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Sammanfattning
Marknaden för industriproduktion har sedan 1980-talet gjort en stor och snabb förändring
då landsöverskridande produktion och försäljning inom Europa skapade förutsättningar.
Detta har medfört en snabb utveckling inom industriproduktion där företag tvingats till
flexibilitet och snabb utveckling inom produktionsteknik för att ha en chans på en hårt
konkurrenssatt marknad.
Syftet med arbetet var att öka förståelsen samt ge rekommendationer till en effektivare
produktionsprocess. Studien har gjorts på fallföretaget Eksjöhus AB som tillhör en
bransch vars produktionsutveckling stannade upp under åren då finanskrisen slog hårt
efter millennieskiftet. Eksjöhus AB står nu inför en snabbt växande efterfrågan och söker
därför möjligheter till utveckling och utvärdering av sin process.
För att möjliggöra en förbättring i produktionsprocessen togs ett framtida läge fram
genom att klocka ledtider, cykeltider, värdehöjande tider, et cetera. Efter att det framtida
läget utformats, studerades flödet genom exempelvis spagettidiagram och välkända
layouter. Under studier av värdeflödet väcktes en ide om att dela upp personalen i
arbetslag, vilket enligt beräkningar bör minska ledtiden med cirka 16 procent och öka
omsättningen med cirka 53,2 miljoner kronor. Ytterligare har förslag på kanban system,
två nya layoutgenereringar samt ordning och reda i produktionen lagts.
På en teoretisk nivå har förbättringsförslagen genererat i en reducering av ledtiden med
cirka 20 procent samtidigt som lönsamheten stigit med cirka 66,5 miljoner kronor.
Produktionseffektivitet ska genom beräkningar stiga från 44 till 55 procent. Arbetet har
dessutom studerat lönsamheten i de automatiserade maskinerna samtidigt som idéer om
robotteknik, för att effektivisera produktionen har funnits i åtanke. Kort har även
arbetsplatsens ergonomiska situation studerats som underlag till automatiserade
processer.
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Summary
During the 90’s, Europe’s cross-country production resulted in conditions leading into an
enhanced industrial production. In order to stand a chance in a highly competitive market,
companies are forced to increase their flexibility and development of production
techniques.
The purpose of this study was to extend our knowledge and provide recommendations to
a more efficient production. The study was performed at Eksjöhus AB who belongs to a
line of business, whose production development was inhibited due to the financial distress
in the beginning of the 21st century. Due to conditions regarding society’s demand,
Eksjöhus AB is now in need of development and evaluation in order to face the growing
demand.
Improvements to the production were conceivable thanks to value stream mapping. Lead,
cycle and value-added times was measured to establish a foundation, making it possible
to develop its future. The production flow was studied and simulated through spaghetti
diagrams and theoretical layouts.
One of our first suggestions was to divide the staff into smaller groups, which should
theoretically reduce the lead time with approximately 16 percent, as well as sales growth
of 53,2 million Swedish crowns. Among the distribution some of our refining suggestions
are the kanban system, two new layouts and orderliness.
In a theoretical level our refining suggestions would result in a 20 percent lead time
reduction and the profitability should rise by 66,5 million Swedish crowns. Meanwhile
the production efficiency should increase from 44 to 55 percent.
Our studies contain evaluations of the utilization capacity regarding automated machines.
Ergonomics has been evaluated in perspective of automation and working conditions.
Whether robot technologies is a possibility for further production advancements is yet to
be argued.
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Abstract
Studien har utförts på Eksjöhus AB för att öka förståelsen för hur produktion kan
effektiviseras med hjälp av produktionsteknik. Företaget står inför en snabbt ökad
efterfrågan och behöver därmed effektivisera sin produktion, för att kunna möta
kommande utmaningar. Vid studier av nuvarande läge konstaterades att produktionens
väntetider är mycket långa, samtidigt som mycket material transporteras långa sträckor
och hanteras på ett sätt som enligt Lean production benämns som slösaktigt. Genom fyra
förbättringsförslag har ledtiden på en teoretisk nivå kunnat reduceras med cirka 20
procent.
Nyckelord: Du Pont analys, Flexibilitet, Kapacitetsutnyttjande, Lean production,
Materialhantering, Produktion, Produktionslayout, Produktionslina,
Värdeflödesanalys

V

Förord
Fallstudien är utförd som ett examensarbete för att slutföra studier inom
ingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi, vid Linneuniversitet i Växjö. Studien har
utförts på Eksjöhus AB, vi vill därför rikta ett extra stort tack till personal i
produktionen som delat med sig och visat förståelse under arbetets gång. Utan er hade
den förståelse som fåtts för produktionen inte varit möjlig. Vidare vill vi rikta ett stort
tack till resterande nyckelpersoner som gjort vårt arbete möjligt.
Tobias Schauarte, vår handledare som med stort engagemang och tålamod väglett oss
under arbetet. Med mycket erfarenhet och kunskap inom området har Tobias haft en
viktig roll under arbetets gång där han ställt upp och följt med på resor för att vägleda oss.
Vi är ändlöst tacksamma för de möjligheter du givit oss och den utveckling vi fått, för att
förbereda oss inför kommande arbetsliv.
Daniel Sparre, en av våra handledare på Eksjöhus som bidragit med all den teori och de
siffror som behövts för att kunna utföra arbetet med bra kvalitet och hög trovärdighet.
Tack för att du givit oss ett varm välkomnande på Eksjöhus.
Rickard Jakobsson, vår handledare med anknytning till produktionen. Richard har varit
till stor hjälp i vårt arbete och fungerat som allt från bollplank vid idéer till att springa
med måttband längs fabriken. Tack för all hjälp och för att du fått oss att tro att allt är
möjligt.
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra opponenter Maria Pettersson och Maja
Truedsson, som väglett oss i vårt rapportskrivande och funnits där med tips och idéer.
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1. Introduktion
I detta kapitel presenteras underlag till problem, med bakgrund, problemformulering,
syfte och avslutningsvis avgränsningar som valts att göra i arbetet.

1.1 Bakgrund
När reglerna för hur kapital fick röra sig över landsgränser under 1980-talet ändrades,
innebar detta en ny och avgörande möjlighet för industriföretag. Framförallt stora företag
utnyttjade möjligheten till att producera i länder med låga arbetskostnader för att få ner
sina produktionskostnader (Jakobsson, 2007). Detta har genererat i en stabilisering av
världsekonomin och ”utvecklingsländer” är idag världens snabbast växande ekonomier.
För att svensk industri ska behålla sin starka position på marknaden krävs nu ett fortsatt
innovativt arbetssätt med en strävan efter snabb utveckling (Vinnova, 2012). Detta leder
till att med den globala konkurrensen har vikten av ett effektivt produktionssystem blivit
mer avgörande än någonsin för svensk industri (Bellgran & Safsten, 2010).
Med den snabba tillväxt och utveckling svensk industri gjort sedan mitten av 1900-talet
(SCB, 2016), har det utvecklats ett ökat beroende av flexibelt och proaktivt arbete inom
producerande företag. Detta för att processen ska kunna möta marknadens och företagens
krav under en längre tid (Fast-Berglund & Stahre, 2013). Sennet (1998) förklarar i sin
studie om hur flexibilitet handlar om att vara mottaglig för förändring samtidigt som det
gäller att vara tillräckligt stark för att inte bli nedbruten av den. Problematiken industrier
står inför idag, är den förändring som skett där ett ökat behov av kortsiktig snarare än
långsiktig flexibilitet. Detta trots att en arbetsplats med tydliga rutiner skapar stabilitet
och stödjer långsiktiga mål, kan ett flexibelt arbete vara avgörande i dagens industrier.
Med det flexibla arbetet skapas en grund för snabba reaktioner och snabba åtgärder som
behövs på den globalt konkurrerande marknaden (Hattinger et al., 2013).
För att överleva på en marknad som kräver denna flexibilitet i kombination med snabb
produktion söker industrier nya lösningar för att kunna utveckla sina processer och
därmed möta efterfrågan. För många industrier har Lean production varit ett bra verktyg
för att fortsätta utvecklas och behålla sin konkurrensförmåga genom ett effektivare arbete
(Bokrantz et al., 2014).
Prognoser beskriver nu hur Sveriges befolkningsmängd under 2016 kommer passera
tiomiljonersgränsen och hur antalet bosatta i Sverige kommer fortsätta öka i framtiden
(SCB 2015). Den stigande befolkningen i kombination med dagens konsumtionssamhälle
sätter ytterligare press på dagens industrier att allt snabbare möta
produktionsutvecklingen och samtidigt producera i en allt högre takt. Trots den snabbt
växande populationen slog finanskrisen 2008 hårt mot trähusbranschen där produktionen
avtog med cirka 62 procent under åren 2007 till 2012 (Schauerte & Lindblad, 2015a).
I samband med den ökade befolkningsmängden har marknaden utvecklats mot en allt
påtagligare bostadsbrist (Schauerte et al 2014; Boverket 2012). Byggbranschen står därför
inför stora utmaningar där produktionstakten måste fördubblas samtidigt som
bostadspriset måste sänkas (Schauerte 2015; Schauerte & Lindblad 2015).
Småhusindustrin blev särskilt drabbade av finanskrisen, vilket resulterade i att efterfrågan
snabbt avtog medan produktionskostnaden per kvadratmeter ökade med cirka 20 procent.
Sedan 2001 har kostnaden per producerad kvadratmeter ökat med över 60 procent. Vidare
diskuterar Schauerte et al. (2015b, 2015, 2014) vilka möjligheter och behov som finns för
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framtiden på bostadsmarknaden. Prognoser från trähusbarometern indikerar på att mellan
år 2014 till 2016 förväntas produktionen av nya småhus öka med cirka 40 procent
(Boverket 2015).
Utvecklingen av processer inom trähusbranschen har fram tills idag inte utvecklats i
samma takt som resterande industriutveckling och befinner sig fortfarande i ett skede där
väggarna byggs manuellt på spikbord. Bara några få byggfabriker har tagit steget och
börjat automatisera delar av sina processer (Eliasson 2011; Andersson et al. 2007).
Samtidigt finns de nackdelar med de automatiserade produktionslinorna i form av stora
begränsningar hos maskinerna, parallellt med högre krav och allt komplexare design av
dagens nytillverkade hus (Eliasson 2011). De till synes moderna produktionslinorna blir
omoderna i jämförelse med andra branschers utveckling och framkant gällande flexibla
produktionssystem (Schauerte et al. 2013; Eliasson 2011). Schauerte et al. (2013)
diskuterar möjligheten om en ökad grad av standardisering och automatisering skulle
kunna gynna framfart av produktionsutveckling.

1.2 Problemformulering
Dagens industrier arbetar hårdare än någonsin för att eliminera icke värdehöjande
aktiviteter ur produktionsflödet för att utveckla flexibla och effektiva produktionssystem.
Ur detta har ett stort fokus riktats mot processutformningen. Men en perfekt layout sägs
vara näst intill en omöjlig uppgift i den osäkra miljö industrier befinner sig idag
(Konsucuoglu & Belge 2011). Svaret på denna komplexitet har för många företag blivit
att implementera Lean production, ett verktyg som låter kunden styra flödet i
produktionen samtidigt som ett arbete mot att finna och eliminera slöserier introducerats
(Liker 2009). Genom värdeflödesanalyser skapas förbättringsarbete av den befintliga
processen mot ett förbättrat framtida läge (Rother & Shook 2004). Trots detta anser
Konsucuoglu och Belge (2011) att det viktigaste är funktionella maskiner samt att
processen använder sig av kontrollsystem som kan hantera den inneboende flexibiliteten.
Produktionens utformning kommer under studien utvärderas genom värdeflödesanalyser
samt hur funktionella maskiner och kontrollsystem kan utveckla en bransch där
efterfrågan snabbt ökar. Följande fråga kommer genomsyra vårt arbete:
Hur kan förändringar i produktionen öka effektiviteten på ett producerande företag?

1.3 Syfte
Syftet med arbetet är att få en djupare förståelse för hur en delvis automatiserad
produktionslina kan effektiviseras. Samt kunna ge rekommendation till en effektivare
produktionsprocess, för att möjliggöra ett högre kapacitetsutnyttjande.

1.4 Avgränsningar
Eftersom arbetet motsvarar 22,5 högskolepoäng har avgränsningar satts så arbetet ska
kunna utföras med hög kvalitet och trovärdighet. Studien är inriktad på ett specifikt
företag och dess situation och är därför inte jämförbart med andra företag. Studien har
inriktat arbetet på det som i företaget benämns som produktionslinans flöde. Ytliga
observationer har därefter gjorts av transporten till produktionslinan eftersom mycket av
detta arbete görs av operatörerna själva. Eftersom studien av ett väggblock tar lång tid
och hög kvalitet på arbetet eftersträvas, kommer fokus läggas på två relativt
standardiserade väggblock.
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2. Metodologi
Nedan presenteras olika metoder som används vid vetenskaplig forskning, samt de
tillvägagångssätt som studien är baserad på.

2.1 Vetenskapligt synsätt
Ett vetenskapligt synsätt innebär att ta fram ett resultat som är till fördel för samhälle och
medmänniska. Detta genom ett kritisk tankesätt, granskning av fakta, bedömning av
sakförhållanden samt insikt i de konsekvenser beslut kan leda till (Ejvegård, 2011).
2.1.1 Positivism

Med ett positivistiskt angreppsätt utgår studien från samband hos teser i verkligheten. Det
anses enligt denna teori att samband hos icke mätbara fenomen inte går att på ett
vetenskapligt sätt undersöka (Hartman, 2011).
2.1.2 Hermeneutik

Även den hermeneutiska teorin utgår från teser, det anses dock enligt denna teori att
mätningar av det undersökta området inte går att utföra. De hermeneutiska
undersökningarna söker efter förståelse av människors insikter och föreställningar om
verkligheten. Observationer och tolkning av verbalt och ickeverbalt observerbara
beteenden ligger till grund för denna studie (Hartman, 2011).
2.1.3 Studiens vetenskapliga synsätt

Studien har till en början baserats på observationer, mätbar data har därför inte använts.
Detta för att genom en översiktlig bild skapa viktig förståelse för produktionen. Vidare
har det utförts mätningar av mer vetenskaplig karaktär som har användts till underlag för
förbättringsarbete. Studien ska återkoppla och beskriva verkligheten, politiska, etniska
och religiösa åsikter kommer därför åsidosättas. Eftersom studien fokuserar på att skapa
förståelse karakteriseras den av det hermeneutiska synsättet.

