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Sammanfattning 

 

Denna rapport återger olika möjligheter för att kunna anpassa produktionen när 

efterfrågan varierar samt hur kommunikationen mellan marknadsavdelningen och 

produktionsavdelningen underlättas. Fallföretagets prognos 2008 var att 

försäljningen skulle öka och linan är utformad efter denna prognos. Tvärtom 

prognosen har efterfrågan på företaget sedan 2008 sjunkit kraftigt utan att en 

ombalansering gjorts. För att kompensera detta körs produktionslinan fulltakt två 

dagar i veckan och på halvtakt tre dagar i veckan. Detta innebär en ojämnhet och 

överkapacitet som kostar pengar i form av bland annat bemanning, lagerhållning och 

kvalitetsbrister. Detta är ett vanligt förekommande problem i producerande företag då 

dagens snabba spridning av information gör att efterfrågan varierar mer än förut. 

Företagen måste därför kunna reagera snabbt på förändringarna för att undvika 

slöserier och fortfarande vara konkurrenskraftiga på marknaden.   

 

För att hitta en lösning till problemet har information samlats in genom intervjuer, 

observationer och dokumentgranskningar. Flertalet litteraturstudier har granskats för 

att hitta relevanta teorier för studien. Ur litteraturen erhölls bland annat fakta om hur 

företag bör anpassa sig vid variationer och vilka följderna blir av att åtgärda eller inte 

ta itu med problemet. För att ta reda på om fallföretaget följer teorierna har ett nuläge 

identifierats och utvärderats. Ett besök har även gjorts på en annan organisation än 

fallföretaget för att få ökade kunskaper om hur de arbetar kring relevanta problem för 

studien. 

 

För att underlätta kommunikationen har en modell tagits fram som snabbt och enkelt 

visar hur effektiva olika volymer är att producera. Förslag har även lagts fram för att 

effektivisera förbättringsarbetet.   
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Summary 

 

This report includes possibilities to adapt the production unit when the customer 

demand is varying and also how to simplify the communication between the 

marketing unit and the production unit. The case company’s forecast 2008 was that 

the sales would increase and therefore the company rebalanced their lines and 

changed the layout in order to be prepared for the increased sales. Instead the sales 

after 2008 have decreased noticeably because of the financial crisis that same year. 

To compensate the productions capacity that was built for the forecast at 2008 they 

produce two days a week at full pace and three days a week at half pace. This creates 

irregularities and overcapacity which cost a lot of money from for example 

manpower, warehousing, and lack of quality. This type of problem is common in 

producing companies because of the pace that information is spreading itself 

nowadays which causes the demand to vary more than before. Therefore the 

companies have to adapt quickly on changes to avoid wastes and remain there 

competitive advantages.  

 

To find a solution to this problem information has been gathered thru interviews, 

observations, and document reviews. Multiple literature studies have been examined 

to find relevant theories for the case. Facts about how to adapt the production and 

what that will happen if a company don’t adapt  was obtained from different types of 

litterateur. To confirm if the case company is using these theories a present situation 

has been identified and evaluated. A visit at another producing company has also 

been made to increase the knowledge of how they adapt and work with these specific 

situations. 

 

A model that reveals the efficiency when producing different volumes has been 

created in order to simplify the communication between the marketing unit and the 

production unit. Some recommendations on how to make the improvement processes 

more efficient have also been submitted. 
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Abstract 

 
Syftet med fallstudien är att öka förståelsen för flexibla produktionssystem, för att 

kunna anpassa produktionen efter den verkliga efterfrågan. Studien ska också skapa 

förståelse för balanseringssystem på produktionslinor. Målsättningen är att skapa en 

modell i Excel för att underlätta kommunikationen mellan produktionsavdelningen 

och marknadsavdelningen.  

 

Teorin och empirin analyseras för att kunna ge rekommendationer och 

förbättringsförslag till fallföretaget. Dessa presenteras slutligen i rapportens 

diskussion.  

 

Nyckelord:  Produktionslina, ombalansering, kommunikationsmodell, 

bemanningsföretag, kvalitet, balanseringssystem, motivation. 
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Förord 

Examensarbetet är sista delen av vår utbildning Industriell Ekonomi på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Studien omfattar 22.5 högskolepoäng och har genomförts på Electrolux Laundry 

Systems i Ljungby.  

Vi vill rikta ett stort tack till personalen på Electrolux Laundry Systems som med 

engagemang alltid varit tillgängliga för våra frågor. Ett särskilt tack till Rikard Karlsson, vår 

handledare på Electrolux som gjort studien möjlig.  

Ett stort tack till vår handledare Malin Eriksson på Linnéuniversitetet som under arbetets 

gång kommit med välbehövlig feedback och som visat stort engagemang i vårt arbete.     

Slutligen vill vi tacka vår examinator Tobias Schauerte, som genom granskning av vår 

rapport givit oss förslag på förbättringar.  

Växjö, Maj 2016.  
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1. Introduktion 
 
Detta inledande kapitel börjar med en bakgrund som beskriver ämnet till projektet, 

och fortsätter med en problemformulering som genererar en undersökningsfråga 

som kommer att vara i fokus för studien. I kapitlet finns också syfte, mål samt 

avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Det har under de senaste åren varit populärt att flytta tillverkningen till 

länder där produktionskostnaderna per producerad enhet ligger betydligt 

lägre än i Sverige, men att flytta sin produktion innebär stora risker och har 

ofta en stor påverkan på ett företags resultat. Detta minskar också antalet 

arbetstillfällen i Sverige och enligt statistiska centralbyrån har mer än var 

tionde företag med mer än 100 anställda flyttat en eller flera delar av sin 

verksamhet utomlands, vilket gäller framförallt industriföretag (Statistiska 

centralbyrån, 2013). För att istället kunna behålla sin produktion och även 

kunna konkurrera på en global marknad gäller det då att utnyttja resurser och 

kunskap inom företaget. Detta kan bland annat göras genom att effektivisera 

produktionsprocesserna (Gylling, et al., 2013). En effektiv 

produktionsprocess skapas genom ett högt kapacitetsutnyttjande, korta 

genomloppstider och hög flexibilitet. Ett flexibelt produktionssystem är ett 

system som snabbt anpassar sig efter förändrade villkor. På lång sikt handlar 

detta om att snabbt kunna utveckla såväl nya produkter som nya 

produktionssystem samt att integrera dessa i verksamheten. På kort sikt 

handlar flexibilitet främst om att kunna styra produktionsvolym och 

produktmix utifrån efterfrågan (Olhager, 2013). 

 

Även ur kundens perspektiv har producerande företag idag ett allt större 

behov av att styra sin produktion enligt den rådande efterfrågan på 

marknaden. Detta är anledningen till att tillverkningsindustrin har gått från 

massproduktion till att bli kundanpassad, allt eftersom kundernas krav på 

variation ökar. Idag sprids också information i betydligt bredare utsträckning 

och högre tempo. Det här leder till snabbare förändringar och större 

variationer i efterfrågan vilket innebär att företag måste vara kapabla till att 

reagera snabbt på förändringarna samt att anpassa sig därefter (Domanski & 

Fertsch, 2015). Detta medför att företag bör skapa ett flexibelt 

produktionssystem där slöserier i form av bland annat överproduktion, 

lagerkostnad, och outnyttjad kapacitet undviks (Dennis, 2007). För att 

undvika stora lagervariationer bör produktionen därför utjämnas. 

 

Muda är ett begrepp inom produktionsteknik och är motsatsen till värde, det 

vill säga sådant som inte skapar värde för kunden och som denna inte vill 

betala för. Ett redan nämnt exempel på detta är överproduktion som medför 

extra kostnader gällande exempelvis överflöd av material, personal, 

maskiner och komponenter (Dennis, 2007). För att undvika detta krävs 

bättre kommunikation både inom företaget och mellan företaget och dess 
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kunder för att så tidigt som möjligt kunna förutspå och anpassa sig till 

marknaden. Även ur ett ekologiskt perspektiv blir det allt viktigare för både 

kunder och företag att minska slöserier. Flera kunder kräver idag att 

företagen arbetar mot en hållbar miljöpolitik vilket leder till att det 

ekologiska perspektivet idag påverkar efterfrågan i stor utsträckning. 

Företagen ser därför idag ofta en vinst både ekologiskt och ekonomiskt i att 

arbeta med miljöfrågor (Marland, et al., 2015). 

 

1.2 Problemformulering 
 

För att på lång sikt behålla konkurrenskraft och marknadsandelar måste ett 

företag arbeta med verksamhetsutveckling på olika nivåer. Synsättet kallas 

bland annat för Kaizen, vilket betyder ständiga förbättringar, och innebär att 

alla nivåer i organisationen söker sätt att förbättra verksamheten. Detta leder 

även till ett större engagemang hos medarbetare som får möjlighet att 

påverka och känna sig mer delaktiga och behövda. Vårt traditionella sätt att 

leda verksamheter där en liten grupp står för alla beslut bör därför förändras. 

Tillgänglighet på kunskap gör att dagens arbetare är mer utbildade än 

någonsin och det finns därför ingen anledning att utesluta dessa ur 

beslutsprocessen. Företaget bör istället dra nytta av all kunskap i 

organisationen (Das, et al., 2013). 

 

I dagens samhälle, med snabba förändringar och där kunden kräver 

flexibilitet är det viktigt att som producerande företag kunna anpassa sig fort 

till dessa. Detta ställer höga krav på produktionen, där målet är att 

synkronisera takttiden med cykeltiden. Takttid innebär hur ofta en ny 

produkt bör färdigställas för att möta kundbehovet medan cykeltiden är den 

tid det tar att utföra arbetet vid varje station. Detta för att åstadkomma en 

jämn balansering av produktionslinan, vilket krävs för att producera i en takt 

justerad enligt efterfrågan samtidigt som ett högt resursutnyttjande 

upprätthålls. Takttiden hjälper också företaget att ha uppsikt på nuvarande 

produktionstillståndet (Olhager, 2013). 

 

När ett företag ska fatta beslut om exempelvis hur mycket som ska 

produceras gäller det att ha en väl utarbetad beslutsprocess. Detta eftersom 

besluten som tas påverkar företaget långt fram i tiden och ger stora 

konsekvenser på företagets resultat. Därför måste varje beslut avvägas 

noggrant (Cunningham & Harney, 2012).   

 

Flexibilitet i bemanning är också en viktig faktor för att kunna möta 

efterfrågan utan slöserier. Numerisk flexibilitet syftar till organisationens 

förmåga att anpassa sin personalstyrka utefter efterfrågan på marknaden. För 

att öka sin numeriska flexibilitet använder sig företag ofta av 

bemanningsföretag (Olofsdotter & Augustsson, 2008). 

 

Utifrån ovanstående problemformulering ställer vi följande frågor: 
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Hur kan omtaktningen på en produktionslina med varierande efterfrågan 

förenklas?  

