i maskinen. Övervakningssystemet brister vid olika tillfällen och 

saknar kopplingar till olika moment i produktionslinjen som orsakar sen 

upptäckt av fel som uppstått i produktionen. Sågen stannar vid olika 

tillfällen som kan bero på brist på konkret och regelbunden underhåll. 

Människa: Kompetens och kommunikation är två aspekter som underfaller 

huvudorsaken Människa. För få utbildningar har orsakat reducerad 

kompetens. Arbetsledarna kan vissa gånger undanhålla eller glömma att 

förmedla viktig kommunikation för operatörerna. 

Metod: Utformat arbetssätt saknas, operatörerna har skapat egna anpassade 

arbetssätt, vissa funkar bra andra funkar mindre bra. 

Material: Dåligt kvalité som att fel mått, dålig utformning förekommer från 

föregående produktionsprocess.  
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Figur 22 Fyra M. Ishikawa 

8.4.Fyra (M) 

• Metod (Arbetssätt):

För tillfället har inte Spaljisten något standardiserat arbetssätt i 

produktionslinjen. Enligt teorin är standardiserat arbetssätt ett nyckelelement 

för att säkerställa kvalitén. Det upprätthåller produktionstakten samt att det 

utgör en plattform för förbättringsarbete. I dagens läge arbetar de olika 

skiften med sina respektive arbetssätt. I intervjuerna och observationerna 

framgick det att operatörerna skiljer sig åt i både arbetssätt samt beroende på 

vilken produkt det är som körs. Den ena gruppen som arbetade under 

morgonskiftet har ett arbetssätt där de fördelar operatörerna jämnt över 

produktionslinjen. Den andra gruppen hade ett annorlunda arbetssätt då de 

har två operatörer vid utstaplaren och en operatör vid inmatningen.  I frågan 

ifall det är samma operatörer som arbetar under samma skift påpekade 

operatörerna att personal har bytts fram och tillbaka under senare tider. Det 

är ett av de stora problemen då operatörerna nämnde att jobbar man tre 

operatörer under en lägre period så blir det bättre. De anser att friheten av att 

själva kunna välja och delegera ansvar kring maskinen är en stor fördel, 

samt att de har friheten att byta arbetsuppgifter allt eftersom. Enligt de 14 

management principerna inom Lean production är det av största vikt att 

utföra arbetet på ett standardiserat sätt. Gemensamma standarder för 

utförandet av arbetsuppgifter är väsentligt och att dessa standarder följs av 
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alla i verksamheten. Vid intervju tillfället ställdes en fråga ifall det fanns 

några tydliga riktlinjer om ett utformat arbetssätt samt ifall de hade full 

förståelse för arbetsuppgifterna. I denna fråga svarade operatörerna att de 

hade svårt kring kvalitén, det är svårt att veta vad som ska släppas igenom 

och godkännas i kvalitetskontrollen då nyansen av felen skiljer sig åt. Det 

förtydligade även vikten av att en mer tydlig genomgång kring kvalitén 

behövs. Några tydliga riktlinjer om hur man ska arbeta runt 

produktionslinjen finns inte utan ett eget utformat arbetssätt har skapats allt 

eftersom. Utifrån operatörernas erfarenhet så ansåg bägge skiften som 

intervjuades att deras arbetssätt var det bästa då de var bekväma och trivdes 

med det arbetssätt. De påpekade även att de kan vara tunnelseende i denna 

fråga, det finns kanske andra sätt som är bättre, då det inte finns tydliga 

riktlinjer så anser bägge skiften att deras sätt att arbeta är det bästa.  Det 

egna utformade arbetssättet är troligtvis inte de bästa utan det är väsentligt 

att ett arbetssätt är utformat utifrån prövade tekniker, beslutet tas av experter 

tillsammans med ledningen. Intryck från operatörer som arbetar i 

verksamheten ska beaktas vid ett eventuellt bestämmande av ett 

standardiserat arbetssätt. Deras sätt att arbeta ska då kontrolleras av experter 

och ledningen för att det senare eventuellt ska ingå i ett utformat arbetssätt i 

verksamheten. Det utformade arbetssättet ska vara utformat för att passa 

verksamheten och personalen som arbetar i verksamheten vilket nämns i 

teorin. 

• Människa:

Människans roll i en produktionsprocess är viktig, då den förser processen 

med material och att material finns tillgodo vid processens start. Med sin 

kompetens, erfarenhet och engagemang i processen är människans roll i 

produktionsprocessen en värdeskapande aktivitet. Under intervju tillfället 

ställdes frågan ifall kompetensen bland operatörerna skiljde sig och om det 

var fallet är det på grund av erfarenhetsnivån som råder i verksamheten. 

Operatörerna påpekade att erfarenhetsnivån skiljde sig åt då vissa jobbat 

längre kring HOM 7. Därmed ansåg de att utbildning var väsentligt för att få 
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alla på samma nivå. För tillfället finns det väldigt få utbildningar i 

verksamheten, den utbildning som operatörerna egentligen har fått är i stort 

sett från andra som har jobbat där tidigare. Som nyanställd finns det även 

ingen specifik utbildning utan den sköter folk som är vid maskinen. Varför 

är kompetens så viktigt? Det är en fråga man kan ställa sig, jo det är inte 

tillräckligt att ha kompetenta chefer och specialister. Det finns ett behov av 

att utveckla kompetensen hos alla arbetare och därmed skapa ett ständigt 

lärande anda i organisationen. Att ha kunskap som en strategisk resurs i 

branschen leder till ett växande behov av kompetent personal. Då arbetet på 

fallföretaget är unikt i sig behövs personal med erfarenhet inom liknade 

branscher eller att företaget erbjuder utbildning innan man börjar. I 

intervjutillfället sa operatörerna att utbildning erbjöds när maskinen köptes 

in, den utbildningen pågick under fyra dagar, problemet med den 

utbildningen var at den utspelade sig i en bullrig miljö och den utfördes på 

engelska. Då de flesta som gick utbildningen inte hade lätt för engelska var 

detta ett problem. Operatörerna som befann sig på denna utbildning kände 

att de tappade 50 % av utbildningen på grund av förutsättningarna.  