2.2 Vetenskapligt angreppssätt
Med ett vetenskapligt angreppsätt beskrivs det samband som finns mellan teori och
forskning, dvs. metodens grundstenar. Angreppsätten delas in i tre olika förfaranden,
induktion, deduktion och abduktion (Hartman, 2011).
2.2.1 Induktion

Ett induktivt angreppsätt innebär att författaren utgår från att samla in information för att
vidare försöka finna samband genom analys av information. En slutsats om att sambandet
existerar i såväl data som teori kallas för en generell hypotes (Hartman, 2011). Det vill
säga observationer ligger till grund vid val av teori (Bryman & Bell, 2011).
2.2.2 Deduktion

Vid ett deduktivt angreppsätt utgår författaren från tidigare kända förhållanden mellan
teori och verklighet. Hypoteser tas fram för att bevisa teorins trolighet (Bryman & Bell,
2011). Observationer ligger sedan till grund för rättfärdigandet av hypotesens trolighet
(Hartman, 2011), det vill säga teori leder till val av observationer (Bryman & Bell, 2011).
2.2.3 Abduktion

Det abduktiva angreppssättet innebär att en ny teori utarbetas och sedan jämförs med
tidigare deduktiva teorier. En jämförelse sker alltså mellan ny information och tidigare
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teorier för att ifrågasätta den nya teorin. Abduktion kan förklaras som en kombination av
induktion och deduktion (Patel & Davidson, 2011).
2.2.4 Studiens vetenskapliga angreppsätt

Studien har ett abduktivt angreppssätt, detta eftersom redan befintliga teorier har använts
och applicerats på fallföretaget där studien utförts, men också av den anledning att
observationer tillämpats.

2.3 Forskningsmetod
Metoden används för att tolka och organisera information men också för att utveckla
lösningar och nya kunskaper. Ur detta ska en bättre förståelse för samhället skapas. Det
finns två olika metoder att angripa sin undersökning med, det är vanligt att skilja mellan
kvalitativa och kvantitativa metoder. Valet av metod bör ta hänsyn till vad som undersöks
(Holme, 1997).
2.3.1 Kvantitativa metoder

Kvantitativa metoder använder sig av mätbar data som undersökningsunderlag. Målet
med att bedriva forskning baserad på mätbar data är vanligtvis att förklara eller förutspå
händelseförlopp (Backman et al., 2012). För de kvantitativa metoderna är statistik en
vanlig metod (Holme, 1997).
2.3.2 Kvalitativa metoder

Vid kvalitativa undersökningar ska en förståelse skapas som beskriver hur något är och
vilka karakteristiska egenskaper som finns. Till skillnad från de kvantitativa metoderna är
tolkning ett vanligt förekommande, därmed är det primära målet inte att förklara eller
förutspå utan att få en insikt och förståelse (Backman et al., 2012).
2.3.3 Studiens forskningsmetod

Ett syfte med studien är att skapa förståelse för hur teorier fungerar i verklig produktion.
Arbetet har därför till största del utförts med kvantitativa metoder för att skapa en tydlig
bild och förståelse för värdekedjan. Detta har kompletterats med kvalitativa metoder som
underlag till antaganden och förbättringar.

2.4 Undersökningsmetod
Valet av forskningsmetod bör väljas beroende på hur lämplig eller användbar den är för
undersökningen. Det blir därför avgörande att ha en tydlig bild av vad undersökningens
syfte är (Denscombe, 2016). Nedan presenteras ett urval av forskningsmetoder.
2.4.1 Surveyundersökning

Surveyundersökningar utförs för att genom kontakt med människor skapa en bild av en
situation. Undersökningarna utförs i individuella- eller gruppintervjuer, via brev,
webbsidor, mail eller sociala medier. Det är därför viktigt att ha en klar bild av vilka
människor som kan ge värdefulla insikter. Eftersom svarsfrekvensen oftast är låg och en
hög svarsfrekvens ger ett bättre underlag till undersökningen, är det viktigt att utforma
undersökningen så att den uppmuntrar deltagarna till att svara (Denscombe, 2016).
2.4.2 Fallstudie

En fallstudie fokuserar på att studera ett visst ämne på djupet, det är därför viktigt att
fallet är ett helt fristående element och har mycket klara gränser för vad som tillhör fallet
och inte. Denna forskningsmetod utgår därför vanligtvis från händelser, organisationer,
människor, et cetera. Fokus ligger i dessa studier inte enbart på vad som händer utan det
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läggs också ett stort fokus på varför det inträffar. Forskningen fokuserar därför på
förståelsen av den dynamik som finns inom dessa gränser, det ses till hur saker påverkar
varandra ur ett helhetsperspektiv. För en verklighetstrogen undersökning rekommenderas
vanligtvis att flera olika metoder används (Denscombe, 2016).
2.4.3 Experimentell undersökning

Experimentell undersökning fokuserar på väletablerade teorier för att skapa en förklaring.
Genom undersökning av specifika faktorers egenskaper och deras förhållande, kan deras
effekter i detalj studeras. Syftet med experimentella undersökningar är att upptäcka nya
förhållanden eller egenskaper i det som undersöks alternativt för att testa redan
existerande teorier. För att utföra en experimentell forskning krävs att fem villkor
uppfylls, förklara koppling mellan faktorer, relevant och betydelsefull kunskap ska ligga
till grund till området, forskningsfrågor i form av hypoteser, experimenten baserade på
kvalitativ data samt möjlighet till att manipulera relevanta variabler. Det sistnämnda
gäller dock inte i så kallade ”naturliga experiment”. Experimentell forskning betraktas av
många som en mycket trovärdig undersökningsmetod eftersom den grundas på
objektivitet och opartiskt tänkande (Denscombe, 2016).
2.4.4 Studiens undersökningsmetod

Arbetet har utförts på ett företag i dess dagliga produktion för att skapa ökad förståelse
för processen. Studien har framförallt fokuserat på hur olika faktorer påverkar
genomloppstiden i företaget, och är därför en studie av vad och varför saker inträffar. För
att uppnå syftet med studien kommer fallstudie utföras. Genom att studera hur små
förändringar påverkar hela processen skapas förståelse för dynamiken.

2.5. Datainsamling
I avsikt att kunna genomföra en statistisk undersökning krävs att olika data samlas in, för
att ha något att basera sin undersökning på. Det finns flera olika metoder att samla in data
på, de allra vanligaste är enkäter, intervjuer, observationer och användning av redan
befintlig data (Dahmström, 2011).
2.5.1 Primärdata

Primärdata innebär att det samlas in ny aktuell data med tillgänglig data som
komplement. Tillgänglig information ska alltid försöka tas tillvara på. Insamlingen av
denna typ sker ofta med hjälp av intervjuer och enkäter. Fördelen med primärdata är att
den fås så aktuell som möjligt och att den går att anpassa efter frågeställningen sett till
avgränsningar och definitioner (Dahmström, 2011).
2.5.2 Sekundärdata

Sekundärdata är data som finns tillgänglig sedan tidigare, i databaser och register. Vid
användningen av sekundärdata kan det vara nödvändigt att anpassa informationen så att
den matchar syftet bättre. Det kan dock ses som en risk att använda data som forskaren
själv inte har kontroll över (Dahmström, 2011).
2.5.3 Intervju

Intervju är en datainsamlingsmetod där det ställs frågor till människor, där svaren sedan
används som underlag. Det finns strukturerade intervjuer, med stor kontroll över
utformning på frågor och svar. Denna struktur kan i stor utsträckning likna enkäter där
responsen kommer ansikte mot ansikte. Den kan också ses som en standardiserad typ av
intervju. Den andra strukturen som finns är semistrukturerade intervjuer. Här finns en
färdig lista med frågor som ska besvaras, men den stora skillnaden mot strukturerade
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intervjuer är att svaren är öppna. Den sista typen som tas upp är ostrukturerade intervjuer,
intervjuarens uppgift är här att introducera ett ämne men sedan ingripa så lite som
möjligt. Detta för att påverka intervjuobjektet så lite som möjligt och därmed få ett
utförligt och naturligt svar (Denscombe, 2016).
Vid en intervju finns det risk att personen som intervjuas påverkas av intervjuarens, kön,
ålder, etniskt ursprung, et cetera. Detta är något att ha i åtanke när resultatet analyseras.
Det finns alltid en risk vid intervjuer att den som intervjuas inte talar sanning, vilket
också är viktigt att ha i åtanke och kanske till och med måste kontrolleras (Denscombe,
2016).
Fördelar med intervjuer är att djupgående och detaljerad data samlas in. Viktiga insikter
kan erhållas vilket är positivt, ingen avancerad utrustning krävs, väl prioriterad
information hämtas och det garanterar en hög svarsfrekvens. Nackdelar med intervjuer
kan vara att informationen inte alltid är sanningsenlig och att intervjuaren kan påverka
utfallet med sin närvaro (Denscombe, 2016).
2.5.4 Observationer

Med hjälp av observationer samlas data in i verkligheten där händelserna inträffar.
Anledningen till observationer är att observera saker såsom de normalt sker. Det är
mycket viktigt att minimera forskarens inverkan på resultatet. En annan viktig aspekt är
att olika människor ser olika saker. Detta kan åtgärdas genom att använda systematiska
observationer. I systematiska observationer används observationsscheman, vilket är en
form av checklista som gör att forskarna har ögonen riktade mot samma saker och mäter
på samma sätt (Denscombe, 2016).
2.5.5 Studiens datainsamling

Denna studie är till en början baserad på primärdata. Detta i form av semistrukturerade
intervjuer, för att enklare få konkret data och då lättare få en snabb och klar bild av
problemet. Djupare in i studien har även sekundärdata använts för att stödja och
kontrollera den empiriska data som fåtts fram. Vidare har naturliga konversationer
använts för att få djupare information, vilket inte hade skett om strukturerad intervju hade
använts. Slutligen har ostrukturerade observationer tillämpats, för att få en större
förståelse för produktionen och för att bedöma hur väl resultaten tillämpats.

2.6 Urval
Vid insamling av data görs vanligtvis ett representativt urval. Urvalet kommer stå för den
data som samlas in till studien. Nedan kommer två olika sorters urval att presenteras,
sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval (Denscombe, 2016).
2.6.1 Sannolikhetsurval

Detta urval innebär att ett slumpmässigt urval från populationen används. Ett
sannolikhetsurval fungerar bäst att använda då det finns ett stort antal och där det finns en
känd population med ett känt antal och där det finns kännetecken för den (Denscombe,
2016).
2.6.2 Icke-sannolikhetsurval

Icke-sannolikhetsurval används när det är svårt eller inte förmånligt att utföra ett
slumpmässigt urval. Vid denna typ av urval har forskaren en viss bestämmande rätt eller
valfrihet i något skede av urvalsprocessen (Denscombe, 2016).
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2.6.3 Studiens urval

Studien tillämpar ett ett icke-sannolikhetsurval, då intuition har fått avgöra vilken metod
för inhämtning av information som använts.

2.7 Sanningskriterier
Vid utförande av en studie är det till fördel att granska den, vilket görs utifrån olika
sanningskriterier, validitet, reliabilitet och objektivitet som presenteras nedan (Bryman &
Bell, 2005).
2.7.1 Validitet

Detta kriterium kan anses som det viktigaste. Validitet innebär att bedöma de slutsatser
forskaren kommit fram till, och om de hänger samman eller inte. Det brukar skiljas på tre
olika sorters validitet, teoretisk validitet, intern validitet och extern validitet. Vid den
teoretiska validiteten ställer sig forskaren frågan om ett mått på ett begrepp verkligen
återger det som begreppet anses betyda. Detta krav rör främst kvantitativ forskning.
Intern validitet gäller främst när olika orsakssamband diskuteras. Det berör främst hur en
slutsats som har ett orsakssamband mellan en eller flera variabler står sig eller inte. Den
externa validiteten utvärderar om resultat från en undersökning kan ges allmän
tillämpning utöver den specifika undersökningen (Bryman & Bell, 2005).
2.7.2 Reliabilitet

Skulle resultatet på en undersökning bli oförändrat om den utförs på nytt, eller påverkas
den av yttre och slumpmässiga faktorer? Det är frågan som reliabilitet handlar om. Detta
kriterium används främst vid kvantitativa undersökningar, då man vill veta om ett mått är
stabilt eller inte (Bryman & Bell, 2005).
2.7.3 Objektivitet

Det är sällan möjligt att vara helt objektiv i sitt synsätt, men det bör alltid eftersträvas att
vara objektiv i sitt tänkande. Speciellt i kontroversiella ämnen bör olika synsätt återges,
och en strävan av att alltid vara opartisk i sina värderingar bör finnas (Ejvegård, 2011).
2.7.4 Studiens sanningskriterier

Studien har till största del baserats på data som samlats in under arbetet, detta för att
undvika att beslut baseras på felaktig data. Då tidigare koppling till företaget inte finns är
denna studie opartisk och ett objektivt tankesätt genomsyrar arbetet. Med ett objektivt
synsätt har det varit viktigt att inte ta hänsyn till företagets syn och hantering av
värdeflödet. Detta har lett till ett opartiskt och icke subjektivt tankesätt. Att förhålla sig
till ett helt objektivt tankesätt har delvis varit svårt, eftersom material och tidigare kurser
påverkat vårt synsätt på produktion.
Det är att föredra en kombination av primär- och sekundärdata vid studier, för att få ett
pålitligt resultat. Med hänsyn till detta har både primär- och sekundärdata använts för att
säkerställa validitet och att resultatet är reliabelt. Eftersom intervjuer tillämpats finns det
alltid en risk för subjektivitet, då de medverkande på intervjun påverkas av varandra.
Detta har funnits i åtanke under hela studien för att uppnå en hög validitet och
objektivitet.

2.8 Etiska frågor
Etik innebär vad som är rätt och hur det korrekta sättet att bete sig på är (SBU, 2014). I
samband med forskning får studier inte utföras på bekostnad av någon som är med i
studien, hur värdefull de än tror att den är (Denscombe, 2016).
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Studiens etiska frågor
Studier på företaget har vidtagits med försiktighet för att inte förstöra arbetsmiljön. Det
har för arbetet varit viktigt att få en nära anknytning till den verkliga arbetsmiljö som
finns på företaget. Hänsyn och respekt till företagets anställda är en viktig del av vår
fältstudie. Alla bilder och liknade som är presenterade i rapporten är tagna på personer
som varit medvetna och godkänt innan bilden tagits. Vid studie av specifika
arbetsmoment har situationen först studerats ytligt på avstånd. Vid frågor har den
operatören vid den specifika stationen fått svara för dessa.