 

Hur kan beslutsfattandet mellan marknadsavdelningen och 

produktionsavdelningen gällande efterfrågan kontra produktionseffektivitet 

förenklas? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet är att öka förståelsen för flexibla produktionssystem. Detta för att 

kunna anpassa verksamheten efter den verkliga efterfrågan samt att öka 

förståelse för balanseringssystem på produktionslinor. Rapporten ska 

innehålla en teoretisk modell som går att implementera på företaget. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Arbetet fokuserar i huvudsak på att ta fram en teoretisk modell för hur en 

produktionslinje och dess balansering kan anpassas till efterfrågan. 

Rapporten är begränsad till att skapa en modell för en specifik lina, 

modellen ska sedan vara applicerbar på företagets andra linor.   

Flera delar som analyserats i denna rapport är specifika för produktionen på 

Electrolux i Ljungby, vilket är ett medelstort producerande industriföretag 

och kan därför inte anses generellt användbart för andra typer av företag. 

Däremot kan den teoretiska metoden vara lämplig i liknande operationer. 

 

  



  
 

 

 

4 

Petersson & Richardson 

2 Metodologi 
 

I kapitlet beskrivs olika tillvägagångssätt vid denna typ av studie, samt val av 

metod som använts då denna studie har genomförts. 

 

2.1 Vetenskapliga synsätt 
 

De två olika synsätten på vetenskap som behandlas i rapporten är positivism 

och hermeneutik. Medan positivismen bygger på faktiska och upprepade 

resultat med samma utfall innehåller hermeneutiken bland annat läror och 

tolkningar som inte är vetenskapligt bevisade (Nationalencyklopedin, u.d.) 

(Nationalencyklopedin, u.d.). 
 

2.1.1 Positivism 
 

Positivismen är ett synsätt som baseras på att människor ska fatta beslut 

utifrån ren fakta. Naturlagar är teorier som är väletablerade och det är 

härifrån positivismen har sin bakgrund. Inom positivismen antas att 

verkligheten är objektiv och därigenom kan mätas. Det antas också att det 

bara finns två källor till kunskap: det som kan räknas ut med logik och det 

som kan iakttas med hjälp av sinnena (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2014). 

 

2.1.2 Hermeneutik 
 

Inom hermeneutiken anses den objektiva bilden av världen inte existera. 

Istället finns flera olika tolkningar och perspektiv som måste tas hänsyn till. 

Verkligheten skildras därför genom att forskaren sätter sig in i och 

utvärderar flera olika människors sätt att se på det specifika objektet. Varje 

moment måste bedömas helt oberoende av andra då det inte anses existera 

några samband mellan olika situationer (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2014). 

 

 

2.1.3 Val av synsätt 
 

Vår forskning utgår ifrån det hermeneutistiska synsättet. Vi har gjort flera 

egna tolkningar av intervjuer, observationer och litteraturkällor. 

Tolkningarna är sedan grunden till våra synpunkter och rekommendationer 

som lämnas efter forskningen genomförts. 
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2.2 Vetenskapliga angreppssätt 
 

Det vetenskapliga angreppssättet anger hur forskaren på bästa sätt kan 

beskriva verkligheten samt hur teorin bör sammanlänkas med empirin. Det 

finns två olika ytterligheter inom dessa angreppssätt som kallas: induktion 

och deduktion. Ofta beskrivs även ett mellanläge som kallas abduktion 

(Jacobsen, 2002). 

 

2.2.1 Induktion 
 

En induktiv ansats innebär att forskaren bemöter det som ska undersökas 

med ett öppet sinne. Hypoteser och fördomar får därför inte existera. 

Kritiken mot detta angreppssätt har varit stor då många anser att det är 

omöjligt att bemöta verkligheten med ett öppet sinne. Detta innebär att 

teorin bemöts i efterhand beroende på vilken typ av empiri som samlas in. 

Därför fungerar det inte att formulera vad som ska undersökas eller vilka 

teorier som ska användas innan empirin är insamlad och analyserad. Den 

vanligaste forskningsmetoden vid ett induktivt angreppssätt är den 

kvantitativa metoden vilket innebär att det finns plats för oväntade och 

värdefulla svar (Wallén, 1996). 

 

2.2.2 Deduktion  
 

Deduktiv ansats innebär motsatsen till induktiv och innebär därmed att 

forskaren bestämmer vilken teori och vilka faktorer som ska analyseras. 

Teorin styr därför vilken typ av empiri som ska samlas in. Detta 

angreppssätt har också blivit kritiserat då den anses bringa väldigt begränsad 

information samt att forskaren bara hittar exakt den information hen letar 

efter. Kvantitativa metoder är allra oftast deduktiva, informationen som 

samlas in är begränsad till ett visst område och svarsalternativen är i stort 

sett redan givna (Jacobsen, 2002). 
 

2.2.3 Abduktion 
 

Ett abduktivt angreppssätt innebär en kombination av både det induktiva och 

det deduktiva. Forskaren avgör här själv hur öppet angreppssätt hen har till 

datainsamlingen (Jacobsen, 2002). Abduktion inleds ofta med en induktiv 

ansats där forskaren kreativt formar en hypotes utefter empirin. Sedan följer 

en mer deduktiv ansats då den önskade teorin tillämpas och jämförs med 

empirin (Nationalencyklopedin, u.d.). 

 

2.2.4 Val av forskningsansats 
 

Arbetet har angripits med störst likheter till det abduktiva. Inledningsvis 

visste vi inte från vilken vinkel problemet skulle angripas och samlade in 

empirisk data med ett relativt öppet sinne, vilket hamnar närmast induktion. 
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Genom vald empiri fick vi en bättre förståelse vilket innebar att ju längre 

arbetet pågick styrdes vi mer mot det deduktiva då vi med hjälp av vår teori 

kunde fokusera arbete mer mot de områden vi ansåg bäst lämpade att 

angripa.  
 

 

2.3 Forskningsmetoder 
 

Det finns två olika forskningsmetoder, kvantitativa och kvalitativa. 

Skillnaden är vilken typ av data som samlas in. Kvantitativa metoder 

innebär att information samlas in i form av siffror medan kvalitativa metoder 

betyder att information samlas in i form av ord. Metoderna kan kombineras 

för att uppnå ett bättre resultat (Eliasson, 2013). 
 

2.3.1 Kvantitativ metod  
 

Den kvantitativa metoden utgår ifrån att olika tillvägagångssätt och 

instrument används för att mäta den sociala verkligheten med hjälp av 

siffror. En vanligt förekommande modell är enkäter med givna 

svarsalternativ där svaren sedan står till grund för en statistisk slutsats 

(Eliasson, 2013). Detta leder till att informationen begränsas till de olika 

alternativen som finns vilket gör att den är effektiv då forskaren vill 

utvärdera ett bestämt antal olika alternativ inom samma område. Metoden 

har fått kritik för att den bara tar hänsyn till forskarens tidigare förståelse 

och frågeställningar (Holme & Solvang, 1997). 

 

2.3.2 Kvalitativ metod 
 

Den kvalitativa metoden bemöter en bredare och friare frågeställning då den 

inte är exkluderad till ett begränsat antal alternativ. Ur metoden erhålls 

tolkningar ifrån människor utan att de blir styrda till vissa alternativ genom 

att låta de välja sina ord fritt. Genom denna typ av insamling kan den 

teoretiska vinklingen styras utifrån resultaten på insamlingen. I huvudsak 

utgörs kvalitativa metoder av intervjuer och observationer (Holme & 

Solvang, 1997). 

 

2.3.3 Val av forskningsmetod 
 

Vår forskningsmetod kommer bestå av både kvantitativa och kvalitativa 

undersökningar i form av intervjuer, dokumentundersökningar och 

observationer. Dokumentundersökningarna kan anses kvantitativa då de till 

stor del består av statistik. Vi har använt dokumentundersökningar snarare 

än att göra egna kvantitativa undersökningar då vi ansåg att det gav oss en 

bredare insyn på ett effektivare sätt. Intervjuer och observationer har använts 

främst i syften för att få en djupare förståelse för produktionen och företaget 

i helhet och har därmed utförts med hjälp av kvalitativ metodik.  
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2.4 Källor 
 

För att kunna uppvisa en trovärdig rapport gäller det att välja rätt typ av 

källor. Här talas det om primära och sekundära källor där de primära 

innefattar att författaren själv undersöker grundkällan. Sekundärdata innebär 

att informationen är tagen ifrån någon annan och därför gäller det att noga 

granska och välja ut rätt källa vid val av sekundär data. Desto längre ifrån 

ursprungskällan informationen finns desto mer data har gallrats bort ifrån 

ursprunglig data som samlats in (Ejvegård, 2009). Ibland finns även källor 

som behandlar data utifrån egna värderingar, detta kan handla om politiska 

tidskrifter med en viss ideologisk inriktning. Dessa tidningar vinklar ofta 

informationen till deras fördel vilket gör de opålitliga. Det är därför viktigt 

att hitta olika källor med flera olika infallsvinklar för att kunna bygga en 

bred bas till arbetet (Jacobsen, 2002). 

 

2.4.1 Källkritisk granskning 
 

Den kritiska granskningen är viktig för att kunna analysera och validera 

informationen i rapporten. Två huvudfrågor ska undersökas för att lyckas 

med granskningen. Den första är att om de primära eller sekundära data som 

samlats in kommer ifrån trovärdiga källor. Alltså till exempel om rätt 

personer intervjuats eller om författaren har rätt kunskap. Den andra frågan 

som ska ställas är om källan har förmedlat en trovärdig information, det vill 

säga om innehållet i det som sägs eller det som står skrivet är sant (Jacobsen, 

2002). Trovärdigheten kan oftast anses högre i en primär källa och bör 

därför användas för information som är av stor vikt för studien. Nyare källor 

kan även de anses ha en högre trovärdighet då de innehåller mer och 

färskare fakta utan att exkludera tidigare viktig information (Ejvegård, 

2009).  

 

2.4.2 Val av källor  
 

I denna rapport har flertalet olika typer av källor använts. Teorikapitlet 

(kapitel 3) är baserat på våra tolkningar av olika litteraturstudier och 

innehåller all relevant teoretisk bakgrund till problemet som undersöks. 

Detta innebär att vi i kapitel 3 använt oss uteslutande av sekundära källor 

och därför har vi varit väldigt noga i urvalsprocessen. Teorin i källorna har 

jämförts med andra källor inom området för att kunna minimera risken för 

partiskt innehåll. Andra sekundära källor som använts är den 

dokumentundersökning som genomförts för att ta reda på cykeltider samt 

aktuell balansering av linan. Genom observationer och intervjuer används 

även primära källor, främst i syftet att öka förståelsen för hela processer och 

företaget i helhet. Observationerna har granskats genom upprepade 

observationer av samma moment med liknande resultat.  
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2.5 Datainsamlingsmetoder 
 

För att samla in bästa möjliga empiriska data krävs att insamlingsmetoderna 

väljs med omsorg. Det finns flera olika metoder som alla hävdar sig olika 

bra i olika omgivningar. Metoden avgör till viss del tillförlitligheten då alla 

metoder innebär att viss data systematiskt gallras bort (Bell, 2016). I detta 

kapitel kommer olika typer av intervju-, observations och 

dataundersökningsmetoder beskrivas. 