En effektiv kommunikation är en viktig framgångsfaktor för varje 

organisation, chef, arbetsledare och medarbetare. Under intervjutillfället 

ställdes frågan om hur kommunikationen mellan operatörer respektive 

arbetsledare sköts samt ifall det finns några brister. Operatörerna påpekade i 

denna fråga att de funkar ibland, initiativet får vi själva ta och fråga 

arbetsledaren ifall det skulle vara något. Operatörerna menar att de skulle 

uppskatta ifall arbetsledaren kommer till dem mer och säger vad som gäller. 

I teorin sägs det att en organisation vars människor kommunicerar effektivt 

löper mindre risk för att missförstånd uppstår och det i sin tur förhindrar att 

friktion mellan människor uppstår. Det slösar tid och det kan oftast leda till 

misstag. Operatörerna intervjun påpekade att det finns brister, då de är 

nästintill själv försörjande. Mer kommunikation mellan operatörer och 

arbetsledare eftersöks bland operatörerna. Arbetsledarna bör även ta mer 

ansvar för vad som händer vid maskinen. Ett annat problem är att 
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operatörerna inte alltid informeras ifall någon är sjuk, där står de två stycken 

när skiftet startar och arbetsledarna informerar inte om detta. Operatörerna 

får själva söka upp arbetsledarna och söka information och det är tid som går 

till spillo. En förbättring kommunikationsmässigt i fallföretag är väsentligt 

för en effektiv produktion. Detta framhäver personens förståelse för 

innebörden av kommunikation och hur den bidrar till att effektivisera 

processen. 

• Maskin:

Maskinen betydelse i en välfungerande produktionsprocess är stor. Då 

maskinen är verktyget som tillverkar eller modifierar en produkt. Utan en 

maskin så kan inte en produktionsprocess fortgå.  Problem som kan uppstå 

med maskinen relaterat till de sex förlustkällorna i teorin kan vara 

utrustningsfel och avbrott, reducerad hastighet och tomgång och stopp. 

Utrustningsfel och avbrott är i samband med att utrustningen har gått sönder 

såsom att en del gått sönder eller at det är fel i mekanismen. Avbrott är 

relaterat till stopp som kan förekomma i tillverkningsprocessen där 

sporadiska och kroniska störningar d.v.s. korta och långa stopp är de 

bakomliggande orsakerna. Under intervjutillfället ställdes frågan vad de 

största bidragande faktorerna till stoppen är. Operatörerna svarade att det är 

många saker som kan inträffa såsom att sågen stannar ibland. Anledningen 

till varför den stannar är det ingen som vet då ingen lösning till det inte ännu 

har hittats. Inget felmeddelande visas och man måste gå till maskinen och 

stänga av den för att sedan starta upp den igen. Liknande problem hittas i 

teorin då signaler eller givare som inte fungerar som de ska kan leda till att 

man måste vänta tills maskinen kört sig tom innan man eller stänga av den 

eller sätta på den. Problemet har funnits där sedan maskinen var ny och 

ingen lösning har hittats. Det kodas som kortstopp då det underlättar 

rapporteringen till produktions övervakningssystem. Då inget felmeddelande 

visas är det svårt för operatörerna att veta när sågen stannat. Detta kan 

innebära att man får produkter som inte är sågade och dessa produkter kan 

inte användas utan räknas som kassaktion. De sex förlustkällorna tar upp 

 Mustafa Osman Sida 
69 

   Zead Abdulkarim 



   Nulägesanalys 

tomgång och stopp som en förlustkälla, dessa förluster kommer i samband 

med att till exempel en bit fastnar i maskinen då det samlas skräp och damm 

i givaren som i sin tur inte känner av produkten.  Dessa förluster 

förekommer även i fallföretaget då det har varit stora problem med givaren 

som inte har känt av produkterna som körs. Anledningen till detta är att 

utsuget som ska samla upp allt damm och skräp inte är tillräckligt effektivt. 

Det resulterar i att givaren inte känner av speciellt svarta delar som körs i 

maskinen, samt att sågspån och damm hamnar på delen och repor uppstår på 

produkten. Detta godkänns inte då i kvalitetskontrollen och räknas därför 

som kasserat arbete d.v.s. en produkt som slängs eller skickas till 

återvinning. Ett annat problem som är maskin relaterat är att konvändaren 

har krånglat på sistone. Det som är specifikt med detta problem är att 

signalerna som larmar ifall delar inte körs larmar inte under processen gång. 

Ingen kod på systemet existerar för detta problem och man vet inte att det 

stannar mer än att delar inte dyker upp i slutskedet av processen. Liknade 

problem hittas i de sex förlustkällorna specifikt i tomgång och stopp då det 

kan ske signalfel i produktionslinjen som gör det svårt för en operatör att 

identifiera problemet och åtgärda det. Detta leder till att produktionstid går 

till spillo då man inte kan åtgärda ett problem förrän det har inträffat. I 

dagsläget finns inga tydliga riktlinjer om hur man ska agera vid ett eventuellt 

stopp, operatörerna nämnde att vaga direktiv finns, ifall de inte får igång 

maskinen inom 20 min fick de ringa verkstaden. Utöver det finns det inga 

tydliga riktlinjer. 

• Material:

Materialet är en viktig del av produktionsprocessen då produkten består av 

råvarumaterial. Fallföretagets produktionslinje har visat att materialet är en 

anledning till varför produktionsprocessens tillgänglighet är låg. Vilket 

också har nämnts i teorin att material är bland de viktigaste huvudaktörerna i 

en produktionsprocess och där av utgör den också en huvudorsak för till 

exempel stopp. Materialet benämns också av författarna i teorin att den ska 

vara tillämplig för respektive tillverkning och modifiering, samt att det ska 
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återlevereras med en bra utformning som passar nästkommande 

produktionsprocess för att undvika problem i produktionsprocessen. 