2.9 Källkritik
Källkritik är ett kritiskt förhållningssätt till olika informationskällor. Med ett
expanderande informationssamhälle blir det allt viktigare att kritiskt granska den
information som används vid studie. Vid kritiskt granskning av information är det viktigt
att veta skillnaden på ”tillförlitlighet” och ”sanning”. En källa kan vara tillförlitlig men
ändå fel, likaså kan en otillförlitlig källa inneha rätt information (Backman et al., 2012).
När en källa granskas kan det vara bra att kontrollera om den är partisk eller inte. Det kan
då vara till fördel att använda sig av följande frågor:
•
•
•

Vad är syftet med källan?
Varför skrevs den?
Vilket var författarens motiv?

Det bör även kontrolleras hur direkt en källa är, används förstahandsinformation eller mer
avlägsen information? Förstahandsinformation är mer tillförlitlig. Det bör också
kontrolleras när källan skrevs, trovärdigheten ökar med nyare information. Om
information ligger långt bak i tiden, bör det letas efter mer uppdaterad information för att
få den så relevant som möjligt. Det är också mycket viktigt att vara källkritisk till
äktheten, är det en förfalskning eller inte? (Backman et al., 2012).
Studiens källkritik
Då studien till största del är baserad på primärdata, har detta medfört att en försiktighet
måste vidtas då validiteten och reliabiliteten kan ifrågasättas om det inte hanteras på rätt
sätt. Primärdata kommer därför att stödjas med ytterligare primärdata och sekundärdata.
Vidare har källor som ligger nära i tiden använts, då industritillverkning genomgår en
snabb utveckling och ny information därför blir avgörande för ett tillförlitligt arbete.
Vid tillämpning av kvantitativa metoder, exempelvis mätningar, finns det alltid risk för
variationer i utfallet. Detta kan bero på att vid studier i närheten av en operatör, kan denna
påverkas av sin omgivning, vilket kan göra att hen känner exempelvis stress vilket i sin
tur resulterar i ett ostabilt resultat. För att undvika detta har vi vidtagit försiktighet för att
inte dra till oss uppmärksamhet.
Det går också att kritisera de kvalitativa metoderna. Studien har använt flertalet
intervjuer, vilket tyvärr har kunnat leda till subjektivitet. Den som intervjuas utgår ofta
från sina egna värderingar, därför finns risk att feltolkningar gjorts av de svar som fåtts
efter egna teorier och värderingar. Detta sker omedvetet vilket gör att det är svårt att
undgå. Genom öppna frågor har förståelsen ökat samtidigt som subjektivitet funnits i
åtanke. Detta motverkar subjektivitetens inverkan.
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2.10 Sammanfattning metodologi
I figur ett presenteras en sammanfattning av studiens metodologi.

Vetenskapligt synsätt

Vetenskapligt
angreppsätt

Forskningsmetod

Undersökningsmetod

Datainsamling

Urval

•Hermenutik

•Abduktion

•Kvantitatviva metoder
•Kvalitativa metoder som komplement

•Fallstudie

•Primärdata
•Sekundärdata
•Semistrukturerade intervjuer
•Naturliga konversationer
•Ostrukturerade observationer

•Icke sannolikhetsurval

Figur 1: Sammanfattning metodologi
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3. Teori
Nedan presenteras den teori som fordrats för att utföra studien.

3.1 Kvalitet
Den globalt ökade konkurrensen och de ökade kraven från kunder har fått företag att
lägga allt större resurser på offensiv kvalitetsutveckling. Detta innebär ett ständigt
förbättrings- och utvecklingsarbete som gett fotfäste till förbättringsfilosofier som Lean
production. Kvalitet har länge varit en hög konkurrensfaktor vilket har fått företag som
satsat på hög kvalitet att ta stora marknadsandelar och i vissa fall näst intill slagit ut hela
industrigrenar. Ur ett kostnadsperspektiv är det viktigt för företag att fokusera på kvalitet
då kostnaden för kvalitetsbrister är mycket hög. Kostnaden för kvalitetsbrist är
exponentiell med tiden, det vill säga kvalitetsbrist som upptäcks i ett tidigt stadie kostar
företaget i tid och omarbete eller kasserade enheter, medan konsekvenserna för en defekt
produkt hos slutkund kan vara förödande. En defekt vara hos kund innebär inte bara
kostnader för återkallning och den tid kunden får vänta på reparation eller ny vara. Det
finns också ökad risk för att kunden sprider dåliga rykten om företaget, vilket kan leda till
minskade marknadsandelar. Kvalitetskontroll kan delas in i fyra nivåer av
kvalitetssäkring. Den första är kvalitetsutveckling som innebär ständiga förbättringar
innan, under och efter produktion. Därefter kommer kvalitetssäkring som innebär att
kvaliteten säkras innan produktion. Kvalitetsstyrning innebär kontroll under produktionen
och slutligen kvalitetskontroll efter produktionen är klar. Svensk industri uppvisar siffror
på att bristkostnader inom industrier uppgår till 10 till 30 procent av den totala
omsättningen (Bergman & Klefsjö 2004).
Implementering av kvalitet i studien
Genomgående i studien har kvalitet och kvalitetssäkring funnits i åtanke. Det är en
mycket viktig del för företag, eftersom felaktigheter i kvalitet leder till förlust i både tid
och pengar.

3.2 Lean production
Lean production är ett arbetssätt som härstammar från den kultur och det synsätt som i
Toyota fabriken kallas för Toyota Production System (TPS). Inom Lean production är det
kunden som styr produktionen, detta för att få bort onödigt slöseri som inte tillför
produkten något värde. Detta görs bland annat för att effektivisera processerna och för att
få ner tiden mellan order och leverans. För att göra detta arbetssätt möjligt krävs en
företagskultur där det dagligen arbetas med ständiga förbättringar. Genom att låta kunden
styra flödet kan det ses som att produkterna dras ur produktionen snarare än trycker. Det
strävas då efter ett flyt genom produktionen, utan exempelvis väntetider eller liknande
som innebär onödiga kostnader för företaget. Med Lean production har många verktyg
introducerats, exempelvis 5S som kommer introduceras senare i rapporten. Det har blivit
allt vanligare att företag anser att de arbetar med Lean production när de implementerar
Lean-verktyg kopplade till produktionseffektivisering. Lean production är en
ledningsfilosofi som uppmanar till ständig förbättring, arbetet ska genomsyra hela
organisationen från ledning till operatör (Liker, 2009).
3.2.1 Muda

Begreppet muda kommer från japanskan och betyder slöseri. Precis lika viktigt som det är
att fokusera på det som är av värde för produkten (värdehöjande), är det att fokusera på
det som inte tillför värde (icke värdehöjande). Bergman & Klefsjö (2012) beskriver nedan
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de 7 + 1 slöserier som inom Lean production benämns som icke värdehöjande för
produkten.
• Överproduktion: Genom överproduktion försvinner ”suget” genom fabriken.
Produkten hamnar istället på lager där den inte tillför värde och blir därför ett
slöseri.
• Väntan: När en produkt eller operatör väntar skapas ingen förädling vilket är ett
slöseri.
• Onödiga transporter: Transporter medför aldrig något värde utan låser resurser
samtidigt som den förlänger ledtiden (tid från order till leverans).
• Inkorrekta processer: Produkter som inte uppfyller krav är ett slöseri, därmed blir
processen som tillverkar dessa produkter slöseri.
• Onödiga lager: När en produkt väntar i lager är detta ett slöseri, eftersom den inte
förädlas.
• Onödig rörelse: Rörelse ska minimeras eftersom det inte tillförs värde till
produkten när operatören förflyttar sig.
• Defekter: Produkter som kasseras eller omarbetas är slöseri i form av tid och
pengar.
• Outnyttjad kreativitet hos medarbetaren: Operatören är närmst flödet, det är
därför viktigt att inte gå miste om den kunskap och möjliga förbättringsförslag
som operatören kan inneha.
Grundaren till Toyota Production System ska ha uttryckt sig som att den värsta formen av
slöseri är överproduktion eftersom den leder till de andra slöserierna (Liker, 2009).
Implementering av muda i studien
Då förslag till effektivisering på fallföretaget har utvecklats, har olika typer av slöseri
undersökts, vart de finns och i vilken utsträckning de påverkar verksamheten. Genom att
eliminera slöseri kortas ledtiden, detta med syfte att åstadkomma ett mer effektivt
värdeflöde, och därmed en effektivare produktion.
3.2.2 Just-in-time

Just in Time (JIT) är en planeringsstrategi som innebär, rätt material, till rätt kvantitet i
rätt tid. Inte tidigare och inte senare. Syftet är att hela tiden hitta rätt lösningar till de
moment som stoppar upp produktionen (flaskhalsar). Samtidigt som det strävas efter att
minska och eliminera ”gömda” kostnader, exempelvis för ankomstkontroll, buffertlager
och omfattade kvalitetskontroller, alltså sådant som känns överflödigt (Weele, 2012).
En anledning till stor strävan efter JIT, är att kunderna kräver ett stort utbud och korta
ledtider. JIT underlättar detta problem på ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt än
genom att använda sig av ökat lager och administration. Vid användning av JIT frigörs
yta, vilken istället kan användas för en mer kundorderstyrd och flexibel produktion. En
stor fördel med JIT är att problem kommer upp till ytan, sådana som tidigare varit dolda i
lager. Detta bidrar till ständiga förbättringar, standardiserat arbetssätt, och stabilare
processer. Nackdelen med JIT är att produktionen blir mycket känslig för avbrott, därför
är det viktigt för företaget att se avbrottet som en förbättringspotential, där den
bakomliggande orsaken till felet hittas och ständigt förbättras (Weele, 2012).
Implementering av JIT i studien
Eftersom syftet är att åstadkomma ett förslag till ett så effektivt flöde som möjligt på
fallföretaget, kommer JIT att finnas i åtanke. Genom förbättringsförslag kommer onödiga
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lager undvikas. Ett effektivt flöde mellan kapar, fönstermodultillverkning och montering
är eftersträvansvärt.
3.2.3 Pull & push

Med tryckande (push) avses ett system där processerna producerar utan hänsyn till
eftervarande process. Detta innebär att produktionen fortsätter trots att det bildats kö till
efterkommande process. Dragande system (pull) innebär att processen endast producerar
efter behov och bildar därmed ett sug från kunden igenom processen, där varje process
uppgift är att producera nästa process behov. Ett dragande system gör att arbete mot ett
jämnt flöde fortskrider (Rother & Shook, 2004).
Implementering av Pull & Push i studien
För att åstadkomma en så effektiv produktion som möjligt, är det viktigt att endast
producera det som nästkommande process efterfrågar. Detta för att inte överproducera,
skapa köer och lager. Genom ett dragande system kan ledtiden reduceras, vilket skapar ett
bättre och effektivare värdeflöde. Då syftet är att skapa ett underlag för en eventuell
effektivisering av produktionen, kommer det framtida läget utgå från ett dragande system.
3.2.4 Flaskhals

Det finns alltid så kallade flaskhalsar i produktionsflödet. En flaskhals klarar inte av den
takt resterande flöde håller och blir därmed en trång sektor i produktionen. Konsekvensen
med en flaskhals är att den påverkar den totala ledtiden, det vill säga genomloppstiden
samt bildar köer i produktionen (Bergman & Klefsjö, 2012).
Implementering av Flaskhals i studien
I och med att ett förslag till effektivisering av produktion ska utvecklas är det viktigt att i
första fasen av studien identifiera eventuella flaskhalsar. Detta för att kunna eliminera
eller planera produktionen kring dessa, för att i sin tur korta ledtiden och skapa ett
effektivare värdeflöde.
3.2.5 Visuell styrning

En visuell arbetsplats har ett arbetsklimat, där det direkt illustreras vad som är fel, vad
som behöver beställas och gör att förbättringsmöjligheter blir synliga. Om något inte
överensstämmer med de standarder som är satta syns detta direkt och förbättringsåtgärder
kan sättas in omgående. Visuell styrning kan beskrivas som fler bilder och färre ord
(Dennis, 2007).
Det finns fyra olika sorters visuell styrning, vilka är visuella- system, indikator, signal
samt kontroll och garanti som alla förefaller för att underlätta och kvalitetssäkra. En
visuell indikator är något som visas genom exempelvis skyltar, exempel på detta är
gatuskyltar. En visuell signal är en varnande signal exempelvis ett trafikljus. Exempel på
visuell kontroll kan vara parkeringsfickor som ökar säkerheten genom att illustrera en bra
mall för föraren. Visuell garanti garanterar att det inte blir fel, exempel på detta är
iPhoneladdaren som bara kan sättas i på ett håll (Dennis, 2007).
Det finns flera metoder inom Lean Production som stödjer den visuella styrningen. Två
av dem är 5S och kanban. 5S tydliggör fel på arbetsplatsen, detta genom att städa, sortera,
strukturera, skapa vana och standardisera. Kanban är en metod som kan användas i ett
dragande system, genom att använda kanban blir det mer visuellt för operatören när och
vad som ska produceras (Dennis, 2007).
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3.2.5.1 Kanban

För att skapa ett dragande system är kanbansystem ett bra hjälpmedel. Detta system styrs
av att kunden lägger en beställning som genom signal då tillåts att producera. Eftersom
kunden styr kanban kommer signalen nedströms i processen och låter processerna
producera efter behovet från förgående process, det vill säga inget produceras i onödan.
Toyota skapade detta system för att kunna hålla takten (Bergman & Klefsjö, 2012). Ur ett
kvalitetsperspektiv kan kanbansystem också användas som signal på att dra tillbaka.
Detta innebär att defekta produkter skickas tillbaka till stationen där felet inträffat. Även
detta kommer från Toyotafabriken där det ses som en stor fördel att rätta till fel när
spåren fortfarande är färska (Weele, 2014).
3.2.5.2 5S

De fem S:en i 5S står för sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa vana och är
ett av de vanligaste verktygen inom Lean production. Genom 5S ska arbetet mot att
eliminera slöseri underlättas. Det viktigaste och oftast svåraste av S:en är skapa vana,
men kan också ses som en grundsten för att de övriga S:en ska fungera. Att i en
organisation ha en vana och förståelse för hur arbete ska utövas i kombination med
kontinuerliga utbildningar ger operatören motivation och kunskap om flödet, och är en
bidragande faktor till att upprätthålla ett arbete med ständiga förbättringar (Liker 2009).
Med sortera innebär att rensa bort allt onödigt som finns i närheten av stationerna och inte
används dagligen. Genom att sortera verktyg och inventarier vid arbetsstationen kommer
arbetet gå snabbare och enklare. När det är rent runt stationen fortsätter arbete mot att
eliminera slöseri genom strukturering. Låt varje verktyg, maskin, et cetera få sin egna
fasta plats, detta reducerar slöseri i form av rörelse då operatören inte behöver leta efter
exempelvis verktyg. Nästa steg i arbetet är att upprätthålla en arbetsplats som är ren och
fräsch. Genom att besvara frågorna:
•
•
•
•

Vad ska städas?
Hur ska det städas?
Vem ska städa?
När är det rent?