 

2.5.1 Intervju 
 

Intervjumetoderna delas huvudsakligen in i två kategorier; individuella och 

gruppintervjuer. Den individuella intervjun innebär oftast en dialog mellan 

intervjuaren och uppgiftslämnaren. Intervjuaren antecknar och analyserar i 

efterhand den data som samlats in. Trots att den individuella intervjun 

dominerat historiskt anses det i vissa frågeställningar vara väldigt effektivt 

med gruppintervjuer. Detta innebär att flera individer samlas och diskuterar 

ett eller flera olika ämnen. Det har blivit populärt inom marknadsforskning 

för att både för och nackdelar ska diskuteras utifrån olika perspektiv. 

Intervjuerna kan utföras på olika sätt, antingen genom öppna intervjuer eller 

genom strukturerade intervjuer (Jacobsen, 2002).  

 

2.5.1.1 Öppen intervju 
 

Denna typ av intervju kallas även för den kvalitativa intervjun och påminner 

om ett vardagligt samtal mellan två eller fler personer. Då helt öppna 

intervjuer sällan existerar används ofta en viss form av struktur i samtalet 

där det till exempel är bestämt på förhand vilka områden som ska behandlas 

(Carlsson, 1996). I en helt öppen intervju finns inga riktlinjer alls och därför 

utförs intervjun utan att intervjuaren vet vilket område som kommer att 

beröras. Anteckningarna som förs i samband med en öppen intervju är också 

helt ospecificerade, vilket innebär att forskaren inte fokuserar på att 

anteckna fakta ifrån utvalda specifika områden. Svårigheterna med denna 

metod är att data som samlas in blir komplicerad att analysera vilket i sin tur 

ofta leder till att forskaren måste göra tolkningar som kanske inte är 100 % 

sanningsenliga. En annan komplikation är att intervjuaren ska gå in i 

intervjun helt utan fördomar och med ett öppet sinne vilket många anser vara 

en omöjlighet (Jacobsen, 2002). 

 
2.5.1.2 Strukturerad intervju 

 

I en strukturerad intervju är vissa faktorer förutbestämda. Faktorerna kan 

vara att intervjun ska inrikta sig på ett specifikt ämne eller en specifik 

händelse. I många fall är även frågorna förutbestämda vilket leder till att 

informationen som erhållas av denna typ av intervju är begränsad till vad 

frågeställaren väljer att fokusera på. Denna typ av intervju är vanlig i 
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samband med exempelvis telefonintervjuer. Kritiken mot denna 

intervjumetod är att den strider mot den kvalitativa metodens ideal då den 

utesluter viss fakta (Jacobsen, 2002). 

 

2.5.2 Observation 
 

Datainsamling med hjälp av observationer innebär att människor blir 

observerade i ”naturliga” situationer av en eller flera undersökare. För att 

registrera händelserna används anteckningar eller videoinspelning. Data som 

samlas med hjälp av observationer speglar människors faktiska beteende 

istället för det de säger sig göra. Genom denna metod syns exakt hur 

människor agerar i olika situationer, dock utesluts faktorer om hur de känner 

och upplever situationen (Holme & Solvang, 1997). 

 

2.5.3 Dokumentundersökning 
 

Dokumentundersökningar innebär att forskningen bygger på andras 

undersökningar, det vill säga sekundär data. Vanligt förekommande i denna 

metod är att analysen utgörs av till exempel offentliga dokument eller 

årsredovisningar. Denna metod är effektiv då primära källor är otillgängliga, 

det kan handla om grupper där personer inte är villiga att ge intervjuer eller 

om historisk data där upphovsmannen till de primära källorna inte längre är 

vid liv (Jacobsen, 2002). 

 

2.5.4 Val av datainsamlingsmetod 
 

Vårt arbete innehåller data som samlats in genom flera olika typer av 

metoder. Delvis strukturerade intervjuer har gjorts för att få en överblick 

över problemet samt för att förstå hur företaget fungerar och arbetar. 

Observationer har använts för att förstå produktionslinan och dess olika 

moment samt hur dessa påverkar problemet som vi undersöker. Statistik i 

form av momenttider har samlats in via dokumentgranskningar för att spara 

tid samt att vi bedömer reliabiliteten högre i dessa dokument än om vi själva 

hade tagit tiderna då dessa mätningar gjorts vid flera tillfällen för att 

försäkras att de är korrekta.  

 

2.6 Studiens noggrannhet 

  
Oavsett forskningsmetoder och datainsamlingsmetoder måste alltid 

forskaren kritiskt bedöma informationens tillförlitlighet. Detta måste ske 

kontinuerligt genom hela processen, vilket betyder att forskaren ställer sig 

frågande till om informationen som insamlats faktiskt är ett mått på det hen 

är intresserad av. En annan fråga som måste ställas är om rätt källa använts 

för att mäta eller samla in informationen. Undersökningsupplägget måste 

också ifrågasättas då det kan vinkla studiens resultat. Forskaren måste även 
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kunna bevisa att informationen som publiceras är sanningsenlig genom att 

verifiera rapportens data (Jacobsen, 2002).  

 

2.6.1 Validitet 
 

Med validitet menas att det som önskas mätas faktiskt är det som mäts. Det 

talas även om generell giltighet vilket kan indelas i intern och extern 

giltighet. Inom intern giltighet ifrågasätts om det som faktiskt uppmätts är 

ett mått på det som ska beskrivas, för att kunna försäkra att resultatet är helt 

inom ramarna för det som uppmätts. De empiriska data som insamlats måste 

ha en direkt koppling till resultatet och endast det resultatet. Extern giltighet 

handlar om i hur hög utsträckning resultatet kan användas i andra 

sammanhang. Studien ska vara representativ för det sammanhang data ska 

överföras till (Jacobsen, 2002). 

 

2.6.2 Reliabilitet 
 

Reliabilitet innebär att studien ska gå att lita på och att den ska vara 

genomförd på ett trovärdigt vis. Studien ska vara baserad på korrekta 

mätresultat, vilket verifieras genom att samma resultat upprepas om 

mätmetoden förblir densamma under upprepade försök (Bell, 2016). 

Resultatet av mätningen ska också vara tillförlitlig genom att om mätningen 

hade upprepats hade samma resultat uppnåtts konsekvent. Reliabilitet 

bestäms således genom utföradet av mätningar samt noggranheten vid 

bearbetning av informationen. Olika sätt att bevisa reliabilitet kan vara att 

flera forskare gör samma undersökning vid olika tidpunkter samt att använda 

olika mätinstrument och mätmetoder. Fås samma eller liknande värden på 

mätningarna kan de anses ha en hög reliabilitet (Holme & Solvang, 1997).  

 

2.6.3 Val av datautvärdering 
 

För att styrka reliabiliteten i denna rapport har vi använt oss av källor i form 

av litteraturstudier samt vetenskapliga artiklar som granskats och jämförts 

med andra eventuella teorier. Webbkällor har också använts i den mån vi har 

hittat tillförlitliga källor. Webbkällorna har vi använt som komplement i 

första hand när inte litteratur och forskningsartiklar har hittats inom området. 

Vi har använt oss av flera olika litteraturkällor för att få information ur olika 

synvinklar och på så vis öka sanningsfaktorn i källorna. Informationen om 

processerna har samlats in via både processtekniker samt av operatörerna 

som jobbar nära produktionen för att öka reliabiliteten. Vi har även valt att 

använda oss av insamling av dokument för att öka reliabiliteten hos 

momenttiderna av den anledningen att de har gjort dessa mätningar fler 

gånger än vad vi hade kunnat genomföra och på så vis är dessa tider mer 

trovärdiga än om vi hade mätt själva. För att samla in rätt data och på så vis 

öka validiteten har dokumentgranskningar använts då dessa har kontrollerats 

av företaget vid ett flertal tillfällen och kan därför anses vara sanningsenliga. 
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Den externa validiteten kan anses vara stor i detta fall då vårt resultat är 

baserat på fallföretagets verkliga data men har applicerats i en generell 

modell som skulle kunna användas vid flera olika typer av produktion. 
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2.7 Studiens genomförande 
 

Studien har genomförts på Electrolux Laundry System i Ljungby under en 

period på 20 veckor. Av dessa har de 10 första veckorna varit på halvfart 

och de sista 10 veckorna på helfart. 

  

Kontinuerliga besök på fallföretaget har gjorts för att få en djupare inblick i 

företaget. Under vistelserna har författarna intervjuat företagets anställda för 

att skaffa information om produktionsproblemet, samt gjort observationer av 

processerna. Studien började med att författarna samlade in relevant data för 

problemet, och därefter gjordes en nulägesbeskrivning i syfte att identifiera 

problem och förbättringsmöjligheter. En generell modell till problemet 

utformades i Excel för att skapa ett kommunikationsverktyg som kan 

utnyttjas mellan produktions- och marknadsföringsavdelningen. 

Informationen i nulägesbeskrivningen grundar sig på intervjuer och 

observationer som författarna gjort samt data som samlats in.  

  

Litteraturstudier har genomförts för få tag i bakomliggande teorier och 

forskning till undersökningen. Teorin som valts ut består av litteratur och 

vetenskapliga artiklar och har i syfte att stödja förståelsen för empiri, 

förbättringsförslag och resultat. 

  

Arbetet fortsätter med ett empiriavsnitt som innehåller nulägesanalys och en 

analysdel där teorin jämförs med empirin. Detta ligger till grund för de 

rekommendationer, förbättringsförslag och lösningsförslag som presenteras i 

resultatet.  

 

Val av metoder visas i figur 1 nedan. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Metodval. 

Kategori Forskarnas val 

Vetenskapligt synsätt Positivism, hermeneutik 

Vetenskapligt 

Angreppssätt 

Abduktion 

Forskningsmetod Kvalitativa, kvantitativa 

Källor Primära, sekundära 

Datainsamling Delvis strukturerad 

intervju, observationer, 

dokumentundersökning 

Studiens noggrannhet Validitet, reliabilitet 
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3 Teori 
 

Kapitlet berör teorier som är relevanta för studiens genomförande. Teorin kommer 

i ett senare kapitel analyseras och jämföras med resultatet. 

 

3.1 Linjetillverkning 
 

Vid linjeproduktion är de olika stationerna som behövs för att framställa en 

produkt placerade i linje efter varandra i den ordning som arbetet ska 

utföras. Detta är den vanligaste produktionslayouten för produkter med en 

hög och jämn efterfrågan där variationen mellan produkterna är liten, det vill 

säga för standardiserade produkter (Bellgran & Säfsten, 2010). Typiska 

produkter som tillverkas i produktionslinor är bilar, vitvaror och 

konfektionsprodukter. Till skillnad från den funktionella verkstaden som ger 

en maskinorienterad layout, är linjeproduktion produktorienterad. Eftersom 

utrustningen är konstruerad efter en särskild produkt eller produktgrupp med 

begränsad variation, är flexibiliteten i volym och produktmix relativt låg. 

Däremot blir materialhanteringen enkel och transportkostnader samt 

produkter i arbete kan hållas lågt. Detta gäller framförallt när balanseringen 

kan hållas på en jämn nivå (Olhager, 2013). 

 
Figur 2. Illustration av linjelayout. (Bellgran & Säfsten, 2010. S. 207). 