Materialet i fallföretaget kommer från föregående produktion process med 

massa fel som består av att folien inte är ordentligt fäst på skivorna, kant 

fräsningen är för grov vilket leder till att kantlistningen havererar. Där av 

bildas det stopp som är relaterade till en viss produkt som på det viset 

uppmärksammas som en kritisk produkt. I bilaga 1 presenteras ett diagram 

där produktgruppen Topp skrivbord svart 120 bidrar med högst stopptid per 

produkt och kan utläsas med ca 9sekunder/produkt. Genom att summera 

stopptiderna som varje produktgrupp bidrar med och sen dela det på 

mängden i produkt gruppen framgick resultatet som visar antal sekunder 

varje produkt bidrar med stopp kan ses i formel 4. Därmed jämfördes alla 

produkter för respektive grupp i ett diagram som finns med i bilaga 4. I 

tabell 2 kan kritisk produkt utläsas.  

� 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚)
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑚𝑚ℎ𝑒𝑒𝑇𝑇𝑒𝑒𝑝𝑝

 � × 60 = 𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃 𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 

Formel 4 stopptid per tillverkad enhet i (s) 

Tabell 2 kritisk produkt 

Efter jämförelsen visade det sig att Toppskrivbord svart bidrog mest till 

stopptiden vilket var 9 sekunder per tillverkad enhet under perioden  

2015-01-01 till 2015-04-30 vilket kan hittas i bilaga 3. 

Svarta produkter i samband med dammig arbetsmiljö vilket påverkar givaren 

försvårar upptäckten av produkten vid passering av sensorn. I de sex 

förlustkällorna nämns det att dessa förluster ofta kräver omarbete eller att de 

kasseras, då materialet inte når upp till den önskade kvalitén. Tiden som 

spenderas på omarbete och kassaktioner är en icke värdeskapande aktivitet 

och anses därför vara slöseri. I tabell 2 samt i bilaga 2 visas hur mycket olika 
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färger bidrar med stopp andel och där av läses att svart färg bidrar med en 

andel på ca 40 %. Följande formel 5 användes för att få fram resultaten av 

andelen till varje produkt.  
𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑝𝑝 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑚𝑚ℎ𝑒𝑒𝑇𝑇 (𝑠𝑠)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑝𝑝 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑚𝑚ℎ𝑒𝑒𝑇𝑇 (𝑠𝑠)
= 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴 𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝å 𝑓𝑓ä𝑃𝑃𝑟𝑟 

Formel 5 Andel stopp beroende på färg 

8.5.Muda (7+1 slöserier) 

• Överproduktion:

I dagsläget har fallföretaget en överproduktion, där man tillverkar fler 

produkter än det som behövs. Denna överproduktion är stora delar buffert 

eller en säkerhetslagring då man till nästa order istället tillverkar mindre och 

fyller upp det med bufferten som legat i lager.  

• Väntan:

Som tidigare nämnt är tillgängligheten låg på HOM 7. Stor anledning till 

detta är de långa stopptiderna som främst beror på ställtider och korta stopp. 

Då utrustning och verktyg inte alltid finns på plats är det mycket springande 

fram och tillbaka för att hitta dessa. Tiden det tar att frigöra dessa resurser 

anses som en icke värdeskapande aktivitet då det inte bidrar något värde till 

slutprodukten. Det anses därmed som slöseri. 

• Onödiga transporter

Ett stort problem som de har haft är logistiken runtomkring 

produktionslinjen. Man puttar pallar höger och vänster och då vill man ju 

spendera den tiden vid maskinen. Att befinna sig vid maskinen när ett fel 

inträffar och snabbare avhjälpa och koncentrera sig bara på den delen är 

målet. I en perfekt värld skulle man bara behöva köra iväg den på en 

automatbana. De har i dagsläget en automatbana kring maskinen men där 

kan man enbart köra en produkttyp, automatbanan är för smal och den har 

för höga kanter för att hantera andra produkttyper. Det innebär att alla de 

andra detaljerna körs manuellt. 
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• Onödig lagerhållning

I dagsläget har de onödig lagerhållning, då produkter som ska matas in i 

HOM 7 placeras i mellanlager då de inte kan ta emot den mängden 

produkter. Detta har tagit upp onödig utrymme, då en ny hall skulle 

förberedas i anläggningen. Den platsen är istället fylld med semiprodukter 

som står och väntar i kö för att matas in i HOM 7.  Situationen idag ökar det 

bundna kapitalet och därmed försämras lönsamheten. När produktionslinjen 

når upp till sin önskade utrustningseffektivitet kommer detta utrymme som 

för nuvarande uppehålls av semiprodukter att tömmas, ifall de inte fyller 

detta utrymme med en aktivitet som är värdeskapande kommer onödig 

lagerhållning att utformas.  

• Onödiga rörelser

Då material inte alltid finns där det ska vara behöver operatörer i Homag 7 

springa runt och leta efter material. Ett exempel är spånskivor som behövs i 

produktionen. Det finns ingen särskild plats för lagring av dessa. Detta 

innebär att man som operatör i behov av spånskivor måste åka runt och leta 

efter material. Denna tid kunde spenderas vid maskinen och fel och stopp 

som kanske inträffar hade kunnat förhindras. Ett annat exempel som 

operatörerna påpekade under intervjuerna var att arbetsledare på 

fallföretaget inte alltid var tillgängliga när man behövde hjälp vid 

arbetsstationen. Man var tvungen att springa runt och leta efter arbetsledarna 

vid behov av hjälp. Detta tar tid, och den tiden hade man kunnat observera 

maskinen. 

Operatörer som lägger ner tid på att leta och hämta material, verktyg samt 

leta efter hjälp, bidrar inte något värde till slutprodukten och anses då vara 

en aktivitet som är Muda det vill säga slöseri.  

• Defekter

Fel under tillverkning kan ske då bland annat kantlistningen i 

tillverkningsprocessen inte sker enligt planer. Fräsningen av produkten 
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rundas inte av på det önskade sättet och därmed blir det för vassa kanter som 

inte anses vara godkänt. En annan defekt kan vara att produkterna inte 

borras rätt och det kan även borras på fel ställe då man inte angett rätt mått 

vid finjustering i ställmomentet. Då borrningen, sågen och fräsningen 

resulterar i att mycket träspån bildas så är utsuget för tillfället inte har 

tillräckligt effektivt. Detta resulterar i att stora delar av träspånet hamnar på 

produkten och repor uppstår på produkten och därmed godkänns inte den i 

kvalitéts kontrollen. Utsuget påverkar även det damm som uppstår under 

tillverkningsprocessen och även där påverkas produkten och därmed 

passerar den inte kvalitetskontrollen.  