Har en grund för rena och säkra lokaler och maskiner skapats. Nästa steg i en ren
organisation kan förslagsvis vara att underlätta, genom att städredskap är tillgängliga vid
stationerna. (Dennis 2007). För att upprätthålla ordningen implementeras en standard.
Standard kan låta monotont, men är ett viktigt redskap för hur arbetet ska utföras på bästa
sätt. Viktigt att förstå är att 5S inte ska implementeras som ett verktyg för en ren och
fräsch lokal, utan vara ett verktyg för synliggörandet av problem. 5S ska vara ett stöd för
ett jämnt flöde (Liker, 2009).
3.2.5.3 Implementering av Visuell Styrning i studien

Genom studien har visuell styrning använts vid implementering av Lean-verktyg. En
tavla som en lösning för att visuellt synliggöra hur produktionen fortlöper, samt om fel
uppstår har funnit i åtanke.
Då ett dragande system vid framtagning av förslag till effektivisering är eftersträvansvärt,
är kanban en bra metod för att upprätthålla detta system. Kanban är ett visuellt verktyg,
vilket gör det enklare för de anställda att förstå och klara av att styra ett dragande system.
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3.2.6 Ledtid

Ledtid innebär den tid det tar för en produkt att ta sig igenom produktionen. Det kan vara
svårt att sätta en gräns för vart produktionen startar och slutar och innebär därför att ledtid
kan betyda olika beroende på vem som använder det. Den totala ledtiden kan därför
uttryckas som genomloppstid och är den tid det tar från dörr till dörr, det vill säga från det
att råmaterial kommer in i produktionen till att färdig produkt lämnar lagret för leverans.
Processens ledtid innefattar även den tid som inte är värdehöjande och används därför
som information om produktionssystemets kapacitet (Rother & Shook, 2004).
Implementering av Ledtid i studien
Ledtiden för oss är viktig att beräkna, då den säger mycket om hur effektiv produktionen
är. En lång ledtid medför värdeflödet är ineffektivt, vilket i sin tur tyder på att det finns
mycket slöseri i processen.
3.2.7 Takttid

Takttiden kan uttryckas som produktionens ”hjärtslag” och beskriver den maximala tid
det får ta att producera en produkt för att tillfredsställa kundens önskemål. Takttiden kan
ses som ett hjälpmedel för att skapa ett jämnt flöde (Bergman & Klefsjö 2012). Rother et
al. (2004) förklarar att genom produktion efter takttid skapas ett flöde där färdiga
produkter produceras i samma takt som ordar läggs, det vill säga all tid kommer gå åt till
värdehöjning av produkten.
Implementering av Takttid i studien
Det är alltid viktigt att försöka sträva efter taktad produktion. Takttider har studerats för
att skapa en förståelse för produktionens väntetider.
3.2.8 Tid för värdehöjning

Tid för värdehöjning innebär den tid som en en process adderar värde till produkten.
Detta innebär exempelvis att om operatören behöver hämta en skruvmejsel är detta inte
värdehöjande (Rother & Shook, 2004).
Implementering av tid för värdehöjning i studien
Då en så kostnadseffektiv produktion som möjligt eftersträvas är det viktigt att ta fram
den värdehöjande tiden. Studien har fokuserat på att eliminera det som inte är
värdehöjande, det vill säga eliminera slöseri.
3.2.9 Cykeltid

Cykeltiden mäts genom observationer och är den tid det tar för en process att behandla en
produkt, det vill säga den tid det tar för operatören att göra sitt arbete innan den börjar om
igen (Rother & Shook, 2004).
Implementering av cykeltid i studien
Då ett förslag till effektivare produktion ska tas fram, kommer cykeltider mätas för att
möjliggöra att ledtiden beräknas, detta eftersom cykeltiden är en del i ledtiden. Den är
också viktig för att visualisera mängden värdehöjande tid.
3.2.10 Flödeseffektivitet

Det är eftersträvansvärt med en så flödeseffektiv produktion som möjligt, vilket innebär
att så mycket icke värdehöjande aktiviteter, det som inte är av värde för kunden, bör
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elimineras. Företagets resurser ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Nedan
presenteras hur flödeseffektivitet beräknas i formel (1) (Liker et al., 2009).
𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =

-./010 34561/7869

(1)

:68/78

Implementering av flödeseffektivitet i studien
Flödeseffektiviteten kommer i beräknas för att sedan utvärderas i resultatet som ett mått
på de förbättringsförslag som rekommenderats.
3.2.11 Värdeflödesanalys

Ett värdeflöde beskrivs som alla de aktiviteter i ett företag som förädlar materialet till en
färdig produkt. I alla aktiviteter ingår såväl material- som informationsflöde (Rother &
Shook, 2004). Värdeflödesanalysen används som ett visuellt redskap för att förbättra
företagets nuvarande position och för att arbeta mot ett effektivare produktionsflöde
(Rother 2013). Att utföra en analys över hela värdeflödet är ett mycket omfattande
projekt. Det är därför vanligt att arbetet börjar med en analys av värdeflödet i fabriken.
För att kartläggningen inte ska bli för omfattande eller komplex följs endast produkter
som tillhör samma produktfamilj. Genom kartläggning av material- och produktionsflödet
skapas en mycket viktig helhetsbild av flödets tillstånd samtidigt som arbetet mot att få
upp och eliminera slöseri utvecklas (Rother & Shook, 2004). I figur två illustreras en bild
av en värdeflödesanalys.

Figur 2: Exempel värdeflödesanalys mall (Rother & Shook, 2004).

Genom att utse någon som ansvarar för flödet minskar risken för att helhetsbilden av
produktionen försvinner. Fokus kan nu läggas på hela flödet och risken att det fokuseras
på delprocesserna blir mindre. Analysen av det nuvarande tillståndet bör starta vid
utleverans av färdig produkt för att sedan följa flödet baklänges. Detta ger en bild av hur
flödet ska dras ur processen i rätt takt. Kartläggningen görs med ett A3-papper och

15
Andersson & Jönsson

blyertspenna i fabrik och innehåller fakta om delprocesserna, så som cykeltid, ställtider,
antal operatörer, et cetera. (Rother & Shook, 2004).
När det nuvarande tillståndet är färdigställt börjar arbetet mot ett framtida tillstånd.
Hädanefter ska en karta över framtida tillstånd alltid finnas för att beskriva vad företaget
arbetar mot. Den nya kartan ska vara en väg mot ett mer resurssnålt och kundorienterat
tillstånd än förgående. Det krävs därför att grundorsaker till slöseri uppmärksammas och
genom framtida tillståndet arbetas bort. Genom att ta bort slöseri kan ledtid kortas och
därmed minskar de totala kostnaderna samtidigt som kvaliteten ökar (Rother & Shook,
2004).
Implementering av värdeflödesanalys i studien
Syftet med arbetet är att ta fram ett förslag på en effektiv produktion, vilket gjort att
värdeflödesanalysen fått en betydande roll i arbetet. En nulägesanalys togs fram för att
identifiera flödet, ledtid, slöseri och se hur stor den värdehöjandetiden är i jämförelse med
ledtiden. Efter nuläget har ett förslag på ett framtida läge tagits fram.
3.2.12 Spaghetti diagram

Ett spaghetti diagram är ett effektivt verktyg för att visualisera rörelse på en arbetsplats.
Det är ett mycket bra verktyg för att hitta möjligheter till mer effektiva layouter. Vid
tillämpning av spaghetti diagram, studeras rörelsen av något eller någon i verksamheten
för att kunna identifiera eventuell onödig rörelse (Tance et al., 2013).
Implementering av spaghetti diagram i studien
Studien har använt sig av ett spaghetti diagram för att hitta dolt slöseri, i form av rörelse.
Resultatet har sedan användas för att skapa ett bättre framtida tillstånd och för att kunna
eliminera slöseri.

3.4 Du Pont analys
Du Pont analysen är en metod där du på ett enkelt och överskådligt sätt kan räkna ut
lönsamheten på ett företag (Skärvad & Olsson, 2014). Modellen visar hur olika faktorer
påverkar lönsamheten. Genom att granska analysen illustreras hur förändringar i
exempelvis omsättning eller kostnader kan påverka vinstmarginalen, som i sin tur
påverkar lönsamheten (Olhager, 2014). Nedan presenteras mallen till den Du Pont modell
som kommer användas i detta arbete, se figur tre.
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Figur 3: Du Pont Analys mall (Skärvad & Olsson, 2014).

Implementering av Du pont-analys i studien
Du-pont-analysen har en viktig roll i utvärderingen av förbättringsförslag och för att få ett
ekonomiskt perspektiv på arbetet.

3.5 Outsourcing
Att outsourca innebär att fokusera på sin kärnverksamhet genom att lägga ut sin
arbetskraft på ett annat företag, detta för att öka sin konkurrenskraft, nå strategiska mål,
sänka kostnader, förbättra kundnöjdheten eller förbättra effektiviteten. Det finns flera
anledningar till att outsourca delar av sin verksamhet. De kan vara både av taktiska och
strategiska skäl. Taktiska anledningar kan vara att minska kontroll- och driftskostnader,
frigöra resurser och förbättra resultatet. Att få tillgång till specialkompetens eller nya
resurser och för att öka sin kompetens kan vara anledningar av strategisk typ. Den största
orsaken till att företag väljer att outsourca är för att minska kostnader och för att kunna
fokusera på kärnverksamheten vilket kan frigöra kapacitet. Att företag av kapacitetsskäl
väljer att outsourca kallas kapacitetsoutsourcing. Nackdelar med att outsourca kan vara
den ökade risken att viktig kompetens går förlorad och ökat beroende av leverantörer,
som i sin tur kan leda till kommunikationsproblem (Weele, 2012).
Implementering av outsourcing i studien
I dagsläget använder sig fallföretaget inte av outsourcing. Outsourcing kommer ses som
en framtida möjlighet, genom att outsourca delar av produktionen skulle de kunna
åstadkomma en mindre komplex process.
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3.6 TAK/OEE
TAK, eller engelskans motsvarighet OEE står för Tillgänglighet, Anläggningsutbyte och
kvalitetsutbyte, vilket på engelskan motsvaras av Overall Equipment Efficiency. TAK
ingår i konceptet Total Productive Maintenance (TPM) vilket är nyckeln till
maskinstabilitet och effektivitet. Med hjälp av TAK beräknas den totala
utrustningseffektiviteten vilket är ett mått på hur effektivt en produktionsanläggning eller
maskin utnyttjas. Tillgängligheten säger hur mycket av den totala arbetstiden en maskin
verkligen producerar, anläggningsutbytet visar hur effektivt maskinen producerar under
tiden den är i drift och kvalitetsutbytet mäter hur många enheter som står upp mot
kvalitetskraven, antalet kassationer dras alltså bort från det totala. Dennis (2007)
beskriver fyra olika formler som beräknar produktionens totala utrustningseffektivitet
(TAK) som presenteras i formel (2) till (5) nedan.
𝑇𝐴𝐾 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 × 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 × 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =

-711GäHG17G /78IJ/7116J/åH8J/78
-711GäHG17G /78

𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =
𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =

L9.36JJ 0H/01 × M8601 34561/78
-711GäHG17G .N690/7O /78

P69517G N9.8Q5/7.HI50JJ0/7.H
P69517G N9.8Q5/7.H

(2)
(3)
(4)
(5)

Implementering av TAK/OEE i studien
TAK-värdet har skapat en bättre uppfattning om hur effektivt anläggningen utnyttjas,
samt kunnat användas i studier av förbättringsförslag.