 

 

Det finns två typer av linor: 

 Styrande band är en mekanisk styrd installation med direkt koppling 

mellan stationerna och tillåter inte buffertar mellan dem.  

 Flytande band är ett manuellt reglerat materialhanteringssystem, som 

tillskillnad från det styrande bandet ger möjlighet till buffertar mellan 

arbetsstationerna (Olhager, 2013). 

 
 

3.2 Taktade flöden 
 

För att skapa ett kontinuerligt flöde måste arbetet längs processen 

balanseras, vilket betyder att det som tillverkas ska spendera lika lång tid på 

varje arbetsstation, med målen att ingen station ska behöva höja tempot samt 

att ingen station ska behöva vänta. För att lyckas med detta krävs 

standardiserade processer med minimala variationer (Sörqvist, 2013). 
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3.3 Monteringslinor 
 

Det finns flera olika typer av monteringslinor med olika egenskaper och 

behov. De vanligaste är: dedicated lines, mixed-flow lines och batch 

assembly lines (Baudin, 2002). 
 

3.3.1 Dedicated lines 
 

Denna typ av lina innebär att en produkt tillverkas under en lång tidsperiod 

samtidigt som volymen justeras flertalet gånger under tiden. Vid stora 

förändringar tas ingenjörer in som under långa perioder jobbar med att 

återbalansera linan (Baudin, 2002). 
 

3.3.2 Mixed-flow lines 
 

Mixed-flow lines innebär att flertal produkter altereras på samma lina med 

en produkt i taget, vilket innebär ett omfattande arbete för att balansera 

monteringen då produkterna har olika monteringstider och olika moment 

som ska utföras. Detta kan lösas genom delmonteringar eller en utbredd 

automation på vissa produkter (Baudin, 2002). 
 

3.3.3 Batch assembly lines 
 

Inom batch assembly lines tillverkas flertalet produkter på samma lina. 

Skillnaden på batch assembly och mixed-flow är att här tillverkas en hel 

batch med samma produkter innan produkten byts ut (Baudin, 2002). 

 

3.4 Kapacitet 
 

Kapacitet innebär hur mycket ett företag har möjlighet att producera. Genom 

att ha en kapacitet som ligger över den faktiska produktionstakten, även 

kallat överkapacitet så ökar flexibiliteten i ett företag både vad gäller 

produktmix och volym. Företaget kan i och med detta ta in större oväntade 

ordrar om så skulle inträffa utan att det påverkar produktionen väsentligt. 

Överkapacitet kostar dock pengar, inte bara när den utnyttjas utan hela tiden. 

Genom att hela tiden inneha överkapacitet måste företaget hela tiden ha ökat 

kapital bundet i såväl maskiner som i lagerhållning. För att kunna utnyttja 

överkapaciteten måste även en överkapacitet i bemanningen förekomma, 

vilket innebär ökade kostnader (Olhager, 2013). 

 

3.5 Lagerhållningskostnader 
 

Vid produktion mot ett mellanlager eller slutlager är lagerstyrning extra 

viktigt, däremot existerar någon form av lager i nästan alla 

produktionsverksamheter, till exempel förekommer ofta ett råmaterialslager 

även om tillverkning sker mot kundorder. Det är av stor vikt att styra lagret 
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rätt vid kundorderpunkten när det gäller antal och mix av material eftersom 

bristen på produkter kommer leda till försenade leveranser. Misslyckad 

lagerstyrning leder ofta till stora kostnader för företaget. För små lagernivåer 

leder till missnöjda kunder som i någon form kommer påverka företagets 

ekonomi negativt, samtidigt som för höga nivåer leder till onödig 

kapitalbindning (Olhager, 2013). 

 

Det tre grundläggande typerna av lagerhållning är förråd, produkter i arbete 

(PIA) samt färdigvarulager. Förråd består av råmaterial och komponenter 

som är avsedda för montering eller bearbetning. Produkter i arbete omfattar 

produkter som är under bearbetning eller mellan arbetsstationerna. 

Färdigvarulagret består av produkter som är klara för leverans (Olhager, 

2013). 

 

Det finns tre lagerrelaterade kostnader: lagerhållningskostnad, 

ordersärkostnad och bristkostnader (Olhager, 2013). 

 

Lagerhållningskostnad uppstår främst på grund av kapitalbindning, som är 

kopplat till investeringen i materialet. Kapitalbindningskostnader är 

exempelvis kostnader för lageryta, materialhantering, försäkringar och 

inkurans (Mattson & Jonsson, 2003). Lagerhållningskostnaderna omfattar 

också kostnader för att administrera och fysiskt lagra produkter, allt material 

som lagerhålls samt produkter i arbete binder kapital (Olhager, 2013). 

 

Ordersärkostnad inom produktion kallas för ställkostnad eller 

uppsättningskostnad och är arbetet som genomförs vid omställning av 

maskiner, byte av verktyg med mera. Kostnaden uppstår också i samband 

med den administrativa orderhanteringstiden samt kostnader för 

dokumentation (Mattson & Jonsson, 2003). 

 

Bristkostnader uppstår då en produkt inte kan levereras i tid. Dessa 

kostnader inkluderar bland annat om kunden inte vill vänta och avbryter sin 

order eller om prisreducering krävs för att få kunden att stå fast vid sin 

order. I bristkostnader räknas även företagets försämrade goodwill ur 

kundperspektiv in. Däremot är det svårt att sätta ett värde på goodwill och 

därför anses bristkostnader vara svåra att fastställa (Lumsden, 2012). 
 

  

3.6 Balansering 
 

I en perfekt balanserad produktion matchar operationstiden på varje station 

exakt med takttiden. Vid en ickeperfekt balansering innebär detta att 

flaskhalsar uppstår samt att stationer som har en lägre operationstid än 

flaskhalsen kommer att stå stilla någon gång under cykeln. Flaskhalsar 

uppstår då stationer tar olika lång tid. Den station som tar längst tid kallas då 

flaskhals, i och med detta är det den station som begränsar produktionen. 

Detta leder till stora slöserier i form av outnyttjad kapacitet och en lägre 



  
 

 

 

16 

Petersson & Richardson 

andel värdeskapande tid. Inom en monteringslina ingår mängder av 

småmoment. Många av dessa moment kan förflyttas mellan stationer för att 

balansera produktionen. Metoden kallas för balansering av monteringslina 

(Baudin, 2002).  

 

Arbetsmomenten delas in i staplar där varje stapel representerar 

operationstiden på varje station. Målet är att alla staplar ska ligga under 

takttiden samt att staplarna ska vara så jämnt fördelade som möjligt. 

Svårigheter uppstår dock när vissa moment måste göras i en viss ordning, till 

exempel kan inte skruvar och muttrar sättas dit innan ett hål har borrats 

(Baudin, 2002). 

 

När produktionen sedan genomför förändringarna är det inte bara ett 

arbetsmoment som flyttas. Även material, utrustning, instruktioner och 

träning av operatörerna måste utföras i samband med att momenten flyttas 

(Baudin, 2002). 

 

 
 

Figur 3. Beskrivning av balanseringprocessen där moment förflyttas mellan 

stationerna för att cykeltiden ska ligga så nära takttiden som möjligt. 

(Baudin, 2002. s. 116). 

 

3.6.1 Balanseringsförlust 
 

Den tid som en produkt tillbringar på en arbetsstation kallas cykeltid och 

anger tiden mellan två färdigbearbetade produktenheter. För att skapa balans 

utmed en lina måste arbetet vid varje station vara lika med takttiden, vilket 
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betyder att balanseringsförlust kommer uppstå om stationerna som ingår i en 

lina har olika cykeltider. Linans balanseringsförlust mäts enligt formel (1): 

 

𝑑 =
𝑛𝑐−∑ 𝑡𝑖𝑖

𝑛𝑐
   (1) 

 

där,  d= balanseringsförlust 

 n= antal arbetsstationer 

 c= cykeltid, stationen med längst cykeltid 

 ti= cykeltid för station i. 

(Olhager, 2013). 

 

3.6.2 Minsta antal arbetsstationer 

 

Ett annat alternativ är att utgå ifrån minsta möjliga antal arbetsstationer. Det 

innebär att kundbehovet bestämmer takttiden och utifrån detta bestäms antal 

arbetsstationer. Detta räknas ut genom följande formel (2):  

 

   𝑛 =
∑ 𝑡𝑖𝑖

𝑇𝑇
                                             (2) 

 

där, n= antal arbetsstationer 

 ∑t= total cykeltid 

 TT= takttid. 

 

3.6.3 Effektivitet 
 

En linas effektivitet visar hur mycket av den tillgängliga tiden som utnyttjas 

vid produktionen. Detta mäts genom följande formel (3): 

 

                                        𝐸 =
∑ 𝑡𝑖
𝑗
𝑖=1

nc
                           (3) 

 

där, E= effektivitet 

 ti= cykeltid för station i 

 n= antal arbetsstationer 

 c= cykeltid, stationen med längst cykeltid. 

 

3.7 Kvalitet   
 

Två olika sätt att uttrycka kvalitet på är: kvalitet är vad kunden vill ha och är 

villig att betala för eller kvalitet är när kunden kommer tillbaka men inte 

produkten (Olhager, 2013). 

 

Kvalitet är en viktig faktor för kunden när hen ska köpa en produkt eller 

tjänst. Det har visat sig att företag som arbetar med kvalitet och 

kvalitetsutveckling har uppnått framgångar i marknadsposition, lägre 
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kostnader och snabbare produktutveckling. Några som var tidiga med 

kvalitetsfrågor och som samtidigt lyckads slå sig in på den internationella 

marknaden var japanska företag. Förklaringen till framgångarna beror inte 

på en enskild teori, utan på genomgripande förändringar i företaget som 

förenas till en företagshelhet. För att skapa hög kvalitet bör organisationer 

bygga en företagskultur baserad på kundfokus, ständiga förbättringar och 

delaktighet (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Det är viktigt att skapa hög kvalitet i både produkter och produktion. I 

produktion ingår även processkvalitet, vilket exempelvis är toleranser för 

kritiska dimensioner vid maskinbearbetning. Kvalitetsprocessers ändamål är 

att frambringa hög produktkvalitet. Produkter som håller den kvalitet som 

kunderna önskar kommer leda till god försäljning, och kan på så sätt ses som 

en intäktsskapare. Bristande kvalitet som leder till att produkter måste 

omarbetas eller kasseras betyder extra kostnader, och därför är kvalitet även 

kopplat till kostnader och kapital (Olhager, 2013). Kvalitetskostnader kan 

delas upp i följande: 

 

 Interna felkostnader. Kostnaderna upptäcks internt på företaget innan 

produkten har levererats till kunden. Här ingår kostnader för 

kassation, omarbetning, och stilleståndskostnader.  

 Externa felkostnader. Upptäcks först när produkten redan är 

levererad till kunden och gäller kostnader för reklamationer, 

garantier och goodwill-förluster.  

 Kontrollkostnader. Det vill säga kostnader för att kontrollera att 

produkter håller de krav som ställts i tillverkningsprocessen. 

Mottagningskontroll, tillverkningskontroll och slutkontroll är 

exempel på sådana kostnader.  