• Onödig tillverkning

För tillfället har fallföretaget ingen onödig tillverkning då allt som 

modifieras i maskinen är nödvändiga för produktens utformning.  
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9. Resultat
I detta avsnitt presenteras resultatet som har omfamnats genom analysen av

teorin och empirin. Här följer med andra ord en mer konkret beskrivning av

vad undersökningen av fallföretaget gav för resultat som i sin tur kommer

att ligga till grund för att besvara undersökningsfrågan.

Modellen som forskarna utgick ifrån i studien d.v.s. analysmodellen i teori

kapitlet, har följts och det har resulterat i de resultat som kommer att

presenteras senare i resultat kapitlet. Nedan kommer resultatet som

analysmodellen utmynnat i att presenteras med bristande faktorer.

9.1.TAK 

• TAK-värdet är ca 60 % under perioden 2015-01-01 t.o.m. 2015-04-30

• Tillgängligheten är ca 66 % under perioden 2015-01-01 t.o.m. 2015-04-

30 

• Fördelning av stopptider

o Ställtid bidrar till ca 39,2% av stopptiderna

o Korta stopp bidrar till ca 25,2 % av stopptiderna

TAK-värdet är ca 60 % och anledningen till det är den låga tillgängligheten 

som ligger på ca 66 %. Tillgänglighetens låga värde beror främst på de höga 

ställ- och korta stopp tiderna. Dessa bidrar tillsammans med 64,4 % av den 

totala stopptiden.  

9.2.Identifiering av flaskhals 

• Mängden produkter som stod i kö framför produktionslinjen.

• Efterföljande arbetsstationer underutnyttjas.

• Mängden produkter tillverkade når inte upp till den önskade mängden.
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9.3.Förbättringsarbetet 

• Reducering av ställtider.

I dagsläget har fallföretaget en genomsnittlig ställtid på ca 45 minuter per 

ställ efter en tidigare utförd SMED övning. Fallföretaget vill inom närmsta 

framtid utföra en ny SMED övning. 

• Reducering av korta stopp.

I dagsläget har fallföretaget en genomsnittlig tid på ca 2 minuter för varje 

kort stopp. Operatörerna föreslår att en förbättring av konvändaren, sågen 

och utsugen kan vara en lösning till att reducera de korta stoppen som råder i 

dagsläget. 

9.4.Fyra M 

Metod (arbetssätt) 

• Inget utformat arbetssätt.

• Öka förståelsen för arbetsuppgifterna

I dagsläget har fallföretaget inget utformat arbetssätt. Tre skift jobbar dygnet 

runt kring produktionslinjen och de har olika arbetssätt. Anledningen till 

detta är att det inte finns några tydliga riktlinjer från ledningen. Operatörerna 

har därmed utformat sitt egna arbetssätt som har succesivt växt fram under 

årens gång, dock eftersöker operatörerna ett standardiserat arbetssätt som de 

anser skulle gynna företaget och sig själva. Operatörerna som arbetar kring 

produktionslinjen har det svårt när det gäller kvalitén. Då nyansen av felen 

skiljer sig åt är det svårt att veta vad som ska släppas igenom och 

godkännas. Operatörerna förtydligade vikten av att en mer tydlig 

genomgång kring kvalité behövs.  

Människa 

• Kompetensbrist

• Dålig kommunikation mellan operatörer och arbetsledare.
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I fallföretaget finns idag ingen gemensam kompetens och erfarenhets nivå 

kring det utvalda produktionsområdet. Anledningen till detta är att det finns 

väldigt få utbildningar i verksamheten och de utbildningar som ges är inte 

tillräckligt effektiva. I dagsläget är kommunikationen på företaget dålig. 

Anledningen till det är brist på engagemang från arbetsledarna. Operatörerna 

eftersöker en tydligare kommunikation mellan produktionsområdets aktörer, 

där engagemanget från alla aktörer leder till enklare lösningar på problem 

som uppstår.  

Maskin 

• Ineffektivt övervakningssystem
• Oväntade stopp i sågen

Fallföretaget har i dagsläget ett ineffektivt övervakningssystem i 

produktionslinjen. Anledningen till det är att sensorerna som känner av 

produkterna och produkttypen inte fungerar som den ska. Det är speciellt 

givaren som inte nått upp till den önskade effektiviteten. Utsuget som ska 

suga upp allt damm och sågspån är inte tillräckligt effektivt och därmed 

lägger sig damm på givaren som i sin tur inte känner av bitar. Stopp i sågen 

sker även och anledningen till det är det ingen som vet, problemet där är att 

inget felmeddelande visas och det först efter ett tag som man märker att 

sågen stannat. I dagsläget finns inga tydliga riktlinjer om hur man ska agera 

vid ett eventuellt stopp. 

Material 

• Dålig kvalité
• Kritiskprodukt

I dagsläget sker stopp p.g.a. att material som har bearbetats i 

produktionslinjen inte har den rätta kvalitén. Detta beror främst på att 

kvalitetskontrollen på föregående produktionslinjer inte varit tillräckligt bra. 

Det har gett produkter som främst har folierings fel samt att det har varit för 

grova kantfräsningar. Skillnader i hur olika produkter påverkar stopptider 

märktes då man har funnit att Topp skrivbord svart 120 är en kritisk produkt 

och bidrar med en stopptid på 9 sekunder per tillverkad enhet. Vilket gör att 
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den sticker ut av mängden produkter och har stopptid med ca fem sekunder 

högre än andra stoppbidragande produkter. Den produkten produceras mest i 

svart färg, där med har vidare undersökning också visat att svart färg 

påverkar stopptiden med 40 %.  
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10. Diskussion
Här diskuteras resultaten med dess bristande faktorer för att senare finna 

åtgärds- och förbättrings förslag. Det diskuteras även vad som skulle kunna 

göras annorlunda, effekter samt vilka konsekvenser resultaten ger. 