3.8 Produktionslayouter
En bra utformad produktionslayout påverkar i stor utsträckning hur produktionen på ett
företag presterar. Det finns många olika sorters layouter, nedan presenteras fem av dem
(Olhager, 2013).
3.8.1 Funktionell verkstad

I en funktionell verkstad delas produktionsutrustningen upp i olika avdelningar efter dess
olika egenskaper. Exempelvis genom att placera svarvar för sig och fräsar för sig et
cetera. Produkten transporteras till maskinen för en viss typ av bearbetning, för att sedan
förflyttas vidare till nästa. Hela partiet färdigställs i den första operationen innan det
skickas över till nästa. Fördelen med denna typ av layout är den mycket flexibla
produktion som uppstår, och går därmed enkelt att anpassa till varierande förhållanden
och övergången vid tillverkning av nya produkter blir relativt enkel. Denna typ av
produktion är också mindre känslig för haveri, då partier lätt kan förpassas till en annan
maskin på samma avdelning vid maskinhaveri. Med en funktionell verkstad kan ett högt
maskinutnyttjande uppnås då ingen maskin är bunden till en viss produkt. Nackdelen är
en hög kapitalbindning i form av stora mellanlager och produkter i arbete (PIA). Ett annat
problem är de långa transporterna som medför mycket varierande genomloppstider vilket
gör att planeringsprocessen blir mer komplicerad (Segerstedt, 2008).
3.8.2 Produktionslina

Vid linjetillverkning ”flyter” produkten genom fabriken och processas kontinuerligt till
färdig produkt. Bearbetningsstationerna kommer till produkten istället för att produkten
transporteras från maskin till maskin. Fördelarna som kan ses här är att genomloppstiden
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blir kort samt att kapitalbindningen och transporterna blir mindre. Detta medför att
planeringsprocessen blir enklare då denna form av produktionsteknik motsvarar en
stabilare produktion jämfört med en funktionell verkstad. Den största nackdelen med
denna typ av produktion är att den vanligtvis är mycket oflexibel, då den är anpassad till
att tillverka en speciell produkt vid en viss given efterfrågan. Ett annat problem som oftas
ses är att produktionen kan vara mycket störningskänslig, vid ett haveri stoppas all
produktion av produkten. Denna nackdel kan dock bli till något positivt då problem
uppmärksammas och kan leda till en förbättring (Segerstedt, 2008).
3.8.3 Flödesgrupp

Med syfte att förkorta genomloppstider, förenkla planering och decentralisera
arbetsformer utvecklades flödesgruppen ur den funktionella verkstaden. I en flödesgrupp
anpassas layouten efter hur produkten tillverkas och monteras, vilket skapar kortare
transportvägar. Konsekvensen av detta är att det skapas en produktorienterad layout
istället för en resursorienterad. I denna typ av layout samkörs produkter som har en likhet
i bearbetningsordning. Dessa produkter har tillsammans fått namnet produktgrupp. För att
det ska vara lämpligt att ha en flödesgrupp är det till fördel med få produkter och
varianter och att det finns en hög efterfrågevolym. En fördel som finns med denna layout
är ett minskat beroende mellan operatör och maskin, då operatören kan cirkulera mellan
de olika momenten (Olhager, 2013).
3.8.4 Fixerad produktlayout

Vid produktion av stora produkter, som exempelvis fartyg, flygplan och stora byggnader,
används ofta en fixerad produktlayout. Det handlar vanligtvis om extremt små volymer
som produceras, ofta bara en enhet. Layouten bygger på att produkten står på en och
samma plats hela tiden, och att alla operationer och tillförseln av material sker där
(Olhager, 2013).
3.8.5 Kontinuerlig tillverkning

Processen ses i denna layout som en enda enhet med ett inflöde av material och ett
utflöde av produkter. Produktionen är processartad där den mäts i ton, meter, liter, et
cetera och inte i styck. Ett kännetecken är att processmomenten är fysiskt
sammanbundna. I denna layout är produktsortimentet mycket begränsat och kännetecknas
av masstillverkning så som papper (Olhager, 2013).
3.8.6 Implementering av produktionslayouter i studien

Denna teori har används som ett stöd till hur ett framtida läge planerats, där
produktionslinan och funktionell verkstad har stått för det mesta underlaget. Detta
eftersom produktionen idag är en kombination av de båda. All teori har dock utvärderats
för att få fram ett så bra förbättringsförslag som möjligt.

3.9 Teknik inom industrier
Automatiserade maskiner, robotar och andra hjälpmedel är utvecklade för att göra
operatörens arbete effektivare (Frey 2013). Olhager (2013) påstår att vid förenkling och
effektivisering av arbetsuppgifter bör följande frågor utvärderas:
-

Kan onödigt och olämpligt arbete elimineras?
Kan operationer eller arbetsmoment slås ihop?
Kan operationsföljden ändras?
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3.9.1 Automatisering

Vid automatiserade processer används datorteknik och specialutvecklad programvara för
att kunna driva anläggningen på ett mer effektivt och säkert sätt. Med ett
automationssystem kan utrustningen styras så att den presterar på ett optimalt sätt med
minsta möjliga energiförbrukning. Produktionen håller en högre och jämnare kvalitet, och
onödiga kvalitetskontroller och felaktiga enheter undviks. Med hjälp av automatiserade
system illustreras det när underhåll behöver göras, vilket minskar stopp för rutinkontroll.
Att automatisera kan medföra konkurrensfördelar inom olika områden (Svensk
automation, 2016).
3.9.2 Industrirobotar

Vid tillverkning med industrirobot finns möjlighet till en större flexibilitet då arbetet kan
fördelas mellan operatör och robot. Arbetet blir därmed både manuellt och automatiserat.
En annan fördel med robotar är att roboten kan agera som en extra operatör eller en
hjälpande hand till operatören. Robotar har dessutom förmågan att kvalitetskontrollera
produkten innan den går vidare till nästa station (Eliasson, 2011).
3.9.3 Implementering av industriteknik

Industriteknik har delvis utvärderats då fallföretaget har en delvis automatiserad
produktionslina. Samtidigt är det en viktig aspekt i förbättringsförslag och framtida
arbete.

3.10 Arbetsförhållanden
Innan Lean production och Toyota Productions System tog fart på marknaden var
arbetssituationen för den anställde i produktionen betydligt mer avgränsad från planering
och utveckling än vad den är idag. Kännedomen om analogin mellan utfört arbete och
arbetsfrånvaro kontra hänsyn till den enskilda medarbetaren var då obefintlig. Det var
under mitten av 1920-talet som studier kring arbetsfrånvaro och omkringliggande faktorer
började studeras och kom att mynna ut i den mycket omdiskuterade Hawthorne-effekten.
Hawthorne studiens slutsats blev att medarbetarens produktivitet ökade i kombination
med uppmärksamhet och intresse från ledningen kring deras arbetssituation (Bergman
och Klefsjö, 2004).
Under samma tid tog Abraham Maslow fram den välkända behovstrappan som delar in
människans behov i olika trappsteg, se figur fyra nedan. För att kunna ta sig vidare till
nästa trappsteg krävs att det förgående steget är uppfyllt. Första steget kallade han för
fysiologiska behov, som innefattar de mest fundamentala behov människan har för att
överleva. Det vill säga mat, sömn, vatten, et cetera. Andra steget innefattar behovet av
säkerhet, för att sedan övergå mot två sociala steg och avsluta med det översta steget
självförverkligande (Cassidy & Kreitner, 2011 ; Bergman & Klefsjö, 2004). Nya tekniska
möjligheter i kombination med medarbetarens ökade betydelse har förändrat dagens
arbetssituation och arbetsplatser utvecklas för ökad trivsel och välmående hos de
anställda (Bergman & Klefsjö, 2004).
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Selfactualization needs

Higher needs
emerge as lower
needs are
fulfilled

Esteem needs
Love needs
Safety needs
Physological needs

Figur 4: Maslow’s behovstrappa (Cassidy & Kreitner, 2011).

3.10.1 Ergonomi

Belastningsbesvär är något som finns inom de flesta branscher och är framträdande inom
exempelvis byggbranschen samt vård- och omsorg. Vanliga faktorer till arbetsskador
uppstår är exempelvis tunga lyft, repetitivt arbete, ansträngande och påfrestande
arbetsställningar och rörelser. Ytterligare kan ett högt arbetstempo och stress vara en
starkt bidragande faktor till uppkomst av arbetsskador. Det är inte rörelsen i sig som är
farlig eftersom kroppen är byggd och mår bra av rörelse och belastning i viss mängd. Det
viktiga är att det ska finnas variation och möjlighet till återhämtning i arbetet för att
kroppen ska må bra och kunna återhämta sig. Riskerna för arbetsbelastning och
arbetsskador ökar dock i positioner med kraftigt böjda, sträckta eller vridna
arbetsställningar (Arbetsmiljöverket, 2015a). I figur fem presenteras en jämförelse av
tunga lyft mellan byggbranschen och övriga branscher från arbetsmiljöverket.

Figur 5: Jämförelse av andel sysselsatta som lyfter minst 15 kilo per dag (Arbetsmiljöverket, 2015b).

För att beskriva en arbetsplats som ur ett ergonomiskt perspektiv är bra för kroppen
innebär detta att operatören eller medarbetaren större delen av sitt skift arbetar upprätt
med sänkta axlar och armarna intill överkroppen. Ett ungefärligt mått på arbetshöjden ska
vara i armbågshöjd. Rekommendationer på hur långt ifrån kroppen arbetsuppgifter bör
utföras beror på hur långvarig och precisionskrävande uppgiften är och mäts med
avståndet händerna hamnar från kroppen. Vid en ökad ansträngning av arbetsuppgift
minskar rekommenderat avstånd från kroppen, samtidigt som vikten av att medarbetaren
tillåter sig att arbeta centrerat och nära kroppen ökar. Likaså bör axlar och armar vara
avslappnade, detta område kallas för det inre arbetsområdet och illustreras i figur sex
nedan (Arbetsmiljöverket, 2012).
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Figur 6: arbetsområde (Arbetsmiljöverket, 2012).

3.10.2 Jobb rotation

Ett sätt som blivit allt vanligare för att underlätta monotona och mindre ergonomiska
arbetsställningar är jobb rotation. Att periodiskt rotera sina medarbetare mellan olika
arbetsstationer eller -uppgifter minskar risken för stillastående, ökar säkerheten, bidrar till
ökad kunskap hos medarbetarna för att kunna täcka upp vid personalbrist samt minskar
risk för utmattning, et cetera. Jobb rotation på arbetsplatsen minskar risken för sjukdomar
och symptom som uppstår vid monotona arbeten samtidigt som risken för depression och
andra psykiska sjukdomar minskar (Cassidy & Kreitner, 2011).
3.10.3 Implementering av arbetsförhållanden i studien

Arbetsförhållande och ergonomi är en mycket viktig aspekt som lätt glöms bort, men är
mycket viktigt för kvaliteten av arbetet och arbetsplatsen. Arbetet i en husfabrik innebär
mycket tunga verktyg och arbetsuppgifter. Arbetsförhållandet utvärderas därmed i
kombination med de automatiserade processerna för att få in ytterligare ett viktigt
perspektiv.

3.11 Analysmodell
• Nulägesbeskrivning:
För att identifiera nuläge kommer värdeflödesanalys användas, i form av en
nulägesbeskrivning. Detta för att studera och få förståelse för flödet. I detta steg
kommer de olika processerna och materialflödet identifieras. Genom
värdeflödesanalysen kommer bland annat eventuella flaskhalsar synliggöras. I
nulägesbeskrivningen kommer beräkningar av olika nyckeltal så som
flödeseffektivitet, ledtid och ett TAK-värde presenteras. Den nuvarande
produktionslayouten kommer skissas och presenteras.
•

Nulägesanalys:

I detta steg kommer nuläget analyseras ur olika perspektiv, med hjälp av exempelvis
muda, flaskhalsar, visuell styrning, et cetera detta för att identifiera vad som är
värdeskapande. Produktionslayouterna kommer användas för att kunna utvärdera den
nuvarande layoutens funktionalitet.
•

Framtagning av förbättringsförslag:
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Här kommer en rad olika aspekter och insamlad data tas in och övervägas för att
skapa ett så effektivt framtida läge som möjligt.
• Utvärdering:
För att utvärdera resultaten kommer en Du Pont analys presenteras för att få ett
ekonomiskt perspektiv på arbetet. Även TAK-värde kommer beräknas för att få ett
värde på hur effektivt produktionen utnyttjas. Detta kommer sedan utvärderas
tillsammans med övriga aspekter så som flödeseffektivitet och ledtid.
Nedan sammanfattas vår analysmodell i figur sju.

Nulägesbeskrivning

Nulägesanalys

•Nuläget har beskrivits med hjälp av följande metoder:
•Värdeflödesanalys
•Flödes- och processidentifiering
•Nulägeslayout
•Nulägesbeskrivning
•Nuläget har analyserats ur följande aspekter:
•Muda
•Flaskhalsar
•Layouter
•Outsourcing
•Visuell styrning
•Ergonomi

•Med hjälp av nulägesanalysen tas ett antal förbättringsförslag fram.
Framtagning av
förbättringsförslag

Utvärdering

•Studien har utvärderats med hjälp av följande:
•Du Pont modellen
•TAK-beräkningar
•Flödeseffektivitet
•Jämförelse av ledtider

Figur 7: Analysmodell
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4. Nulägesbeskrivning
Nedan presenteras information om Eksjöhus AB och dess produktion. Genom bilder och
värdeflödesanalys kommer produktionens nuläge illustreras. Informationen som
presenteras i detta kapitel är hämtade från besöken på Eksjöhus AB.

4.1 Koncernen Lindholmsgruppen AB
Eksjöhus ägs av koncernen Lindholmsgruppen AB som nyligen köpt upp Eksjöhus AB
konkurrent Sävsjö Trähus AB. I koncernen ingår även systerbolaget Eksjö Industri AB
som är verksamt som sågverk. Genom Eksjö industri tillhandahålls högkvalitativt trä till
husproducenterna. Koncernen omsatte år 2014 cirka 520 miljoner.

4.2 Fallföretaget Eksjöhus AB
Eksjöhus AB är ett familjeföretag som grundades i Eksjö och har verkat på marknaden
sedan år 1944. Företaget har idag cirka 100 anställda och omsatte år 2014 cirka 440
miljoner kronor. Eksjöhus AB har sedan start och genom fyra generationer strävat efter
att producera hus för individen. För att uppfylla dessa kundunika hus har de 52 mycket
kompetenta medarbetare som arbetar i produktionen. I produktionen förädlas obehandlat
råmaterial till olika väggblock för att sedan snabbt kunna monteras ihop på byggplats.
Den årliga volymen har sedan en tid tillbaka legat runt 300 till 350 hus per år, men
prognoser visar nu på en markant ökning i efterfrågan till cirka 600 sålda hus under 2016.
Företaget drivs av visionen ”hus för hela livet”.

4.3 Värdeflödesanalys
Nedan kommer flödets väg genom Eksjöhus produktion beskrivas. För att underlätta för
läsaren har vi tagit fram en skiss av lokalen som visas i figur åtta.

24
Andersson & Jönsson

Figur 8: Produktionslayout nuläge.