 Förebyggande kostnader. Kostnader som uppstår när företaget inför 

exempelvis kvalitetsledningssystem, leverantörsbedömning och 

utveckling av personal, för att förebygga att kvalitetsbrister uppstår 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

 

3.8 Lean 
 

Lean är ett synsätt som bygger på att en verksamhet drivs och styrs till 

resurssnåla, flexibla och snabba processer efter kundernas aktuella behov. 

Grundpelarna i Lean är att fokusera på kvalitet och kundernas behov. Det 

gäller för företagen att producera det kunden efterfrågar just nu, varken mer 

eller mindre. För att skapa största möjliga värde och maximal 

flödeseffektivitet förbättras ständigt de flöden och processer som ingår för 

att möta kundernas önskningar (Sörqvist, 2013). 
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3.8.1 Standardiserat arbetssätt 
  

Standardiserat arbetssätt innebär att operatörerna använder samma metoder 

för att utföra arbetet vid en station, som i sin tur är utrustad med rätt verktyg 

för att arbetet ska kunna genomföras. Detta betyder att tränade montörer ska 

kunna genomföra arbetet inom takttiden, samt göra samma moment på en 

viss tidpunkt. Henry Ford förklarade redan år 1926 att standardisera en 

metod är att, från ett flertal metoder, välja den allra bästa metoden och 

använda den. Det bästa sättet att göra något menar Ford är summan av alla 

enastående sätt vi hittills har hittat, och som ligger till grund till 

morgondagens förbättringar (Bicheno, 2006). 
 

För att förstå ett standardiserat arbetssätt finns det tre grundpelare: 

 Ett standardiserat arbetssätt är inte oförändligt och uppdateras när bättre 

lösningar upptäcks.  

 Arbetssättet medför stabilitet hos processerna och minskar variationen 

eftersom att arbetet utförs på samma sätt. Detta gör också att avvikelse är 

enkla att hitta och följa upp.  

 Att arbeta efter standarder är nödvändigt för ständiga förbättringar 

(Bicheno, 2006). 
 

Ett missförstånd som ofta uppstår på företag där standarder införs är att 

arbetet ofta visualiseras byråkratiskt och stelt, när det egentligen ger 

möjlighet för stora förändringar och flexibilitet. För att lyckas med 

standarder krävs därför att alla som är delaktiga i processen får vara med och 

påverka, samtidigt innehar arbetsledarna huvudansvaret för att upprätthålla 

och förbättra det standardiserade arbetssättet. Arbetssättet genererar 

samarbetsgemenskap snarare än konflikter mellan anställda och ledning. Hur 

detaljerat det standardiserade arbetssättet ska vara beror på flera olika 

parametrar, exempelvis hur stora risker och konsekvenser eventuella 

avvikelser medför samt behovet av systematik och struktur i processen. 

Viktigt är att se till hur komplext och svårt operatörerna ser på arbetet, samt 

deras förkunskaper. På Toyota måste operatörerna själva fundera över hur de 

kan förbättra arbetsuppgifterna under angiven takttid, och förutom att lära 

sig de grundläggande principerna för arbetet ska de också förstå grunden till 

varför de ska utföra dessa arbetsuppgifter (Sörqvist, 2013).  

 

Det anses omöjligt att förbättra en process om den inte är standardiserad, 

vilket betyder att standarder är en förutsättning för arbetet med ständiga 

förbättringar. När en process förändras utan att vara standardiserad blir 

förbättringen bara ännu en processvariant, därför ska förbättringsarbetet 

komma efter standardiseringen. Arbetssättet ligger också till grund när 

organisationer vill bygga in kvalitet (Liker, 2009).  
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3.8.2 Ständiga förbättringar 
 

Kaizen är det japanska ordet för ständig förändring till det bättre. 

Grundtanken är att göra förbättringsarbetet till en naturlig del av arbetet och 

ska ingå i allt som görs. Arbetssättet bör involvera alla medarbetarna och 

ledarna ska vara kunniga, engagerade och visa vägen till att driva igenom 

förbättringar. Kaizen utgår ifrån verksamhetens kunders behov, och för att 

tillfredsställa dessa krävs att alla typer av slöserier elimineras samt att 

företaget ökar de värdeskapande aktiviteterna. Ständiga 

kvalitetsförbättringar blir allt mer viktigt då de externa kraven på 

produktkvaliteten ökar fortlöpande (Sörqvist, 2013). 

 

Ett välanvänt verktyg inom förbättringsarbetet är PDSA-modellen som står 

för Plan (planera), Do (göra), Study (studera) och Act (lär). Dessa steg är till 

för att skaffa sig värdefull kunskap som används för att förbättra produkter 

eller processer. Ledarnas uppgift är att träna och lära ut PDSA och modellen 

bör vara inkluderat i det dagliga arbetet (Liker, 2009). 

 

 
Figur 4. PDSA- modellen. (The W. Edwards Deming Institute, 2016) 

 

 Plan: I denna fas ska problemet och dess orsaker identifieras och sedan 

elimineras genom lämpliga åtgärder. Framgångsrika verksamheter lägger 

mycket vikt vid planering, vilket gör att implementeringsfasen går 

snabbare och utan komplikationer.  

 Do: När förbättringsåtgärder tagits fram är det i denna fas de genomförs. 

Här är det viktigt att de som ska genomföra arbetet får tillräckligt med 

information och utbildning.  

 Study: Efter att åtgärderna har genomförts görs en uppföljning av 

resultatet. Vanligt är att mätningar utförs och analyseras.  

 Act: Blev inte resultatet som företaget tänkt, korrigeras det till det bättre 

innan det kommuniceras och lärs ut i verksamheten. Detta är ett viktigt 

och ofta bortglömt steg, men nödvändigt för att förbättringar genomförs 

hela vägen (Sörqvist, 2013). 
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3.8.3 Förbättringsarbete för montörer 
 

Förbättringsarbete i en organisation förekommer på flera olika nivåer. Det 

individuella förbättringsarbetet är förbättringar som utförs av enskilda 

arbetare i det egna arbetet. Denna typ av förbättring är i huvudsak enklare 

lösningar som kan åtgärdas direkt. Förbättringsarbeten av denna typ visar på 

en vilja hos medarbetarna att förbättra vilket även leder till ett ökat 

engagemang samt uppmanar till kritiskt och kreativt tänkande. Nackdelen 

med dessa förbättringar är i huvudsak att de endast är fokuserade på 

situationen som råder på den enskildes arbetsplats och därför inte tar hänsyn 

till organisationen i stort vilket ofta leder till att andra moment också måste 

förändras (Sörqvist, 2004). 
 

3.8.4 Värdeskapande och slöserier 
 

Värdeskapande är ett vanligt förekommande ord inom Lean och är det som 

tillförs produkter eller tjänster och som skapar direkt värde för kunden och 

som denna är beredd att betala för. När ett arbete studeras inser företaget 

vanligtvis att den tid som är värdeskapande för kunden är en liten del av hela 

arbetet som utförs. Anlitas exempelvis en skogshuggare för att såga ner ett 

träd, är den värdeskapande tiden endast när skogshuggaren sågar ner trädet. 

Den icke värdeskapande tiden delas upp i nödvändig icke-värdeskapande tid 

och slöserier som direkt kan elimineras. Exempel på nödvändig icke-

värdeskapande tid är när skogshuggaren tar sig till platsen där trädet står, 

vilket inte direkt skapar värde för kunden (Sörqvist, 2013). 
 

Slöserier är det som kunden inte vill betala för, och som inte är nödvändigt 

eller skapar värde för produkten eller tjänsten. Inom Lean kallas slöserier för 

Muda och de har valt att fokusera på åtta huvudslöserier, där det åttonde har 

tillkommit på senare år (Dennis, 2007). 
 

 Överproduktion. Är sådant som produceras eller utförs och som sedan 

inte efterfrågas. Överproduktion är den grundläggande orsaken till flera 

av de andra slöserierna och lyckas företag förhindra denna sorts muda har 

de kommit långt.  

 Lager. Lager i form av råmaterial, delar och produkter i arbete binder 

kapital samtidigt som det finns risk för att det aldrig går att sälja eller blir 

för gammalt.  

 Överarbete. När ett företag förser en produkt med egenskaper och 

funktioner som kunden inte efterfrågar eller är beredd att betala för 

uppkommer ett allvarligt slöseri i form av överarbete.  

 Transport. Transport av varor, material och utrustning tillför inget värde 

och bör minimeras så mycket som möjligt.  

 Väntan. Ett vanligt förekommande slöseri i flöden och processer är 

väntan som innebär tid som går åt till att vänta på att andra ska blir klara, 

exempelvis omställningar eller inkommande produkter.  
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 Fel och omarbete. Detta är slöserier som ofta hindrar flöden från att vara 

effektiva. Arbete måste göras om för att fel och brister har uppstått.  

 Rörelser. Med rörelse menas förflyttningar av människokroppen eller 

utrustning som inte skapar något värde för slutkunden.  

 Outnyttjad kreativitet. Detta är det åttonde slöseriet som har tillkommit 

på senare år och innebär att organisationer inte utnyttjar medarbetarnas 

kunskap och idéer på bästa tänkbara sätt (Dennis, 2007). 
 

Eftersom överproduktion är det allvarligaste slöseriet måste organisationer 

som angriper en process ur ett leanperspektiv börja med att kartlägga 

värdeflödet och följa materialet genom hela processen.  

 

3.8.5 Poka-yoke 
Poka-yoke är anordningar som är inbyggda i en produktionslina som är till 

för att det ska vara näst intill omöjligt för operatören att göra fel. Det handlar 

alltså om felsäkringar. Poka-yoke innebär också att problem som uppstår 

trots felsäkringar, ska upptäckas direkt och elimineras. För att inga fel ska 

kunna passera i produktionen utan att operatören som utfört felet ska missa 

det krävs flera poka-yoke anordningar på varje station och i alla moment. 

Dessa måste i sin tur vara standardiserade så att operatören vet när problem 

uppstår, och hur de ska lösas (Liker, 2009). När problemet uppstår ska 

maskinen antingen sluta köra eller ge varning. De mest effektiva poka-yoke 

har visat sig vara när maskinen stänger av eftersom att den inte kommer 

fortsätta producera innan felet är åtgärdat (Dennis, 2007). 

 

En effektiv poka-yoke upptäcker exakt alla fel och ger direkt feedback om 

åtgärder. Misslyckade felsäkringar leder till att problemet upptäcks senare i 

kedjan eller i värsta scenario, när produkten är ute hos kund (Dennis, 2007).  
 