I analysmodellen skulle forskarna med hjälp av intervjuer, observationer och 

dokument från fallföretagets produktionsövervakningssystem hitta de 

bakomliggande orsakerna till den ineffektiva produktionslinjen och hitta 

åtgärdsförslag på hur man kan effektivisera den. En begränsning i utförandet 

av fallstudien var att chansen att intervjua arbetsledarna inte fanns under 

studiens gång då operatörernas synsätt på frågorna var det enda forskarna 

utgick ifrån. Detta resulterar i att arbetsledarna intryck och syn på 

frågeställningarna i studien inte har lyfts fram. Forskarna anser dock att 

resultatet inte påverkats allt för mycket. Arbetsledarnas närvaro vid maskinen 

är inte allt för hög, däremot är operatörerna som deltog i intervjun en grupp 

erfarna operatörer som har varit med sedan maskinen köptes in och de anses 

av forskargruppen vara de som har mest kunskap om maskinen och hur den 

ska drivas. Därför anser forskarna att resultatet som är inom ramen för att 

lösa problemformuleringen enbart räckte med operatörernas intryck och svar 

på frågeställningarna, fast det hade varit till stor nytta med arbetsledarnas 

intryck på resultatet då tillförlitligheten till studien hade ökats. Vidare 

diskuteras resultatet av studien och dess bristande faktorer  

TAK-värdet ligger för nuvarande på ca 60 %. I teorin nämns det att en 

världsklass utrustningseffektivitet ligger på 80 % och uppåt. Det nämns även 

att framgångsrika företag vanligtvis ligger mellan 60- 70 % i TAK. Som det 

ser ut just nu så ligger fallföretaget inom dessa ramar. Forskarna anser att ett 

TAK värde omkring 60 % är godkänt men man kan alltid sträva efter att få 

ett högre TAK-värde. Då fallföretaget inte har legat på 60 % kontinuerligt 

under perioden 2015-01-01 t.o.m. 2015-04-30 utan det har varierat från dag 

till dag anser forskarna att man ännu inte nått sitt mål även om man för 
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tillfället ligger bra till. Det har förts diskussioner fram och tillbaka på 

fallföretaget då kunderna d.v.s. IKEA har ställt höga krav på fallföretaget då 

man vill lansera nya köksmöbler, kravet är att fallföretaget ska ligga på ett 

TAK-värde som kontinuerligt befinner sig på 70 %. För tillfället befinner sig 

inte fallföretaget på denna siffra och det beror till stora delar på den låga 

tillgängligheten som råder i dagsläget. Tillgängligheten ligger på ca 66 % 

och det har dragit ner på TAK-värdet. Anledningen till den låga 

tillgängligheten är den höga andelen stopptider, som har begränsat 

produktionslinjens flöde. Det som framgick i studien var att ställtider och 

korta stopp bidrog mest till den höga andelen av stopptider. Fördelningen av 

stopptiderna visade att ställtider bidrog med ca 39 % och att korta stopp 

bidrog med ca 25 % av den totala stopptiden. Tillsammans utgjorde dessa 

stopptider till ca 64 % av den totala stopptiden. Av den totala planerade 

produktionstiden bidrar ställtiderna med 13,8 % och korta stoppen med 8,5 

% vilket tillsammans utgör 21,7 % av den totala produktionstiden under 

perioden 2015-01-01 t.o.m. 2015-04-30. Effekterna av den låga 

tillgängligheten är att onödig tid har slösats på att lösa problem som uppstår 

i produktionen. Konsekvenserna som har uppstått i samband med den låga 

tillgängligheten är att stora mängder av produkter står i kö framför 

produktionslinjen. Detta har resulterat i att mängden produkter som 

tillverkats inte når upp till den önskade mängden, och det i sin tur leder till 

att efterföljande arbetsstationer underutnyttjas. 

Orsakerna till detta är de korta stoppen som återkommer i produktionen samt 

de långa ställtiderna.  En förbättring av de långa ställtiderna kommer leda till 

en snabbare omställning, mellan produkter som tillverkas. Den höga 

variationen och flexibiliteten som i dagsläget finns på fallföretaget kommer 

att gynnas av en reducering på ställtiderna. Ett sätt och förbättra ställtiderna 

kan främst göras genom en SMED övning. I dagsläget har fallföretaget en 

genomsnittlig ställtid på 45 minuter vilket är alldeles för högt då teorin säger 

att ställtider inte ska vara högre än 9 minuter. En tidigare SMED övning har 

utförts på fallföretaget, det har inte gjort någon drastiskt skillnad på 
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ställtiderna och därför anser forskarna att en mer genomgående SMED 

övning som följs upp av tydliga riktlinjer om hur man ska ställa om arbetet 

är väsentligt för att reducera ställtiderna som i sin tur kan öka 

tillgängligheten på produktionslinjen. Ett annat sätt som kan förbättra och 

reducera ställtiderna är en bättre prognos av produkter som bearbetas i 

produktionslinjen. Produkter med mindre skillnad i marginaler och 

utformning borde schemaläggas på så sätt att de yttre och inre ställen inte 

varierar i stora drag, vilket kan leda till att de yttre ställen reduceras då man 

inte behöver ändra mycket i omställningarna mellan dessa produkter. Detta 

kan resultera i att omställningar i maskinen sker mycket snabbare. 

Förbättringsmöjligheter för de korta stoppen kan vara att förbättra eller 

ersätta befintliga maskinelement. I samband med de korta stoppen har det 

framgått att det är främst konvändaren, sågen och utsugen som är ineffektiva 

och de bidrar till de korta stoppen. En förbättring eller ersättning av dessa 

element som är maskin relaterade kan göra en anmärkningsvärd skillnad. 

Material 
• Dålig kvalité
• Kritiskprodukt

Materialet utgör en viktig del av en tillverkning då man använder materialet 

för produkten och där med tycker forskningsgruppen att materialet är bland 

de viktigaste delarna i undersökningen. Det har visat sig att många stopp 

består av produktens karaktär och färg vilket är material i grund och botten. 