4.3.1 Tillvägagångssätt vid värdeflödesanalys

Eftersom Eksjöhus producerar kundunika produkter skiljer sig utformningen och
komplexiteten mycket mellan de olika väggarna. Cykeltiderna varierar därför mycket från
vägg till vägg. För att mätningarna ska få ett så kvalitativt resultat som möjligt har studier
av två sorters hus med relativt hög standardiseringsgrad studerats. Utan tidsbegränsning
hade arbetet bestått av betydligt fler mätningar för att öka kvaliteten. De mätningar som
gjorts i kombination med väggblock med högre standardiseringsgrad har gett studien ett
tillräckligt bra resultat för att kunna utföra arbetet mot en effektivare produktion på
fabriken i Eksjö.
4.3.2 Flödesbeskrivning

Vägen till ett färdigt hus börjar då kunden gjort klart alla interiör och exteriör val på huset
och banken godkänt ansökan. En order är då skapad och planeras in ett körschema för
processen. Varje vägg består av ett antal block som på byggplatsen sätts ihop till en hel
vägg. Antalet block per vägg varierar, men ett rimligt antagande är att varje hus består av
cirka tolv block. Precis som antalet block varierar i husen skiljer sig längden på de olika
blocken och tar därför olika lång tid att producera.
Produktionen startar vid kaparna som får en ritning där de med sin kunskap och
erfarenhet kan utläsa viktig information om väggblocken. Därefter fraktas materialet på
vagn med truck till ett ”torg”, där det lagras till operatören behöver det. Operatörerna har
fått anvisningar om att varje delprocess ska ha en takt på cirka 20 minuter. Eftersom de
olika delprocesserna sitter ihop likt en produktionslina, finns det block i produktionen
som under längre tider får vänta på grund av att det på nästa bänk befinner sig ett block
under behandling. Detta medför att produktionen stoppas upp eftersom operatören inte
kan flytta på det färdiga blocket från sin station och påbörja ett nytt. När panelen är klar
återstår de sista små detaljerna innan väggen kan lastas upp på en vagn. På varje vagn
lastas tre väggar innan truckföraren meddelas att vagnen är färdig för att hämtas och att
en ny vagn behövs. Väggarna lagras på färdigvarulagret inför transport till byggplats i
cirka en till fem dagar. Färdigvarulagret har idag en kapacitet på cirka åtta hus.

4.4 Beskrivning av flödets delar
Nedan kommer flödets huvuddelar beskrivas och förklaras för att öka förståelsen hos
läsaren för produktionens utformning och de moment som genomförs.
4.4.1 Produktionslayout

Den tillväxt Eksjöhus gjort, har resulterat i att företaget fått bygga ut den ursprungliga
fabriken i omgångar, tills den nu maximerat den mark som finns tillgänglig.
Fabrikslokalen består därför av ett större antal delar där den gamla delen på grund av
marknivån befinner sig i en nivåskillnad, jämfört med resterande tillbyggnader. Lokalerna
sammanlänkas därmed genom en ramp mellan den gamla delen och lagret som möjliggör
för trucken att ta sig mellan olika delarna. Tillbyggnaden är även en orsak till varför inte
en ordentlig layout gjorts där exempelvis kapar är placerade tillsammans som i en
klassisk funktionell verkstad, eller hela produktionen från detalj till slutmontering är
placerad i en modern produktionslina. Vidare kan exempel på den snabba expansion
företaget befinner sig i ses genom att deras mellanlager “torget” är placerat mellan några
av kaparna, på grund av utrymmesbrist. Samtidigt är specialbänkarna placerade på två
olika ställen i samma lokal.
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4.4.2 Produktionslinan

Det som i denna studie benämns produktionslinan, innefattar de moment där allt material
och virke sätts ihop till färdigt väggblock. Linan består av elva olika bord som vardera är
gjorda av ett band som skjuter fram väggblocket mellan de olika borden. Bandet startar
genom att operatören trycker på en knapp, produktionen blir därmed beroende av att
stationen efter är klar med sitt arbete för att kunna påbörja ett nytt. I samråd med
handledare från Eksjöhus har de olika borden delats in i sju stationer, se figur nio.
Fördelat på de olika stationerna arbetar cirka elva personer dagligen, alla med kunskap
om de olika arbetsmomenten. Arbetsrotering mellan de olika stationerna sker därför,
samtidigt som operatörer vid de stationer som går snabbare kan avhjälpa vid de mer
tidskrävande momenten. Eftersom produktionslinan hanterar stora väggblock, med en
vikt upp till 1500 kilo finns inte möjlighet att mellanlagra vid sidan av produktionen. Vid
produktionsstopp eller liknande kan därmed hela produktionslinan stoppas upp på grund
av materialbrist. Genom att studera väggblock för hustyperna Prio 2 och Balans kommer
vi presentera ungefärliga cykeltider och ledtider för produktionslinan.

Figur 9: Produktionslinan med nummer

Genom studie av flödet beräknades ett snitt på ledtiden till cirka fem timmar och 19
minuter som presenteras i figur tio. Flödeseffektiviteten för det nuvarande läget
beräknades med formel (1) för flödeseffektivitet som hittas i bilaga ett till cirka 44
procent. Nedan beskrivs flödet i figur tio samt beräkningar av flödeseffektiviteten, alla
siffror är hämtade ur bilaga tre. Siffror till flödeseffektiviteten fås ur nuläget (figur tio)
samt bilaga sju.
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Figur 10: Värdeflödesanalys, nuläge
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𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =

RSTU V65.
XUXSY V65.

= 0,44 = 44 %

Nedan kommer översiktlig information av varje process presenteras.
Station 1: Regelstomme
Station ett är den delprocess i produktionslinan som är mest automatiserad. Det krävs
därför endast en operatör för att genomföra arbetet som leder till väggblockets stomme.
Operatörens uppgift är i huvudsak att övervaka och sköta maskinen, lyfta in de
horisontella väggblocken, lägga in isolering samt sköta traversen som lyfter in den
förmonterade fönstermodulen. Maskinen sköter urval samt iläggning av de vertikala
reglarna, spikning, sågning, et cetera. Operatören undviker därför tunga lyft och att spika
i icke ergonomiska arbetsställningar. Isoleringen som kommer över maskinen och ner i
ögonhöjd för operatören sparar utrymme i lokalen. Maskinen består av två bord och kan
därför fortsätta med ett nytt väggblock trots att station två ännu inte är klar med tidigare
arbete.
Station 2: Inre regelverk
På station två börjar insidan av väggblocket färdigställas. Första steget blir här att lägga
plast över väggblocket, samtidigt som vissa vertikala reglar spikas på, detta sker med
hjälp av en automatiserad maskin. Därefter fortsätter arbetet för hand med att spika på
vertikala- och horisontella reglar. Som ett tredje steg slutförs isoleringsarbetet. Till sist
färdigställs arbetet genom att plasten häftas upp över kanten på väggblocket. Väggblocket
är nu färdigt att rulla vidare mot nästa station. Antalet operatörer som arbetar på denna
station varierar, vid kortare och enklare väggblock är det vanligt med en operatör, men
vid mer komplicerade väggblock arbetar oftast två operatörer.
Station 3: Spånskivor
På station tre är det vanligt med en operatör som arbetar på väggblocket, samt en extra
som hjälper till vid behov. Stationen går i huvudsak ut på att sätta spånskivor vilket är det
sista arbetsmomentet innan väggblocket vänds och arbetet med den utvändiga sidan
börjar. Stationen är helt manuell, det vill säga inga större maskiner finns. Däremot har
operatören en lyftarm som hjälpmedel för de större spånskivorna, för att minska
belastningen på operatören. Utöver att sätta spånskivorna börjar arbetet vid station tre
med att plasten som sätts i station två dras ner så att spånskivorna kan placeras, därefter
avslutas arbetet med att plasten tejpas tillbaka över spånskivorna.
Station 4: Vändstation
På denna station vänds väggblocket med hjälp av en maskin och yttersidan påbörjas. Steg
ett är att fästa en gummilist på sidan av väggblocket. Sedan borras hål för band som
används vid lyft och hantering av väggblocket. Därefter avslutas stationen med att
vindväv häftas på väggen. Precis som på station två varierar antalet operatörer på
stationen, beroende på hur lång och komplicerad väggen är.
Station 5: Spikreglar och musband
Station fem är den station där spikreglarna sätts för att panelen i nästa station ska kunna
fästas. Spikreglarna kan placeras liggande eller stående i väggblocket, detta beror på om
väggblocket ska ha stående eller liggande panel. Motsatt håll används för spikreglar
jämfört med panel. Utöver spikreglar sätts ett musband längs med nedre horisontella
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regeln. Detta för att minska risken för att framförallt möss tar sig in i och förstör husets
stomme. För arbetet i station fem krävs två operatörer.
Station 6: Panelstation
Här sker det i huvudsak ett moment vilket är panelläggning. För att panelen lättare ska
placeras rätt används en mall för den liggande panelen. Innan väggen rullar vidare fäst
den med ett fåtal spikar. När panelen är placerad rätt rullas väggblocket över till nästa
bänk där den slutligen färdigställs med hjälp av en automatisk spikmaskin (spikportal).
Den automatiska spikmaskinen arbetar snabbt och effektivt igenom hela väggen och
pressar in spikarna i panelen för att spiken inte ska komma för långt in i virket, vilket
minskar risken för att fukt tar sig in. Därefter tas mallen för panelen bort och spikningen
kompletteras för hand vid behov. Sedan en tid tillbaka har station sex delvis tagit över
kapning av panelen runt fönster, detta för att underlätta för station sju som redan tar lång
tid. Antalet operatörer på station sex brukar vanligtvis vara två stycken.
Station 7: Slutmontering
På station sju färdigställs väggen genom att fönsterbleck och fönsterlister monteras fast,
ventiler och dörrar sätts i och färdigställs med lås, handtag, et cetera. Denna station består
av två bänkar med en operatör på varje bänk. Steget avslutas med att väggblocket återigen
vänds upp med travers och placeras på en vagn, för att sedan kunna monteras ihop på
plats. En vagn rymmer tre väggblock, efter att tre väggblock producerats anropas trucken
som hämtar vagnen och ställer dit en ny.
4.4.3 Materialhantering (transport/rörelse)

Det finns på Eksjöhus fem större truckar varav två är eldrivna och kan köra inne i
lokalerna, utöver dessa finns det en mindre truck som tillhandahåller stationerna med
material så som dörrar, fönster, et cetera. De två större truckarna kör virke och sköter
transporten av färdiga väggblock till färdigvarulagret. Virket transporteras till tre olika
delar av lokalen, vilka är lager, torg samt att spikreglarna transporteras direkt till station
fem. Eftersom det inte finns tillräckligt med utrymme och trucken inte har möjlighet att
köra fram till station fem placeras materialet nedanför produktionslinan där operatörerna
sedan hämtar rätt vagn. Från torget hämtas materialet till de olika stationerna av
operatören själv. Under studiens gång har ett spaghetti diagram tagits fram över
truckarnas rörelse mellan kapar, torg och produktionslinan. Spaghetti diagram ses i figur
elva.
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Figur 11: Illustration av materialets väg från kapar till torg och produktionslina genom spaghetti diagram.

4.4.4 Kapning

Kaparna som tillhandahåller produktionslinan med material finns framförallt på två
ställen, utöver detta finns det mindre kapar runt produktionslinan, kapar som endast
tillhandahåller specialborden samt kapar till övrig delmontering. Plattkapen, panelkapen
och regelkapen finns idag vid torget. Genom en port kan de tre kaparna beställa in
material och levereras då automatiskt in på ett band, genom ett knapptryck kan de sedan
skicka ut materialet när det inte behövs längre, se figur tolv.
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Figur 12: Bilder på portar från utsidan.

De tre kaparna som framförallt kapar spikreglar, regelstommar, hakreglar och fodersmyg
är placerade i den gamla delen av byggnaden. Alla kapar förutom den som tillhandahåller
fodersmyg producerar på heltid. Virket är placerat intill väggen och lyfts upp med hjälp
av en travers till kaparna.
För att underlätta för operatören vid produktionslinan märks materialet upp och läggs i
rätt ordning, så att materialet hamnar i rätt ordning för operatören. På varje vagn finns
vanligtvis färdigt virke för två till tre väggblock, beroende på väggblockens storlek. Varje
vagn innehåller endast en sorts virke vilket möjliggör att stationerna och kaparna inte
behöver dela på samma vagn. Om det uppstår mindre fel eller om det levande materialet
förändrats när det kommer till stationen, finns det vid produktionslinan mindre kapar där
justeringar kan göras.
4.4.5 Torg

Torget används som mellanlager mellan kapning och de olika stationerna, eftersom
kapningsprocessen går snabbare än vad produktionslinan gör. Materialet som är staplat på
rullvagnar körs med truck från kaparna till torget där de placeras där plats finns. När
operatören sedan är i behov av nytt material, tar den sin tomma vagn och lämnar
materialet på torget, samtidigt som en ny vagn med material hämtas. Eftersom det inte
finns något system för vagnarna hamnar de vagnar som operatören först vill ha längst in
då trucken under dagen hunnit köra fram nya vagnar framför. Operatören tvingas därför
flytta på vagnarna som står framför för att komma åt och ta fram rätt vagn.
4.4.6 Fönstermontering

Fönstermonteringen är den avdelning i flödet där fönstret tätas och sätts in i ett regelverk.
Detta för att underlätta arbetet i produktionslinan där fönstret nu enkelt lyfts in med en
travers och fästes automatiskt av maskinen i station ett. Eksjöhus fönstermontering består
av två enkla varianter av fönsterbänkar, en sugarm samt en äldre version av kap.
Stationen är bemannad med cirka fyra operatörer som utför mycket parallellt arbete. Detta
innebär att när den ena operaratören exempelvis skruvar karmskruv i fönstret arbetar den
andra med förberedelser runt om. Arbetet på fönstermonteringen innefattar allt från
montering av fönster till egenförsörjning av reglar. Kapen som används är en äldre
version av den maskin som kapar fodersmyg till produktionslinan.
4.4.7 Kvalitetskontroll

Eftersom Eksjöhus producerar hus blir kostnaderna för defekta väggblock mycket hög
och kvalitet blir därför viktigt. De automatiserade maskinerna i fabriken utför inte
kvalitetstester, det är operatören som står för kvalitetsbedömning. Vad som anses som
god kvalitet sker genom diskussion i gruppen, operatörerna i Eksjöhus fabrik får därmed
en mycket viktig roll i kvalitetsarbetet. Vid reklamationer från byggplats diskuteras detta
med ansvarig operatör som skrivit under kvalitetskontrollen. Varje år kostar
kvalitetsbrister företaget cirka två miljoner kronor, och innefattar allt från att en skruv
fattas till reklamation. Innan slutkunden kan flytta in i sitt nya hus utförs alltid en
provtryckning som visar på om huset är tätt och energieffektivt. Avslutningsvis sker en
slutbesiktning av en oberoende part.
I huvuddelen av fabriken finns fuktfläktar tätt utsatta i taket för att efterlikna den miljö
som finns utomhus. Fläktarna håller virket fuktigt för att minska risken för att virket
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vrider sig. Spikas det i vridet virke finns stor risk för sprickbildning i materialet,
dessutom går det inte att spika i tjockare virke som vridit sig, utan behöver då kasseras.