3.8.6 Heijunkakäll 
 

Heijunka är japanska för utjämning, och syftar till utjämning av produktion 

gällande volym och produktmix. Den ultimata leanmetoden, att producera 

efter kundorder och leverera exakt det kunderna vill ha när de vill ha det är 

inte hållbart när efterfrågan varierar kraftigt (Bicheno & Holweg, 2009). Om 

efterfrågan ena veckan är hög kommer medarbetarna behöva arbeta övertid 

och bli stressade, och när sedan efterfrågan minskar drastiskt veckan efter 

kommer personalen bli sysslolös. Detta kommer skapa onödiga lager, dolda 

problem och försämrad kvalitet. Vanligt är också att ledtiderna ökar då 

verksamheten är oorganiserad. För att kunna ge bättre kvalitet och service 

till kunderna studeras den verkliga efterfrågan, ett mönster för volym och 

produktmix bestäms och en jämn plan för varje dag utformas. Även 

arbetsbelastningen mellan medarbetarna bör vara jämnt fördelat. Lyckas 

företag skapa en produktionslina som inte innehåller några flaskhalsar och 

som producerar i ett jämnt arbetstempo kommer flera positiva effekter 

komma av sig själv, som effektiv taktning, och jämnt och högt 

resursutnyttjande. Även ledtiderna kommer minska då order samlas på hög, 
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vilket kommer resultera i större kundtillfredsställelse än vid ”skynda på, 

sakta in”-metoden (Liker, 2009).  

 

Kundorderstyrd produktion och samtidigt Heijunka är också möjligt. Toyota 

är ett företag som lyckas med båda delarna genom att de ändrar bilarna efter 

specifika beställningar samtidigt som bilarna rör sig på bandet (Liker, 2009). 

 
 

3.9 Inhyrning av bemanning 
 

Den främsta anledning till att verksamheter anlitar bemanningsföretag är 

flexibiliteten i personalstyrka som detta medför. I dagens samhälle är 

flexibilitet ett måste och organisationer använder inhyrd personal för att bli 

mer anpassningsbart. Genom att anlita personal genom bemanningsföretag 

krävs inga anställningsprocesser som riskerar att bli dyra och långdragna, 

utan tvärtom kan de inhyrda börja med kort varsel. En annan fördel är att 

bemanningspersonalen kan sluta redan dagen efter och förtaget behöver då 

varken ta eller förmedla beskedet om uppsägning. Under lågkonjunktur 

undviks negativ publicitet eftersom personal inte behöver avskedas. Vid 

behov kan verksamheter också välja att rekrytera den inhyrda personalen, 

som då redan är upplärd (Olofsdotter & Augustsson, 2008). 

 

När ett företag ska anställa genom bemanningsföretag behöver de ta hänsyn 

till den inhyrdes arbetsmoral. Ofta bidrar den tryggare anställningsformen 

tillsvidare till att känna större samhörighet och individen blir mer motiverad 

att styra företaget i rätt riktning. Som visstidsanställda vet de att arbetet 

endast kommer att fortlöpa några månader och därför blir ofta lojaliteten 

mot företaget sänkt. För företag är det därför viktigt att väga alternativet att 

själva visstidsanställa, istället för att gå genom bemanningsföretag om det är 

så att lojaliteten visar sig ha stor betydelse för företagets utveckling. 

Arbetsmoralen beror också på individen personliga egenskaper (Kantelius, 

2012). 

 

En annan risk för företaget är att all personal bildar två lag, där ett består av 

de som är tillsvidareanställda av företaget och det andra av dem som är 

inhyrda. Detta går emot företags strävan att som ett team driva verksamheten 

framåt mot gemensamma mål. Vanligtvis är det också oftast dyrare att 

anställa via bemanningsfirmor (Olofsdotter & Augustsson, 2008). 
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3.10 Analysmodell 
  

Analysmodell 

Nr Steg Teori Empiri Kap 

1 Identifiera 

nuläge 

3.1 Linjetillverkning 

3.2 Taktade flöden  

3.3 Monteringslinor 

3.6 Balansering 

 

4.1 Företagsbeskrivning 

4.3 Kvalitetsbrister 

4.4 Produktionen 

5.1 

2 Nulägesanalys 3.4 Kapacitet 

3.5 Lagehållningskostnader 

3.7 Kvalitet 

3.9 Inhyrning av bemanning 

4.2 Produktionens takt 

4.3 Kvalitetsbrister 

4.4 Produktionen 

5.1 

3 Framtida läge 3.6 Balansering  

3.8 Lean 

4.4 Produktionen 

4.5 Volvo GTO 

5.1 

5.2 

4 Utvärdering 3.4 Kapacitet 

3.5 Lagerhållningskostnader 

3.6 Balansering 

3.7 Kvalitet 

4.2 Produktionens takt 

4.3 Kvalitetsbrister 

4.4 Produktionen 

6 

7 

Figur 5. Analysmodell. 
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4. Empiri  
 

I detta kapitel presenteras fallföretaget. Först sker en generell företagsbeskrivning 

som följs av en mer detaljerad beskrivning av processerna. Informationen har 

samlats in genom intervjuer, dokumentgranskningar och observationer, och 

presenteras i text, diagram och bilagor.  

 

4.1 Företagsbeskrivning 
 

Electrolux Laundry Systems Sweden AB är placerat i Ljungby i Sverige och 

är en del av Electrolux Group, världens största tillverkare av vitvaror. 

Electrolux Laundry Systems producerar professionella tvättmaskiner vilket 

innebär att maskinerna är anpassade för användning till större verksamheter 

som till exempel sjukhus och hotell. Därmed tillverkas inga 

konsumentprodukter i Ljungby. Vid studiens genomförande hade Electrolux 

i Ljungby cirka 450 anställda. Globalt har Electrolux cirka 60 000 anställda. 

Omsättningen för hela koncernen 2015 uppgick till 123 miljarder svenska 

kronor. Av detta står fabriken i Ljungby för omkring 1,6 miljarder svenska 

kronor. I Ljungby görs i princip hela maskinen från grunden, allt ifrån att 

bocka plåtar till färdiga produkter. Electrolux har idag en leveransprecision 

ut till kund som ligger mellan 98-99 %.  
 

4.2 Produktionens takt  
 

Electrolux byggde år 2008 om sin produktion till en linjeproduktion. Vid 

detta tillfälle såg marknaden stark ut och Electrolux prognos var att 

försäljningen kommer att fortsätta öka. Med hänsyn till detta gjordes 

produktionslinan med en kapacitet som då låg 30 % över den aktuella 

efterfrågan. När sedan finanskrisen slog till i Sverige 2008 ledde det till 

drastiska förändringar i efterfrågan. Istället för att ändra kapaciteten på 

linorna körde Electrolux vidare med en kapacitet som skulle ha svarat mot 

en växande marknad. Idag kompenseras den högre kapaciteten med att tre 

dagar i veckan köra produktionen med halva den från början tilltänkta 

bemanningen. På detta vis körs linan två av dagarna med 8 operatörer 

placerade på 8 olika stationer vilket genererar en takt på ca 32 maskiner/dag. 

Vid halvfart jämnas balanseringsförlusterna ut, vilket innebär att takten blir 

60 % av fulltakt istället för 50 %. Företagets mål med att köra halvfart var 

att producera 50 % av maskinerna som tillverkas vid full bemanning. Trots 

detta produceras 19 maskiner istället för det tilltänkta antalet 16 maskiner. 

Electrolux upplever idag att denna variation i tempo inte är hållbart för 

företaget och de anser därför att en nybalansering måste genomföras. 

 

Produktionen på Electrolux har ”förhandlingar” med marknadsavdelningen 

för att avgöra hur många maskiner som ska tillverkas för att kunna möta 

efterfrågan. Fördelen som Electrolux har är att dessa siffror är relativt stabila 

över längre perioder och ofta körs samma takt i månader innan den byts. 

Men på grund av att takten trots detta förändras vid vissa tillfällen vill 



  
 

 

 

26 

Petersson & Richardson 

Electrolux produktionsansvariga ha möjlighet att balansera om linan oftare 

än i dagsläget. När marknadsavdelningen ställer krav på antal maskiner som 

ska tillverkas uppstår ofta problem för produktionsavdelningen då antalet 

maskiner som ska tillverkas inte går att matcha med personalstyrkan.  

 

4.3 Kvalitetsbrister 
 

Enligt Electrolux blir effekten av variationen i bemanning och takt dels att 

kvaliteten blir lidande samt att personal inte blir sysselsatt och därmed 

tappar engagemang. Bristerna i kvaliteten beror delvis på att den inhyrda 

personalen inte har samma kunskap och erfarenhet för utförandet av 

monteringen samt att den ordinarie personalen tvingas byta arbetsuppgifter 

oftare när takten förändras. Målet för andel defekta enheter som får 

förekomma är satt till 6,5 %. För tillfället ligger andelen defekta på 8 %. Till 

defekta enheter räknas i detta fall alla maskiner som inte passerar hela linan 

på första försöket, detta kallar Electrolux för NRFT som betyder Not Right 

First Time.  
 

 

4.4 Produktionen  
 

Electrolux tillverkar till stor utsträckning alla delar till deras maskiner i 

Ljungby. Exempelvis köps plåt in som bockas och bearbetas till färdiga 

delar. På linan som undersökts tillverkas tre olika modeller som enbart 

skiljer sig till storleken och därmed har relativt lika cykeltider. 

Monteringslinan kan liknas vid en Mixed-flow line, då ett flertal modeller 

monteras på samma lina med varierande cykeltider och moment. 

Differenserna i cykeltider utjämnas delvis genom delmontage som sker vid 

sidan av linan. 

 

Mixed-flow lines innebär att flertal produkter altereras på samma lina med 

en produkt i taget, vilket innebär ett omfattande arbete för att balansera 

monteringen då produkterna har olika monteringstider och olika moment 

som ska utföras. Detta kan lösas genom delmonteringar eller en utbredd 

automation på vissa produkter (Baudin, 2002).  

 

Electrolux använder heijunka för att jämna ut produktionens belastning vid 

tillverkning av flera modeller genom att fördela modellerna i 

planeringsschemat. 

 

4.4.1 SOB- Standardoperationsbeskrivning  
 

SOB, standardoperationsbeskrivningar finns för alla Electrolux 

produktionslinor. Dessa visar linornas stationer med delmoment samt 

cykeltider. SOB:arna innehåller även ett rörelseschema för var och en av 

stationerna.  
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Icke värdeskapande tid är markerad med rött, och är exempelvis när 

montören rör sig för att hämta material. Tvärtom är den värdeskapande tiden 

markerat med grönt och innebär att montören tillför direkt värde till 

produkten.  
 

4.4.2 Monteringslinans layout 
 

Linan som undersöks på Electrolux är utformad som en rak lina med åtta 

fasta stationer, figur 6. Mellan stationerna finns sidmontering. På varje 

station finns en skärm med en standardoperationsbeskrivning. När 

operatören är klar med det som ska utföras på maskinen trycker operatören 

på en knapp som innebär att maskinen är redo för nästa station. Maskinerna 

förflyttas inte förrän alla stationerna är klara. Detta betyder att buffertar inte 

existerar på lina. 
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Figur 6. Utformning av lina C på Electrolux 

(Electrolux, 2016-03-21). 
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4.4.3 Monteringslinans balansering  
   

Monteringen på undersökningslinan är fördelat på åtta stationer med 

skiftande cykeltider. Här beskrivs kortfattat varje stations huvuduppgifter 

samt visas cykeltiden för de olika maskinmodellerna på varje station. 

Slutligen visas en sammanställning av hela linans balansering.  

 

Station C10 

På station ett är huvuduppgiften att nita ihop stativet. Här byggs ramen till 

maskinen ihop.  