Att fokusera på materialet och kunna förbättra kvalitén på den 

återkommande produkten från föregående process, kommer det att bidra 

med en reducering av stopptiderna. Trots det kan man inte bortse från att 

produkten är placerad efter föregående produktionsprocess i staplar, där 

varje stapel kan var variera mellan 50 till 80 skivor ovanpå varandra. Vilket 

betyder att vid utmatning av föregående process kan produkterna med dåligt 

kvalité ligga till exempel 30 skivor neråt. Om operatörerna ska plocka ut 

skivan kommer det att ta minst 15 minuter av deras arbetstid. Därför anser 

forskarna att genom en placering av befintlig personal som bara kvalitéts 
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säkrar produkterna kan lösa problemet. Man har i undersökningen 

uppmärksammat också att en kritisk produkt (Topp skrivbord svart 120) 

bidrar med 9 sekunder stopp per produkt och svart färg bidrar med 40 % 

stopp av de produkter som bidrar till stopp. Och där med krävs det mer 

fokus på hur och när produkten stannar i processen för att lösa eller minska 

stopptiderna. Fokus kan ske genom att operatörerna är mer aktsamma vid 

tillverkningen av just den produkten eller som nämns senare under maskin 

delen att uppgradering av bättre sensorer för att känna av produkter med 

svart färg. För att vidare kunna få en bättre bild av vad som händer och när 

det händer tycker forskarna att ett layoutflödes diagram (spaghettidiagram) 

ska utföras vid just produktionen av den produkten. Resultatet av 

diagrammet kommer i form av bild och tid för var operatörerna förhåller sig 

vid stopp och en dokumentation om orsakerna, vilket redogörs efteråt.  

Maskin 

• Ineffektivt övervakningssystem
• Oväntade stopp i sågen
Utnyttjandet av den planerade produktionen har i dagsläget inte varit bra. Då 

undersökningen utfördes under en period på fem månader har denna siffra 

ökat lite men är fortfarande för låg för det önskade värdet. Den stora 

anledningen till varför utnyttjandet av den planerade produktionen inte har 

varit särskilt bra är att främst i samband med den ineffektiva utrustningen i 

maskinen som bidrar till stopp i produktionen.  I dagsläget så har stoppen 

främst varit i samband med ett ineffektivt övervakningssystem samt 

oväntade stopp i sågen. Det är tydliga begränsningar i produktionen som 

bidrar till bl.a. stopp. Det som hade kunnat göras annorlunda på kort sikt är 

inte mycket, då det kräver ekonomiska investeringar för att förbättra eller 

ersätta befintlig utrustning. Utifrån observationerna och intervjuerna var 

maskin statusen den största oron, operatörerna anser att en förbättring av 

dessa element i maskinen skulle lösa de flesta problemen i maskinen och i 

sin tur leda till ett högre TAK- värde. Den effekten som maskinutrustningen 
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har på effektiviteten i produktionen i dagsläget är stor. Konsekvenserna som 

uppstår i främst det ineffektiva övervakningssystemet är många. Då 

sensorerna inte känner av vissa produkter som körs, är risken att den åker 

förbi och kolliderar med nästa bit och det resulterar i en mass-krock då flera 

delar krockar. Det har en direkt anknytning till utsuget som har i uppgift att 

suga upp allt damm och sågspån som kommer i samband med produktionen, 

ineffektiveten av utsuget leder till att damm samlas på sensorerna främst 

givaren och tidigare nämnda situationen uppstår där delar krockar och 

orsakar stopp i produktionen. Detta drabbar produktionen då nödvändig 

produktionstid går till spillo vilket också nämns i de sex stora förlustkällorna 

i teorin. Då förbättring eller ersättning av den ineffektiva befintliga 

utrustningen kan få stora ekonomiska påföljder är en investering i detta på 

kort sikt inte kanske den bästa lösningen. På kort sikt ska fokus ligga på att 

få in tydliga riktlinjer om hur man ska agera vid ett eventuellt stopp. Detta 

kommer att förtydliga arbetsuppgifterna kring maskinen och hur man ska 

hantera situationer som uppstår i samband med stopp. Riktlinjen har en 

anknytning till arbetssätt som diskuteras i metod rubriken. Har man 

välfungerande riktlinjer kommer man på ett snabbare sätt avhjälpa problem 

som uppstår i produktionen. 

 Metod (arbetssätt) 

• Inget utformat arbetssätt.

Arbetssättet som råder i dagsläget är långt ifrån strukturerat och gemensamt 

utformat. Arbetssättet är baserat på operatörernas egna utformade och 

strukturerade arbetssätt. Det är tre skift som arbetar dygnet runt kring 

maskinen och de har olika arbetssätt. I teorin nämns innebörden av ett 

välfungerande standardiserat arbetssätt och att det är ett nyckelelement för 

att säkerställa kvalitén i produktionen.  

Forskarna anser att ett standardiserat arbetssätt är väsentligt, för att detta ska 

gå från en tanke till en möjlighet måste fallföretaget flitigt arbeta 

tillsammans med experter för att utforma en arbetssätt som är standardiserat. 

Intryck från operatörer stärker tillförlitligheten till det utformade arbetssättet 
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då de har mest erfarenhet kring maskinen. Nackdelen med operatörernas 

intryck är att eftersom skiften har olika arbetssätt kan intrycken till det 

slutliga utformade arbetssättet skilja sig, då de är tunnelseende och anser att 

just deras arbetssätt är bäst kan dispyter uppstå bland operatörerna som inte 

håller med om det utformade arbetssättet. Detta leder till ett dilemma som 

kan leda till interna konflikter, då det diskuteras ”vad är det rätta”. En annan 

nackdel som kan förekomma med det uppdelade arbetssättet som råder i 

dagsläget är att uppföljningen av saker som går fel i produktionen blir svårt. 

Med ett standardiserat arbetssätt vet man att ifall något har gått fel så har 

man en någorlunda aning om hur felet kom till. Det som tyder på att ett 

välfungerande standardiserat arbetssätt kan utformas är att operatörerna i de 

tre skiften eftersöker ett standardiserat arbetssätt och kan därmed anpassa sig 

till det nya arbetssättet även om det inte ”passar som handen i handsken”. 