4.5 Ergonomi
De automatiserade maskinerna håller nere operatörens arbetstempo till sitt eget och
operatörerna kan i lugnt tempo sköta sitt arbete utan stress. I station ett är operatören
stående i maskinen och alla arbetsuppgifter sker centrerat och inom det inre
arbetsområdet. Spikportalen avhjälper från fabrikens största repetitiva och tunga arbete,
som i Eksjöhus andra fabrik tar cirka tio minuter och utförs med tunga verktyg.
I övriga stationer som sker utan automation har operatörerna inga hjälpmedel, bortsett
från station tre som har en lyftarm. Lyftarmen underlättar för ryggen vid lyft av större
spånskivor. Ett av operatörernas viktigaste och mest använda verktyg är spikmaskinen, då
väggarna är mycket höga krävs spikning såväl på kort och långt avstånd från operatören,
se figur 13.

Figur 13: Arbetsmoment med spikmaskin i Eksjöhus produktion.

4.6 Total utrustningseffektivitet (TAK)
I takberäkningarna har vissa antaganden gjorts då det varit svårt att få fram korrekta
siffror att använda sig av. Det har gjorts beräkningar per antal producerade löpmeter vägg
under en dag, det vill säga åtta timmar (28 800 sek). Antalet väggblock per dag i nuläge
har uppskattats till cirka 15 väggblock á 5,5 meter, då väggblocken har en variation i
längd mellan cirka tre meter och cirka åtta meter. Antaganden som gjorts under studien
kommer i vidare hänvisas till bilaga två. Tiderna som använts på de två olika stationerna
är snittider som beräknats fram efter mätningar som gjorts på Eksjöhus och återfinns i
bilaga tre. Den teoretiska tiden som använts vid beräkning av anläggningsutnyttjande är
det lägsta värdet som fåtts fram vid mätningarna i bilaga tre.
Eftersom ledtiden och väntetiden är mycket lång medför detta att de automatiserade
maskinerna har ett mycket lågt utnyttjande och en låg total utrustningseffektivitet, TAKvärde. Spikmaskinen som används på panelspikningsstationen, hade en
investeringskostnad på cirka 8,6 miljoner kronor och har en avskrivningstid på omkring
tio år. Vid beräkning av effektiviteten och utnyttjandet av maskinen erhållas en
tillgänglighet med formel (3) på cirka tio procent. Spikmaskinen används således bara tio
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procent av möjlig användbar tid. Anläggningsutnyttjandet av samma maskin räknades
med formel (4) fram till omkring 80 procent. Kvalitetsutbytet beräknades med formel (5)
till 100 procent då det inte förekommer någon kassation på färdiga väggblock. Dessa
beräkningar leder sedan till en total utrustningseffektivitet (TAK-värde) med formel (2)
till 8,2 procent. Nedan presenteras respektive beräkning för spikmaskinen, formler
återfinns i bilaga ett. Vid beräkning av tillgänglighet har snittiden per spikad meter i
spikmaskinen använt och är beräknats till 35,7 sekunder, återfinns i bilaga tre. Övriga
siffror återfinns i bilaga två.
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =

^R RYYI ^R RYYI T_,`×_,_×X_

𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =
𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =

= 0,1022 = 10%

^R RYY
^R,c× _,_×X_
(T_,`×_,_×X_)

((_,_×X_)IY)
(_,_×X_)

= 0,80 = 80%

= 1 = 100%

𝑇𝐴𝐾VN75g0J57H,h = 0,1022×0,8×1 = 8,2%

Den delvis automatiserade maskinen som utför arbetet på station ett med hjälp av en
medarbetare, har även den en liten utnyttjandegrad. Tillgängligheten på denna maskin
beräknas med formel (3) till 37 procent, den används därmed bara 37 procent av
tillgänglig tid. Anläggningseffektiviteten beräknades genom formel (4) till 82 procent,
vilket innebär att maskinen producerar med en effektivitet på 82 procent tiden den är i
drift. Kvalitetsutbytet beräknas även här genom formel (5) till 100 procent, vilket medför
att TAK-värdet genom formel (2) blir 30 procent. Nedan presenteras respektive beräkning
för station ett, formler återfinns i bilaga ett. Vid beräkning av tillgänglighet har snittiden
per meter i station ett använt och är beräknats till 125,7 sekunder, återfinns i bilaga tre.
Övriga siffror återfinns i bilaga två.
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =

^R RYYI ^R RYYI X^_,`×X_,_×_,_
^R RYY

𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =
𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =

(XYT×(X_,_×_,_)
(X_,_×_,_×X^_,`)

((_,_×X_,_)IY)
(_,_×X_,_)

= 0,3721 = 37,2%

= 0,82 = 82%

= 1 = 100%

𝑇𝐴𝐾V/0/7.H X,h = 0,3721×0,82×1 = 0,3 = 30%

4.7 Fallföretagets räntabilitet (Du Pont analys)
Vid beräkning av Du Pont analysen har vissa antaganden gjorts, detta i samråd med
företagets handledare. Ett hus har antagits till en materialkostnad på 950 000 kronor och
att operatörskostanden per operatör är 350 kronor/timmen. Vidare har ett antagande på
350 producerade hus per år gjorts och att antalet anställda är 105 stycken som arbetar åtta
timmar om dagen, 225 dagar om året. Vidare kommer dessa antaganden presenteras i
bilaga två med övriga antaganden. När omsättning, omsättningstillgångar och
anläggningstillgångar har använts i beräkningar har dessa siffror hämtats ur Eksjöhus
årsredovisning, en sammanfattning av siffrorna som använts återfinns i bilaga sju. I figur
14 presenteras Du Pont analys över nuläget, där företagets räntabilitet beräknats till cirka
17 procent.
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Figur 14: Du Pont analys, nuläge
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5. Analys
Efter att ha studerat produktionen på Eksjöhus har det konstaterats att den snabba
tillväxten, resulterat i att produktionslayouten blivit lidande. Då mer produktionsutrymme
behövts har detta lösts med snabba lösningar istället för en helt ny produktionslayout.
Exempelvis är kaparna inte placerade tillsammans som i en funktionell layout, torget fick
sin plats där det fanns utrymme, och specialbänkarna är placerade i två olika delar av
lokalen. Med avgränsning på det som nämns vid namn produktionslinan, finns stora
likheter med det som teorin beskriver som en produktionslina. Under studiens gång
uppstod ett kortare maskinhaveri i första stationen, som precis som teorin beskriver var
nära att stoppa upp hela produktionslinan. Detta på grund av brist av material i övriga
stationer. Eksjöhus specialbänkar är ett resultat av produktionslinans inflexibilitet, utan
specialbänkar hade inte väggblock med en högre komplexitet kunnat utformas.
Fördelarna som ses med produktionslina vid jämförelse av andra husproducenter inom
Lindholmsgruppen är att produktionslinan åstadkommer en betydligt kortare
genomloppstid. Överlag påminner produktionen mest om en funktionell verkstad där
exempelvis kaparna är placerade ihop på två ställen, montering i produktionslinan och
fönster vid fönsteravdelningen. Ytterligare kan det ses stora likheter mellan
specialbänkarna och en fixerad layout, med undantag att specialbänkarna får sitt virke
från kaparna.
Det finns idag inga skärmar eller liknande som för besökare eller anställd visar hur
produktionen går och om de är i fas. Det används inte heller markeringar för olika
verktyg eller liknade för att förtydliga och göra arbetet enklare och smidigare. Det
kommer senare i kapitel sex diskuteras alternativ som kan ses som förbättringar, där
visuell styrning bland annat kan hjälpa Eksjöhus att minska sin ledtid. Endast två
personer på kontoret kan idag se när ett nytt hus är påbörjat i station ett men ingen som
kan se när ett hus eller väggblock är avslutat.
Företaget arbetar eller använder sig inte av några Lean-verktyg eller dess principer och är
därmed inte medvetna om exempelvis takttid. Eftersom studier av flödet inte görs finns
inte heller något fokus på dragande och tryckande system. Företagets produktion kan idag
anses vara tryckande eftersom varje station producerar så fort det går. Detta kan generellt
ses över hela produktionen där exempelvis kaparna arbetar snabbare än resterande
maskiner. Detta visar sig sedan i form av onödigt lager på exempelvis torget. I
produktionslinan uppstår samma problem där de tre första stationerna producerar
snabbare än de sista, därmed har de olika stationerna varierande cykeltider, det vill säga
de arbetar inte efter just-in-time. När produktionen inte arbetar i ett jämnt flöde uppstår
flaskhalsar vilket även kan ses på Eksjöhus. Den största flaskhalsen som idag är sista
stationen, stoppar upp produktionen av väggblock och medför en längre ledtid och
mycket väntetid.
I produktionslinan har det setts två större problem som stoppar upp produktionsflödet. Ett
av problemen är de varierande cykeltiderna mellan första stationerna och slutstationerna.
Från station fyra tar det i snitt betydligt längre tid, vilket stoppar upp flödet genom de
tidigare stationerna och förhindrar dem från att fortsätta sitt arbete. Nästa faktor som
påverkar den totala ledtiden och ett jämnt flöde, är trucken som hämtar de färdiga
väggarna. När vagnen med färdiga väggar är fylld gäller det att trucken hämtat och
lämnat en ny vagn innan nästa väggblock kan lyftas upp. Är vagnen inte där måste
väggen ligga kvar, vilket stoppar upp produktionen med färdiga väggar som inte kan
skjutas fram.
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Företaget upplever att deras torg är ostrukturerat vilket vår studie kan hänvisa till den
sortens slöseri som teorin benämner onödiga transporter. Slöseriet kan delvis ses som den
tid det tar att ta fram rätt vagn från torget samt den extra tid det tar att få materialet till
och från torget på grund av torgets placering.
De automatiserade maskinerna är stora investeringssatsningar som har en begränsning i
vilka väggar som kan byggas, därav fabrikens specialbänkar. Tyvärr är maskinerna
mycket stillastående och har båda en låg utnyttjandegrad, vilket ur ett ekonomiskt
perspektiv kan ses som mycket negativt, då en maskin som inte utnyttjas fortfarande
kostar företaget pengar. Ur ett ergonomiskt perspektiv finns det däremot stora fördelar då
maskinerna ger ett jämnt och lugnt arbetstempo samtidigt som mängden tungt arbete
reduceras. Vid stationerna utan automation är hjälpmedel för att hämma och underlätta
belastning betydligt mindre. Med enklare hjälpmedel hade arbetet i produktionen kunnat
underlättas och bli mindre påfrestande för operatören. Därmed uppfyller de
automatiserade processerna i Eksjöhus frågorna ”kan onödigt och olämpligt arbete
elimineras?” samt ”kan operationer eller arbetsmoment slås ihop?”, som presenterats
tidigare i teorikapitlet. Begräsningen ligger dock i att produktionen är låst vid en specifik
arbetsföljd med de maskiner som finns i processen idag.
Spikmaskinerna som är ett av operatörernas mest använda verktyg används på grund av
väggarnas höga höjd i det yttre arbetsområdet och utanför. Detta medför en större
belastning på operatören och ses därför som sämre ur ett ergonomiskt perspektiv. För att
underlätta slitage på operatörerna arbetar de mycket med jobb rotation, vilket enligt teorin
är positivt både ur ett ergonomiskt perspektiv men kan också vara en skäl till ökad glädje.
Enligt teorin är det mycket viktigt att fokusera på kvalitet och kvalitetskontroller för att
inte förlora kunder. Ur Eksjöhus perspektiv blir det även en viktig aspekt ur ett
kostnadsperspektiv då förlusten för ett hus som inte uppfyller kvalitetskraven blir
förödande för företaget. Samtidigt är huset en stor investering för köparen, och att få
flytta ifrån sitt hem på grund av kvalitetsbrist är inte positivt för varumärket. Företaget
arbetar proaktivt genom investeringen av fuktfläktar som minskar risken för sprickor i
husets väggstomme. Trots att de automatiserade maskinerna inte utför kvalitetskontroller
är spikportalen i station sex ur kvalitetsaspekt fördelaktig. I spikprotalen pressas spiken in
i virket till skillnad från spikmaskinen som skjuter in spiken. När spiken skjuts in i virket
ökar risken för att huvudet på spiken skjuts in för långt och ökar då risken för att fukt
tränger in i virket. Eftersom största delen av panelen spikas i spikportalen minskar risken
för fukt jämfört med ett hus helt spikat med spikpistol. Även detta kan ses som ett
proaktivt arbete eftersom fukt i huset kan uppstå efter flera år. Vidare ses att
kvalitetskontroller utförs från start och genom hela produktionen till färdigt hus då
operatörerna genom kännedom och kunskap om materialet har uppsyn och granskar
väggblockens kvalitet genom hela produktionen. Detta benämns enligt teorin som
kvalitetskontroll på nivå kvalitetsstyrning. Kvalitetsbristkostnaderna på två miljoner, är
ungefär 0,4 procent av företagets omsättning. Detta visa på att Eksjöhus
kvalitetsbristkostnader är betydligt lägre än vad teorin beskriver som ett snitt på
industriers bristkostnader.
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6. Förbättringsförslag
6.1 Layoutförslag torg
Det största problemet med torget idag är att materialet är svårtillgängligt.
Spagettidiagrammet som tidigare presenterats visade på mycket långa transporter till
torget och därför anses det idag befinna sig på fel plats samtidigt som torgets utrymme är
mycket begränsat. Det diskuterades först om en port med en ramp likt den mellan gamla
delen och lagret. Problemet med detta förslag är att den nivåskillnad som finns kräver en
ramp på cirka tolv meter för att trucken ska klara lutningen. Förslaget är mycket
utrymmeskrävande i de två rum som redan lider brist på yta. Tanken kring en port med
ramp utvecklades till en modernare lösning där beroendet av trucken inte längre finns.
Genom att investera i exempelvis en moverline, en så kallad räls där vagnen med material
hakas i för att sedan transporteras från den gamla delen till huvuddelen. Sträckan
förkortas dessutom genom en enklare form av ramp och ett hål i väggen, se figur 15. Det
blir inte längre nödvändigt med ett torg eftersom rampen nu fungerar som lager och
operatören kan hämta sin vagn längst fram vid respektive räls. Detta illustreras i figur 16.