 

 
Figur 7. Balansering station C10. Den gröna stapeln markerar 

värdeskapande tid och den röda stapeln innebär icke värdeskapande tid. 

Takttiden visas i sekunder i vänstra hörnet (Electrolux, 2016-03-16). 

 

Station C20 

Tvättrumman monteras på stativet och fästs med hjälp av en spännrem.  

 

 
Figur 8. Balansering station C20 (Electrolux, 2016-03-16). 
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Station C30 

Här sker montering av motor, fästplatta och sidoplåt. 

 

 
Figur 9. Balansering station C30 (Electrolux, 2016-03-16). 

 

Station C40 

På station fyra monteras panelen och den bakre elen. 

  

 
Figur 10. Balansering station C40 (Electrolux, 2016-03-16). 
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Station C40V  

Här sker monteringen av vattenplåten.  

 

 
Figur 11. Balansering station C40V (Electrolux, 2016-03-16). 

 

Station C50 

På station sex monteras tvätt-och sköljmedelsbehållarna samt att 

motorstyrningen kopplas in.  

 

 
Figur 12. Balansering station C50 (Electrolux, 2016-03-16). 
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Station C60 

Här monteras dekorplåt, luckan, och eventuella element.  

 

 
Figur 13. Balansering station C60 (Electrolux, 2016-03-16). 

 

Kontroller 

Vid stationerna C70 och C80 görs testerna där maskinerna går igenom ett 

testprogram samtidigt som operatörerna gör en visuell kontroll.  

 

Station C90 

På station åtta utförs montering av frontplåt samt monteras övre och nedre 

bakstycke. Efter detta sker emballering av maskinen. Här görs den slutgiltiga 

inplastningen av maskinen.  

 

 
Figur 14. Balansering station C90 (Electrolux, 2016-03-16). 
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Sammanställd balansering 

Som belyses i diagrammet nedan är balanseringen ojämn. Det går även att 

utläsa att de flesta stationerna har en högre cykeltid än takttid.  Stationerna 

C40 och C40V utförs av samma montör vilket gör cykeltiden på C40 och 

C40V missvisande. Den väsentliga balanseringen för dessa stationer är 

därför summan av de båda i en lång stapel. Diagrammet är delvis 

missvisande då det endast visar de modeller som har längst cykeltider trots 

att dessa maskiner inte tillverkas i samma utsträckning som de andra. 

 

 
Figur 15. Sammanställd balansering på lina C (Electrolux, 2016-03-16). 

 

4.5 Volvo GTO, Powertrain Production 
Förutom att studera fallföretaget har observationer och intervjuer gjorts på Volvo 

GTO, Powertrain Production i Skövde för att få inspiration till 

förbättringsmöjligheter. Fabriken valdes eftersom de är erkänt duktiga på effektiv 

produktionsteknik.   

 

Enligt Gunnar Bäckstrand på Volvo GTO i Skövde monteras endast 

motorerna efter en beställning skett. Allt som tas in i monteringen är alltså 

redan köpt av kunder. Företaget har en leveranssäkerhet som uppmätts till 

99,999%, då de förra året inte hade någon försenad leverans. Monteringen 

sker på linor med fasta stationer där det i den inledande monteringen sker 

via styrande band där buffertar utesluts och i slutmonteringen styrs linan via 

flytande band där operatörerna själva trycker vidare produkterna när de är 

färdiga på respektive station. I slutmonteringen tillåts därför buffertar mellan 

stationerna vid olika cykeltider. Mellan de styrande och flytande banden 

finns ett mellanlager, detta eftersom cykeltiderna varierar. Lagret används 

vid till exempel maskinstopp eller vid semestertider.  

 

För tillfället styrs inte monteringen av någon takttid utan istället av en typ av 

tryckande system där produkter tillförs till systemet tills dagsbehovet är 

fyllt. Produktionens planering låses tre veckor i förväg och efter denna 
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låsning görs inga förändringar i orderläggningen. Vid tillfällen då 

dagsbehovet uppfylls innan skiftet är slut stannar produktionen och 

operatörerna utför förbättringsarbeten eller undervisas inom områden som 

berör monteringen. Om dagsbehovet inte uppfylls regleras detta genom att 

jobba övertid eller sätta in extra skift. Vid tillfällen då monteringen blir klar 

flera dagar tidigare än förväntat har Volvo GTO möjlighet att ge personalen 

ledigt i utbyte mot att den lediga tiden placeras i en timbank som Volvo 

GTO senare har möjlighet att utnyttja för att kalla in personal vid till 

exempel övertid eller extra skift. Volvo GTO har ingen överkapacitet i 

monteringen för tillfället på grund av att det skapar stora kostnader i form av 

till exempel bundet kapital eller bemanning.  

 

För att minimera defekter vid monteringen används ofta poka-yoke modeller 

för att utesluta vissa typer av defekter. Kontroller utförs även regelbundet 

igenom hela monteringen för att upptäcka defekter så tidigt som möjligt.  
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5. Resultat och analys 
 

Här jämförs teorin med den insamlade empirin. Resultatet av jämförandet 

analyseras sedan. 

 

5.1 Nuläge 
 

Electrolux har i dagsläget en stor överkapacitet i sin produktion på grund av 

utformningen av linan 2008 som beskrivits i empirin. Överkapaciteten 

kostar mycket pengar i form av bundet kapital och bemanning (Olhager, 

2013). I bundet kapital ingår i detta fall bland annat lagerhållningskostnader 

för material till maskinerna som måste motsvara en produktionstakt långt 

över det verkliga behovet. Enligt Olhager (2013) är däremot överkapacitet 

positivit gällande flexibilitet i volym och produktionsmix eftersom 

möjligheten att producera mer finns då efterfrågan ökar. Bemanningen 

kostar pengar i form av rekrytering, löner och upplärning av ny personal. 

Eftersom Electrolux hyr in en del av personalen från bemanningsföretag 

innebär detta upprepade upplärningar då omsättningen på personal är stor. 

Detta leder till en lägre flexibilitet då personalen ofta bara kan utföra arbetet 

på en eller ett fåtal arbetsstationer. Fördelen med att hyra in personal från 

bemanningsföretag är att det går att minska kostnaderna för överkapaciteten 

när det behövs (Olofsdotter & Augustsson, 2008).  

 

Balanseringen på linan som undersökts har utformats efter ett behov och 

prognoser som fanns för 8 år sedan och stämmer därför inte överens med 

dagens verklighet. De har idag cykeltider på stationerna som vid full 

bemanning betyder att takten blir 32 maskiner per dag vilket innebär en 

överproduktion som enligt Dennis (2007) anses vara den värsta formen av 

slöseri då den leder till alla andra. När Electrolux kör produktionen i 32 takt 

leder överproduktionen till bland annat lagerkostnader. De överproducerade 

enheterna används för att kompensera när de kör på 19 takt, för att hamna på 

den verkliga efterfrågans nivå som varierar där emellan. Enligt Liker (2009) 

skapar denna typ av obalans i produktionen onödiga kostnader, dolda 

problem och sämre kvalitet.  

 

Enligt Electrolux utförs förbättringsarbeten eller delmonteringar vid 

tillfällen då takten uppnås innan dagens slut. Förbättringsarbetet kan 

innebära att komma med förslag på förbättringar som vid genomförande 

kompenseras med en viss summa pengar som linans personal får använda till 

exempelvis aktiviteter utanför jobbet. Förbättringsarbetet kan även innebära 

att städa rent på stationerna. Det andra alternativet är att förbereda delar som 

måste monteras separat vid sidan om linan. Enligt Sörqvist (2004) medför 

denna typ av arbeten ett ökat engagemang och uppmuntrar samtidigt till 

kritiskt och kreativt tänkande. 
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 5.2 Kommunikationsmodell 
 

Modellen för balansering har tagits fram i Excell. Detta för att underlätta för 

produktionsansvariga vid kommunikation med marknadsansvariga. När 

modellen togs fram studerades varje station och dess moment noggrant för 

att få fram ett nuläge att utgå ifrån. För att få en förståelse för modellen 

presenteras arbetet med bilder och text nedan.  

 

Här visas varje station med dess moment och momentens tider. Momentens 

tider är en sammanslagning av de gröna respektive röda tiderna. De gröna 

tiderna är när montören utför arbete som skapar direkt värde för produkten, 

exempelvis när vattenplåten monteras. De röda tiderna är sådant som inte 

skapar direkt värde för produkten men som ändå är nödvändigt, till exempel 

när montören hämtar verktyget som behövs för att sätta fast vattenplåten. 

Siffrorna är uppmätta av Electrolux och dessa har erhållits i form av 

dokument som granskats. Längst ner visas varje stations cykeltid samt linans 

takttid. Detta har legat till grund för fortsatta arbetet med modellen.  

Figur 16. Tider för alla moment som utförs på respektive station på lina C. Alla 

tider är angivna i sekunder. 

Stationer c10 c20 c30 c40 c40v c50 c60 c90 

Moment 1 24 72 34 292 9 44 79 39 

Moment 2 35 10 0 81 21 0 55 0 

Moment 3 51 50 40 11 7 34 15 41 

Moment 4 0 95 161 24 37 0 28 22 

Moment 5 0 17 14 0 0 49 0 26 

Moment 6 32 23 13 81 0 42 0 138 

Moment 7 0 42 26 13 16 128 75 31 

Moment 8 0 34 30 18 20 28 15 96 

Moment 9 30 9 13 47 10 32 60 86 

Moment 10 70 31 27 27 0 13 14 0 

Moment 11 14 34 20 40 0 55 29 0 

Moment 12 16 63 11 30 14 17 0 42 

Moment 13 30 38 23 43 23 8 0 40 

Moment 14 69 29 40 24 9 0 0 0 

Moment 15 98 20 26 168 6 45 352 21 

Moment 16 46 22 8 23 6 45 7 15 

Moment 17 42 38 25   0 78 45 0 

Moment 18 8 32 14   36 43 18 15 

Moment 19 0 16 44   6 48 24 10 

Moment 20 69 38 35   24 0 23 15 

Moment 21 97 55 37   37 0 22 10 

Moment 22 33 44 0   8 0 32 20 

Moment 23 40 38 120   20 37 8 30 

Moment 24 89   0     0 59 6 

Moment 25     68     0 13 8 

Moment 26     25     0 17 32 

Moment 27     22     35 74 7 

Moment 28     11     0 17 7 

Moment 29           75     

Cykeltid 893 850 887 922 309 856 1081 757 

Takttid 840 840 840 840 840 840 840 840 
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För att få en visuell bild av läget användes tabellen ovan för att visa 

balanseringens nuläge. Nuläget presenteras i bilden nedan, de vertikala 

pelarna indikerar varje stations cykeltid och den horisontella linjen visar 

linans takttid. Informationen kommer användas för att ta reda på minsta 

möjliga antalet stationer samt linans effektivitet och balanseringsförluster.  