Förbättringsåtgärd i detta fall är att ett standardiserat arbetssätt utformas av 

experter, ledningen och intryck från operatörerna beaktas och att det i 

slutändan utformas en arbetssätt som passar alla som är involverade i det 

specifika produktionsområdet. Tydliga riktlinjer om hur man ska agera vid 

eventuella stopp och vid omställningar är väsentligt för att det 

standardiserade arbetssättet ska ge några tydliga resultat i produktionen. 

Människa 

• Kompetensbrist

• Dålig kommunikation mellan operatörer och arbetsledare.
Det som framgick tydligt under intervjuerna och observationerna var att 

erfarenhets- och kompetens nivån på operatörerna kring det utvalda 

produktionsområdet inte var densamma. Det skiljde sig i nivå då vissa var 

mer erfarna och har därmed mer kompetens. Då utbildningarna för 

närvarande inte är så många innebär det att nya anställda lär sig jobbet av 

den som står vid maskinen. Det sker ingen formell utbildning för ny 

anställda och den som väl utförs är inte tillräckligt effektiv, det anser 

forskarna är ett måste, att mäta sig som ny anställd mot en operatör som har 

flera års erfarenhet kanske är fel men en utbildning kommer ge möjligheten 
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att arbeta i ungefär samma takt och ha en full förståelse för arbetsuppgifterna 

som ska utföras. Det är inte tillräckligt att ha kompetenta chefer och 

specialister. Det finns ett behov av att utveckla kompetensen hos alla 

medarbetare och skapa ett ständigt lärande i organisationen. Begränsningar 

som råder i dagsläget är att tiden för att utbilda nytt folk är knapp. 

Ledningen har förlitat sig på att operatörerna med erfarenhet ska träna upp 

nyanställda. Det problem som uppstår i detta fall är att maskinen måste 

fortfarande rulla och operatörerna har ett jobb att utföra så en grundlig 

utbildning finns det ingen tid för. Det som forskarna anser måste göras för 

att förbättra situationen idag är att utbildningar måste erbjudas till ny- 

anställda samt att en uppfräschning av information till operatörerna som 

arbetar där nu. Om operatörerna får förtroendet att utbilda de nyanställda är 

det viktigt att man avsätter tid för detta och att det sker när maskinen inte är 

igång. Detta lägger fokus enbart på utbildningen och inget annat.  

I intervjun och observationerna framgick det att kommunikationen på 

fallföretaget kring det utvalda produktionsområdet är dåligt för närvarande. 

Anledningen till detta är främst brist på engagemang från arbetsledarna. I 

teorin nämns det att en organisation vars anställda kommunicerar effektivt 

löper mindre risk för missförstånd och misstagen som sker blir färre. 

Begränsningarna för tillfället är att arbetsledarna i det utvalda 

produktionsområdet har ett stort ansvarsområde vilket leder till att 

kommunikationsbristen för tillfället anses från operatörernas perspektiv som 

icke engagemang. Operatörerna påpekade att det finns en kommunikation 

mellan arbetsledarna och operatörerna men de anser att den inte är 

tillräckligt effektiv. Chansen att intervjua arbetsledarna fanns inte under 

studiens gång då operatörernas synsätt på frågorna var det enda forskarna 

utgick ifrån. Detta resulterar i att arbetsledarna intryck och syn på 

kommunikationen som råder i dagsläget inte har lyfts fram i studien. Det 

som forskarna anser kan göras för att förbättra den rådande situationen idag 

är att öka engagemanget från arbetsledarna. De ska befinna sig mer runt 

produktionslinjen samt vara bättre på att informera operatörerna ifall 
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ändringar sker i produktionen. En tydligare kommunikation mellan 

produktionsområdets aktörer, där engagemanget från alla aktörer leder till 

enklare lösningar på problem som uppstår. Löser man detta kommer löper 

det mindre risk för missförstånd och det underlättar arbetet kring 

produktionslinjen och det förhindrar att friktion mellan människor uppstår. 
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11. Slutsats och rekommendationer
I slutsatsen sker en sammanställning och sammanfattning av huvudtankarna 

i texten och det ges ett slutomdöme. I slutsatsen besvaras även 

undersökningsfrågan. Rekommendationer till fallföretaget i form av 

åtgärds- och förbättringsförslag som diskuterats, samt till vidare forskning. 

Hur kan man effektivisera en produktionslinje genom en 

reducering/eliminering av en flaskhals? 

Figur 23 Förbättring Tillvägagångssätt 

Figur 23 visar vägen till en effektivare produktionslinje, forskargrupen 

kommer i följande text att beskriva rekommendationerna som är den vänstra 

sidan av modellen i figur 23. Observera att modellen börjar nerifrån uppåt.  

Förbättring av 4M 

Material 

• Kvalitetssäkra och kassera eventuella defekta produkter i föregående

process.

• Vara vaksam vid tillverkning av kritiska produkter.

Rekommendationer: 

Använd befintlig personal som är vaksamma och assisterar i kassationen av 

defekta produkter i föregående process. Plocka bort defekta produkter med 

foliesläpp i föregående process för att undvika att den produkten hamnar i 

Homag 7 och därmed kan bidra till stopp i produktionen. 
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Då kritiska produkter förekommer i produktionen kan man med ett 

layoutflödesdiagram se hur operatörer rör sig kring produktionslinjen vid ett 

tillfälle där en kritisk produkt körs. Ett utförande av ett layoutflödesdiagram 

(spaghettidiagram) kommer att hjälpa ledningen att utforma riktlinjer utifrån 

hur operatörerna arbetar kring maskinen när det tillverkas kritiska produkter. 

Metod(arbetssätt) 

• Ett standardiserat arbetssätt

• Tydliga riktlinjer om hur man ska agera vid situationer som uppstår i

produktionen såsom stopp, omställningar och kvalitetsfrågor.

Rekommendationer:  

Ett standardiserat arbetssätt som utformas av experter, ledningen och intryck 

från operatörerna. Med ett standardiserat arbetssätt vet man att ifall något 

har gått fel så har man en någorlunda aning om hur felet kom till. 

När det gäller kvalitén rekommenderar forskarna att en noggrannare 

genomgång kring kvalitén d.v.s. vad som ska godkännas och släppas igenom 

gentemot vad som ska kasseras då nyansen av felen som inträffar på 

produkten skiljer sig åt. 

Maskin 

• På lång sikt bör det ske en förbättring eller ersättning av den ineffektiva

befintliga utrustningen.

• På kort sikt ska fokus ligga på att få in tydliga riktlinjer om hur man ska

agera vid ett eventuellt stopp.

Rekommendationer: 
På lång sikt anser forskarna att man bör förbättra eller ersätta konvändaren, 

sågen och utsugen som är ineffektiva och de bidrar till de korta stoppen. En 

förbättring eller ersättning av dessa element som är maskin relaterade kan 

göra en anmärkningsvärd skillnad. 
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På kort sikt anser forskarna att man bör fokusera på att få in en 

varningslampa som på ett effektivare sätt kan varna operatörerna när stopp 

sker i produktionen specifikt vid sågen. Operatörerna kan därmed på ett 

snabbare sätt avhjälpa stoppet som sker. 

Människa 

• Utbildningar måste erbjudas till nyanställda samt att en uppfräschning av

information till operatörerna som arbetar där nu.

• En tydligare kommunikation mellan produktionsområdets aktörer, där

engagemanget från alla aktörer leder till enklare lösningar på problem

som uppstår.

Rekommendationer:  
Att mäta sig som nyanställd mot en operatör som har flera års erfarenhet 

kanske är fel men en utbildning kommer ge möjligheten att arbeta i ungefär 

samma takt och ha en full förståelse för arbetsuppgifterna som ska utföras. 

Samt att befintliga operatörer får en uppfräschning om maskinen och hur 

den bör hanteras.  

Forskarna anser även att man bör öka engagemanget från arbetsledarna. De 

ska befinna sig mer runt produktionslinjen samt vara bättre på att informera 

operatörerna ifall ändringar sker i produktionen.

Det leder till en förbättring av ställtider och korta stopp där: 

Ställtider 

• En mer genomgående SMED övning som följs upp av tydliga riktlinjer

om hur man ska ställa om arbetet.

• Produkter med mindre skillnad i marginaler och utformning borde

schemaläggas på ett bättre sätt.

Rekommendationer: 

Att utföra SMED är inte svårt, utmaningen är att förhålla sig till de 

riktlinjerna som ges, därför måste det finnas tydliga riktlinjer att det på lång 

sikt fullföljs. 
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En bättre prognos av produkter som bearbetas i produktionslinjen, på så sätt 

kommer de yttre och inre ställen inte variera i stora drag, vilket kan leda till 

att de yttre ställen reduceras då man inte behöver ändra mycket i 

omställningarna mellan dessa produkter. Detta kan resultera i att 

omställningar i maskinen sker mycket snabbare. Detta är en 

rekommendation om möjligt som kan reducera ställtiderna. Med tanke på att 

efterfrågan styr produktionen så kan det vara svårt att anpassa produktionen 

och schemalägga den. 

Korta Stopp 

• Korta stopp är till stora delar maskinrelaterade. Därför dras samma

slutsats och rekommendationer som i maskin avsnittet.

Detta leder till att de fysiska begränsningar som har uppstått i 

produktionslinjen i form av korta stopp och ställtider kommer att reducera 

eller eliminera flaskhalsen i produktionslinjen. Tillgängligheten är det som 

drar ner på TAK-värdet i dagsläget och med tanke på att de fysiska 

begräsningarna är kopplade till tillgängligheten kan det i slutändan höja 

TAK-värdet som är nyckeln till att få en effektivare produktionslinje. 

I det stora hela återgår det till att operatörerna inte fått tydliga riktlinjer. 

Tydliga riktlinjer kommer i sin tur betyda att operatörerna måste förhålla sig 

till hur ställen bör ske och hur man ska agera vid eventuella stopp och 

förebygga det genom att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt för att avhjälpa 

eventuella problem som kan förekomma i produktionen. En annan slutsats 

som går hand i hand med det som tidigare har nämnts är att riktlinjer för 

arbetsledarna och hur de förhåller sig till sitt arbete måste vara tydligt. 

Forskarna menar att om organisationen inte är tydlig med sina arbetskrav då 

kommer felet att smitta sig vidare till arbetsledarna som i sin tur inte ger 

tydliga arbetskrav till operatörerna. Vilket kan resultera i den situation som 

råder i dagsläget.  
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12. Modell reflektion
Utformningen av analysmodellen har följt en struktur som ska ligga till 

grund för att besvara problemformuleringen. Att arbeta med denna 

analysmodell har gett forskarna ett resultat som anses vara inom den ramen 

som besvarar problemformuleringen. Forskarna anser att denna modell var 

rätt modell att utgå ifrån då det gav ett resultat som man eftersökt som i sin 

tur hittade de bakomliggande orsakerna och låg till grund för att lösa 

problemet. Det som forskarna har kommit fram till är att denna modell 

funkade i studien och kan användas av företag med liknande problem.  
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14. Bilagor 
Här presenteras bilder och tabeller som är för stora att ta med i rapporten. 
Bilagorna tillhör rapportens respektive del  
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Bilaga 5 
 

Intervju frågor   

1. Vad är din befattning? 

2. Vad är din roll som arbetare på HOM7? 

3. Vad är dina arbetsuppgifter? 

4. Hur upplever du/ni arbetsmiljön på Spaljisten? 

5. Hur sköts kommunikationen mellanoperatörer respektve arbetsledare?  

a. Finns det några brister, varför? 

b. Vad kan göras bättre? 

6. Hur trivs du på din arbetsplats? 

a. Får du rätt stöd från arbetsledare respektive medarbetare? 

7. Känner du att du har tydliga riktlinjer i arbetet? 

a. Har du full förståelse för arbetsuppgifterna?  

8. Utifrån dina erfarenheter vilket arbetssätt känner du är bäst? 

a. Vilket trivs du med? 

9. Vad är den största bidragande faktorn till stoppen? 

10. Hur agerar du vid stopp?  

a. Vem har ansvaret till exempel vid stopp? 

b. Hur bestäms det? 

11. Anser du att det finns tydliga riktlinjer om hur man ska agera vid 

eventuellt stop? 

12. Vad anser du kan reducera stopptiderna? 

a. Ställtider? 

b. Kortastopp? 

c. Vad kan förbättras? 
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