 

 
Figur 17. Aktuella balanseringen på lina C. Takttiden är 840 sekunder och 

illustreras med hjälp av den horisontella linjen. Y – axeln innebär tid i 

sekunder och X-axeln är stationerna. 
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Dessa tre mätvärden grundar sig på figur 16 där momenttider samt 

cykeltider återfinnes. Här visas minsta möjliga antal stationer vid angivna 

takttiden 840 sekunder. Genom att addera alla stationers cykeltider och 

sedan dividera summan med takttiden återfås minsta möjliga antal stationer 

utan att överstiga takttiden.  Effektivitet indikerar hur mycket av den 

tillgängliga tiden som utnyttjas för att montera maskinerna, även de röda 

tiderna är inkluderade. Effektiviteten räknas fram genom att alla stationernas 

cykeltider adderas och sedan divideras summan med antal stationer 

multiplicerat med den  högst uppmätta cykeltiden. Den outnyttjade tiden 

kallas balanseringsförlust och är motsatsen till effektivitet och fås därför 

genom att ta ett minus effektiviteten. 

 

 

Minsta antal stationer 

n=∑t/TT → 7,8036 

   
Effektivitet   

 𝐸 =
∑ 𝑡𝑖
𝑗
𝑖=1

nc
 → 75,80% 

   
Balanseringsförluster 

 d=1-E → 24,20% 

Figur 18. Mätvärden vid balansering. 
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För att ge produktionsavdelningen ett underlag vid förhandling med 

marknadsavdelning gällande linans takt har följande modell tagits fram. De 

orangea rutorna indikerar att siffror som valts måste föras in manuellt medan 

de grå rutorna räknas ut automatiskt. Genom modellen erhålls värden på 

antingen takt utifrån bemanning eller bemanning utifrån takt. Takten fås 

genom att tillgänglig tid multipliceras med bemanning och delas med 

takttiden multiplicerat med antal stationer. Personalstyrkan räknas ut genom 

takttiden multiplicerat med antal stationer och takt delat med tillgänglig tid. 

Detta innebär att produktionsavdelningen enklare kan ge besked om att vissa 

takter inte är tillräckligt effektiva för att kunna köras. Vid sjukfrånvaro hos 

montörer kan han även se vilken takt som är möjlig på linan.  

Modellen är generell och kan därför inte garantera ett korrekt resultat utan 

ses som en komplettering vid förhandlingen. Enligt modellen delas 

bemanningens tillgängliga tider på takten multiplicerat med taktiden. Detta 

speglar inte verkligheten då en station i regel inte kan delas upp hur som 

helst. En montör kan till exempel inte göra åtta moment på sista stationen 

och ett moment på första, detta leder till stora transportkostnader i form av 

icke värdeskapande tid. Modellen är också byggd efter att alla stationer har 

en cykeltid som exakt matchar taktiden. På grund av detta bör en 

säkerhetsmarginal finnas.  

 

    
Tillgänglig 
tid Efterfrågan     

  
 

25200 30 
 

  

Bemanning input 
  

Takt input 

Takttid 840 
  

Takttid 840 

Takt 30 
  

Takt 30 

Bemanning 8     Bemanning 8 

Figur 19. Kommunikationsmodell vid variation i takt respektive bemanning. 

Tiderna är angivna i sekunder medan bemanning och efterfrågan anges i 

antal.  
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6. Diskussion och rekommendation 
 

I detta kapitel diskuteras resultatet utifrån teorier, företagsbesök och egna tankar. 

Här lämnas även förslag på förbättringar från forskarna. 

Eftersom Electrolux inte har balanserat om sin produktionslina sedan 2008 

och efterfrågan har gått ner tycker vi att det första steget för Electrolux bör 

vara att balansera om efter nuvarande efterfrågan. Nedgången i efterfrågan i 

kombination med den relativit stabila efterfrågan över tiden gör att det känns 

rimligt och värt arbetet med att balansera om. Takten som i dagsläget skiftar 

stort mellan olika dagar kommer efter ombalansering att ligga på en jämnare 

nivå. Givetvis kommer fortfarande förändringar i efterfrågan förekomma, 

vilket kan hanteras med hjälp av övertid, insatta skift eller tillfälligt minskad 

personalstyrka.  Enligt Volvo GTO, Powertrain Production i Skövde är detta 

ett bra verktyg för att hantera variationer utan att göra radikala förändringar i 

produktionen. Då Volvo GTO i Skövde är erkänt duktiga inom 

produktionseffektivitet anser vi att deras kunskaper är nyttiga för Electrolux.  

De dagar då produktionen med liten marginal inte uppnår takten är en 

möjlighet att låta personalen arbeta övertid. Risken med försämrad kvalitet 

finns fortfarande kvar då medarbetarna börjar bli trötta och därmed mindre 

uppmärksamma på processerna trots att personalstyrkan egentligen har 

tillräckliga kunskaper om arbetet. Detta gör att personal från 

bemanningsfirmor inte behöver tas in i samma omfattning, eftersom 

ordinarie personal står för övertidsarbetet.  

Att införa skift innebär till en början stora kostnader i form av bemanning 

och upplärning av dessa. Blir ett extra skift aktuellt får Electrolux troligen 

tillbaka dagens problem gällande mindre erfaren personal, vilket enligt 

Electrolux i dagsläget bidrar till en sämre kvalitet. Det positiva med att 

kompensera variation i efterfrågan med skiftarbete är takten och 

bemanningen kan hållas jämn, vilket troligtvis resulterar i en högre kvalitet 

under de ordinarie skiften.  

Med tillfälligt minskad personalstyrka menar vi att om målen för till 

exempel veckan har uppnåtts tidigare än väntat kan företaget ge personalen 

möjlighet att ta ledigt resterande dagar. Detta medför att företaget har 

möjlighet att förändra produktionstakten även vid minskad efterfrågan. 

Produktionsavdelningen på Electrolux vill ha ett verktyg för att förenkla 

förhandlingarna med marknadsavdelningen. Modellen ska användas för att 

produktionsavdelningen enklare ska kunna veta om de kan uppfylla 

marknadsavdelningens krav och fortfarande vara effektiva. Detta gäller om 

exempelvis marknadsavdelningen säger att de en period framöver önskar en 

takt på 25 maskiner om dagen, då ska verktyget ta fram antalet montörer 

som krävs. Motsvarar 25 maskiner 5,1 montörer blir den sjätte montören 

endast sysselsatt cirka 10 % av dagen, därför vill produktionsavdelningen 
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snabbt kunna meddela att 29 maskiner ger 5,9 medarbetare vilket är bättre. 

Modellen ska också kunna användas åt andra hållet, genom att föra in 

personalstyrkan för dagen ska Electrolux få ut hur många maskiner de har 

möjlighet att tillverka för dagen. Detta anses vara värdefullt när montörer är 

borta på grund av exempelvis sjukdom.  

Modellen vi har tagit fram kan vi rekommendera Electrolux att använda för 

att snabbt kunna ta reda på om en viss takt är möjlig eller inte. Resultatet av 

modellen kan inte anses helt realistiskt då en generell modell inte tar hänsyn 

till alla aspekter som finns i produktionen. Den ger däremot ett ungefärligt 

värde som kan vara användbart vid snabba beslut.  

Electrolux har berättat att de låter montörerna på linan arbeta med 

förbättringsarbeten vid tillfällen då takten är uppnådd. Arbetet består bland 

annat av att montörerna kommer med förbättringsförslag samt rengöring av 

arbetsstationerna. Vår rekommendation är att även utbilda sin personal inom 

exempelvis produktionseffektivisering för att öka deras kunskaper så de 

enklare kan sätta sig in i och förstå processerna. Genom detta tror vi att 

utbildningen ger personalen möjlighet att komma med fler och bättre förslag 

på förbättringar. Vi anser även att den ökade förståelsen för organisationen 

och produktionen leder till ett ökat engagemang och stolthet hos de 

anställda. Under vårt besök på Volvo GTO i Skövde berättade Gunnar 

Bäckstrand att de så ofta möjlighet gavs utbildade sin personal inom 

områden som var relaterade till respektives arbetsuppgifter. Detta anser de 

vara ett viktigt steg för att kunna öka kompetensen på hela företaget och på 

så vis ständigt förbättra organisationen i helhet. 
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7. Slutsats 
 

I detta kapitel ges en skildring av slutsatserna som tagits fram baserat på 

frågeställningarna.  

 

Fallstudien som genomförts har ökat förståelsen för flexibla 

produktionssystem samt hur verksamheten anpassas vid varierande 

efterfrågan. Först kartlades produktionen för att identifiera nuläget. Detta för 

att skaffa den information som behövdes för att kunna arbeta mot 

undersökningsfrågorna: 

 

 Hur kan omtaktningen på en produktionslina med varierande 

efterfrågan förenklas?  

 Hur kan beslutsfattandet mellan marknadsavdelningen och 

produktionsavdelningen gällande efterfrågan kontra 

produktionseffektivitet förenklas? 

 

För att kunna besvara den första undersökningsfrågan har observationer och 

dokumentgranskningar på produktionen gjorts. Genom detta har det visat sig 

att takttiden inte är anpassad efter dagens efterfrågan, vilket leder till stora 

variationer i bemanning och lagerhållning. Det medför också en 

överkapacitet som leder till ökade kostnader. För att åtgärda problemet 

rekommenderas det att Electrolux balanserar om produktionen utifrån det 

aktuella kundbehovet.  

 

De dagar då dagens produktionsbehov uppfyllts innan arbetsdagen för 

montörera är slut utförs förbättringsarbete eller delmontering. 

Förbättringsarbetet går exempelvis ut på att montörerna själva får komma 

med förslag på hur produktionslinan kan förbättras eller städning av lokalen. 

Delmontering betyder att operatörerna monterar delar som måste göras 

utanför linan. Här rekommenderas att företaget även använder sig av 

utbildning som en del av förbättringsarbetet.  

 

För att besvara den andra undersökningsfrågan har en av företagets 

produktionslinor valts ut för att ha en grund att arbeta efter. 

Produktionslinans stationer och dess momenttider har lagts in i Excell. 

Modellen har tagits fram med avseende på tillgänglig tid, takttid, bemanning 

och antalet stationer på linan. Då modellen är generell bör företaget ta 

hänsyn till några aspekter. En säkerhetsmarginal bör tilläggas eftersom 

modellen är byggd på att alla stationer har en cykeltid som exakt matchar 

takttiden. De bör även ta hänsyn till montörernas tillgängliga tid då en 

station i regel inte kan delas upp hur som helst.   
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Figur 7. Balansering station C10 (Electrolux, 2016-03-16). 

Figur 8. Balansering station C20 (Electrolux, 2016-03-16). 

Figur 9. Balansering station C30 (Electrolux, 2016-03-16). 

Figur 10. Balansering station C40 (Electrolux, 2016-03-16). 

Figur 11. Balansering station C40V (Electrolux, 2016-03-16). 

Figur 12. Balansering station C50 (Electrolux, 2016-03-16). 

Figur 13. Balansering station C60 (Electrolux, 2016-03-16). 

Figur 14. Balansering station C90 (Electrolux, 2016-03-16). 

Figur 15. Balansering lina C (Electrolux, 2016-03-16). 

Figur 16. Momenttider lina C.  

Figur 17. Balansering lina C. 

Figur 18. Mätvärden vid balansering.  
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Figur 19. Kommunikationsmodell vid variation i takt respektive bemanning. 
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