Figur 15: Förbättringsförslag torg, sett från ovan
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Figur 16: Närbild på ramperna till torget från fabrikens huvuddel

6.2 Layoutförslag huvuddelen
Förslag på förändringar i huvuddelen av fabriken är att dörrarna flyttas till lagret.
Dörrarna har idag en mycket attraktiv plats precis intill produktionslinan trots att det
endast hämtas upp till tre dörrar om dagen och detta med truck. Dörrarnas position kan
ses som ett stort slöseri av värdefull yta som kunnat användas till att skapa ordning och
reda nedanför produktionslinan. Exempelvis genom att vagnarna som trucken idag ställer
där det finns plats nedanför produktionslinan, hade fått uppmärkta och strukturerade
platser som underlättar för operatören.
Genom att placera alla större kapar på ett ställe efterliknas en funktionell verkstad. För att
möjliggöra detta krävs en full omstrukturering samt ett större projekt än vad studien har
att tillgå. Det transportrelaterade problemet som uppstod på grund av nuvarande layout
löstes genom att behålla positionerna och minska transporten genom layoutförslag torg.
Tre av de fyra kaparna i huvuddelen är kopplade till ett band som på beställning matar in
och ut rätt material genom en port till kaparna. Detta kan ses som en lösning för att
utnyttja ytan och få bort material som tar plats. Problemet är att den fjärde kapen inte kan
nyttja fördelen med portarna eftersom den står för långt ifrån porten. Det har därför tagits
fram ett förbättringsförslag där ytan används annorlunda för att kunna koppla alla kaparna
och därmed få bort materialet som den fjärde kapen använder från fabriksgolvet.
Genom att placera specialbänkarna i anknytning till varandra kan den nya layouten nu ses
som en funktionell verkstad i huvuddelen. Den nya placeringen av bänkarna gör att
mindre dubbletter av material och verktyg kommer krävas eftersom de olika bänkarna nu
kan dela på samma verktyg och material så som isolering. Arbetet är begränsat till
produktionslinan och dess tillhörande moment, därför är inte noggrannare studier av
specialbänkarna gjorda utan är ett förslag till ett framtida läge. Se figur 17 för förslag på
layout av huvuddelen.
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Figur 17: Layoutförslag huvuddelen

6.3 Kanbansystem/Signalsystem
Som förslag till förbättring på väntetiderna på trucken, har ett kanbansystem övervägts.
Mätningar har visat på en viss korrelation mellan längden på väggblocket och hur stor
den värdehöjande tiden är på station sju, slutmonteringen. Ytterligare en aspekt som
påverkar är antalet fönster, dörrar och detaljer som monteras på väggblocket. Genom att
ta fram en snittid beroende på väggblockets egenskaper samt med den kunskap som
operatörerna besitter kan en ungefärlig tid på när väggen ska vara klar i station sju tas
fram. Detta möjliggör även för operatören att få vetskap om ungefär när trucken ska
komma. Här hade ett signalsystem med fördel kunnat användas. En signal via någon form
av affärssystem hade kunnat visualiseras på en skärm både i trucken och hos operatören.
Denna signal hade vidare kunnat utvecklats redan från station ett som planeras in i ett
körschema, men hade då krävt betydligt stabilare ledtid än den som finns idag. Genom
kanbansystem hade väntan på truck kunnat reduceras.
Vid tre mätningar på station sju har tiderna för väntan på truck blivit 5280, 1020 och 255
sekunder. Eftersom vagnen som trucken hämtar rymmer tre väggblock blir det realistiskt
att i formel (6) ta summan av tiderna genom nio för att få ut ett snitt på hur varje
väggblock påverkas av väntetiden på trucken. Detta ger en snittid på cirka tolv minuter
som varje vägg påverkas av truckens försening, se beräkning nedan. Formeln finns i
bilaga ett.
𝑇𝑖𝑑, 𝑣ä𝑛𝑡𝑎 𝑝å 𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘 =

_^RYnXY^Yn^__
U

=

`^R,T
cY

≈ 12,1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟/𝑣ä𝑔𝑔

Förändringen som sker på ledtiden vid reducering av väntetiden blir genom formel (8) en
minskning med cirka fyra procent, formeln återfinns i bilaga ett. Detta innebär att ledtiden
minskar från fem timmar och 19 minuter till fem timmar och sex minuter.
𝑀𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑑 𝑝å 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 (𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡)/9Q35 = 1 −

(_u XU vwx)IX^,Xg7H
_u XUvwx

≈ 4%

För att illustrera för läsaren presenteras en värdeflödesanalys i figur 18 av det framtida
läge förändringen innebär.
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Figur 18: Värdeflödesanalys Framtida läge, kanban
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Med ett kanbansystem till trucken hade räntabiliteten ökat från 17 procent till 21 procent
vilket motsvarar fyra procentenheter. Vinstmarginalen hade ökat från tolv procent till 14
procent vilket motsvarar en ökning med två procentenheter. Vinsten i kronor hade
dessutom ökat från cirka 53,6 miljoner kronor till cirka 67 miljoner kronor vilket innebär
en ökning med 13,3 miljoner kronor jämfört med nuläget. Siffrorna är hämtade ur det
nuvarande läget som tidigare visats i figur 14 och förbättringsförslaget som presenteras
nedan i figur 19, en sammanfattning av övriga siffror till Du Pont analysen finns
presenterade i bilaga sju.

Figur 19: Du Pont analys framtida läge, kanban

6.4 Variation i cykeltider
Genom arbetet har funderingar funnits på hur de varierande cykeltiderna kan lösas utan
att göra för stora investeringar i den redan stora investeringen som produktionslinan är.
Eftersom fönstermonteringen idag är uppdelad i två separata steg där fönstret i steg ett
monteras in i ett regelverk på fönstermonteringen för att sedan transporteras till station ett
där det lyfts in och sätts fast. Med de förutsättningar som finns idag går det inte att sätta
de undre fönsterreglarna i station ett på grund av en begränsning hos den automatiserade
maskinen. Studier av olika alternativ har utförts och det enklaste i nuläget är att investera
i en robotarm på station fem som hjälper montören att sätta in fönstret på plats, detta hade
samtidigt jämnat ut cykeltiderna med övriga stationer i slutskedet av produktionslinan.
Genom denna förändring hade en stor del av fönstermonteringen kunnat tas bort och ge
plats i fabriken. Investering av robotteknik kan även ses som fördel då robottekniken
enligt teorin vanligtvis kan utföra kvalitetskontroller, detta kan sedan användas som stöd
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till operatörernas kvalitetskontroller. Dessvärre får detta projekt lämnas öppet och som
förslag på vidare studier eftersom tiden för detta arbete tyvärr inte är tillräckligt för ett
projekt i denna storlek.
Fokus har istället lagts på enklare lösningar för företaget som snabbt går att implementera
utan investeringar. Studier på hur företaget löser alla de väntetider som uppstår på grund
av att de sista stationerna har längre cykeltider har utförts. Idag produceras väggblocken
genom ett tryckande flöde där varje station arbetar efter sitt eget tempo och arbetar tills
stationen före stoppar upp flödet. Vändbänken som också används som ett mellanlager för
en vägg åt gången har gjort att möjligheten ses i att dela upp operatörerna vid
produktionslinan i arbetslag som på ett effektivare sätt kan utnyttja de åtta timmar som en
arbetsdag innebär för en heltidsoperatör. Genom att låta arbetsgrupp ett starta arbetet vid
de sista stationerna 15 minuter innan arbetsgrupp två börjar utnyttjas det mellanlager som
uppstår på vändbänken. Detta medför att väntetiderna kommer minska betydligt för
station ett till tre eftersom det nu är station tre som under flera tillfällen kommer sätta
högsta möjliga produktionshastighet för station ett och två som är de snabbaste i
produktionslinan. Genom detta förslag kommer produktionen ett litet steg närmare ett
jämnare flöde. För att för läsaren illustrera problemet och förändringen på ett enkelt och
pedagogiskt sätt har det utformats exempelscheman med de genomsnittliga cykeltiderna
för hur produktionen kan se ut idag samt exempel på hur det kan förändras med vårt
förslag. Se bilaga fyra för teoretiskt schema över nuläget och bilaga fem för teoretiskt
framtida produktionsschema. Genom jämförelse av de första åtta väggblocken i de båda
teoretiska fallen kan teoretiska ledtider över nuvarande läge och framtida läge beräknas.
Genom att ta fram en teoretiskt ledtid över nuvarande läge blir studien mer trovärdig
eftersom båda fallen utgår från samma förutsättningar. De teoretiska tiderna fås genom
bilaga sex som ger ledtiden över nuvarande läge till 296,25 minuter/väggblock och en
ledtid över framtida läget på 249,25 minuter/väggblock. Formel (7) ger jämförelsen en
minskning av ledtiden med cirka 16 procent, se beräkning nedan.
𝑀𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 = 1 −

^SU,^_
^Uc,^_

≈ 16%

Detta förändrar den verkliga ledtiden från fem timmar och 19 minuter till cirka fyra
timmar och 28 minuter, se ny värdeflödesanalys nedan i figur 20. Detta är en minskning
av ledtiden med cirka 51 minuter per väggblock. För att öka trovärdigheten har beräkning
även gjorts av antalet producerade väggblock i de teoretiska fallen, vilket genom formel
(11) visar på en snarlik siffra med en ökning på cirka 17 procent. Det produceras idag
cirka 350 hus i Eksjö varav varje hus i snitt består av tolv väggblock. Med utgångsläge att
produktionen ökar med 16 procent ökar då antalet producerade hus genom formel (12) till
cirka 406, det vill säga en ökning med 56 hus per år alternativt 672 väggblock per år, se
beräkningar nedan som gjorts med formel (10) som återfinns i bilaga ett. Viktigt vid dessa
beräkningar är att vara medveten om att detta bara en uppskattning. Denna siffra kommer
troligtvis i verkligheten att öka av den anledning att trucken idag stoppar upp stora delar
och ibland hela produktionslinan vilket även påverkar ledtiden i form av onödig väntetid.
Siffror återfinns i bilaga två.
Ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑎𝑣 𝑣ä𝑔𝑔𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 =

X`,_
X_

≈ 0,17 ≈ 17%

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑠 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓ö𝑟𝑏ä𝑡𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 (𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘) = 350×12×1,16 =

SR`^
X^
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= 406 𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘𝑒𝑛

Figur 20: Värdeflödesanalys framtida läge, varierande cykeltider
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Förbättringen med arbetsgrupper medförde en ökning av räntabiliteten från 17 procent till
33 procent vilket innebär en ökning av räntabiliteten med 16 procentenheter. Vinsten
ökade från 53,6 miljoner kronor upp till 106,8 miljoner kronor vilket medför en ökning
med 53,2 miljoner kronor och vinstmarginalen ökade även den med sju procentenheter,
från tolv procent till 19 procent. Den nya framtida Du Pont analysen återfinns nedan i
figur 21 och övriga siffror återfinns i bilaga sju.

Figur 21: Du Pont analys framtida läge, varierande cykeltider

6.5 TAK beräkningar
Efter vårt förbättringsförslag med överlappande raster har TAK-värdet på både
spikmaskinen och station ett förbättrats. Genom förbättringen på station ett fås en ny
tillgänglighet genom formel (3) på 47 procent, formeln hittas i bilaga ett. Tillgängligheten
som tidigare var 37 procent innebär därför en ökning med tio procentenheter. Maskinen
utnyttjas därmed tio procentenheter mer än den gjorde innan förbättringen.
Anläggningsutnyttjandet på samma station beräknades genom formel (4) till samma värde
och producerar därmed ungefär med samma effektivitet som före förbättringen. Vilket
känns som ett rimligt värde då förbättringen inte fokuserat på hur effektivt maskinen
producerar. Kvalitetsutbytet blir även det samma som i nuläget och beräknas genom
formel (5) till 100 procent, då kassationen fortfarande är noll meter. Följande beräkningar
medför att TAK-värde genom formel (2) ökar till 38,5 procent efter förbättring. Den
totala utrustningseffektiviteten ökar därmed från 30 procent med 8,5 procentenheter.
Snittid för station ett återfinns i bilaga tre, övriga siffror hittas i bilaga två.
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =

^_ ^YYI ^_ ^YYI(X`×_,_×X^_,`)

𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =

^_ ^YY
(XYT×(X`×_,_))
(X`×_,_×X^_,`)

= 0,47 = 47%

= 0,82 = 82%
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𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =

((X`×_,_)IY)
(X`×_,_,_)

= 1 = 100%

𝑇𝐴𝐾V/0/7.H X,6 = 0,47×0,82×1 = 0,385 = 38,5%

TAK-värdet formel (2) på spikmaskinen förbättras bara marginellt med 0,3 procent, då
den ökar från 8,2 till 8,5 procent. Det förhöjda TAK-värdet beror på att den tillgängliga
tiden på spikmaskinen ökar proportionellt med antalet väggblock. Tillgängligheten är den
formel (3) som förändrar TAK-värdet då den ökar från tio till 10,6 procent.
Anläggningseffektiviteten och kvalitetsutbytet är fortfarande detsamma som i det
nuvarande läget, se formel (4) och (5) för beräkning av nuvarande läge. Beräkningar av
det framtida läget presenteras nedan med formler som hämtats från bilaga ett. Snittid för
spikmaskin återfinns i bilaga tre, övriga siffror hittas i bilaga två.
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =

T^ SYYI T^ SYYI T_,`×X`,_×_,_
T^ SYY

𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =
𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =

^R,c× X`,_×_,_
(T_,`×X`,_×_,_)

((X`,_×_,_)IY)
(X`,_×_,_)^_

= 0,106 = 10,6%

= 0,8 = 80%

= 1 = 100%

𝑇𝐴𝐾VN75g0J57H,6 = 0,106×0,8×1 = 0,085 = 8,5%
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7. Diskussion och Resultat
Nedan diskuteras och utvärderas förbättringsförslag med hjälp av den teori som tidigare
presenterats. Ett resultat av samtliga förbättringsförslag avslutar kapitlet.
Med snabbt stigande efterfrågan står Eksjöhus framförallt inför två stora utmaningar. För
att möta efterfrågan måste företaget öka sin produktionstakt samtidigt som de inför
ytterligare expansion kommer få brist på fabriksyta. Genom redan stora investeringar
krävs en stor noggrannhet vid förbättringsåtgärder eftersom företaget är låst vid att
utnyttja investeringarna i största möjliga mån för att inte minska lönsamheten av
produktionen. Vi anser det därför vara mycket positivt att de automatiserade maskinerna
idag inte befinner sig i ett läge där de agerar flaskhals.
Studien har fokuserat på att effektivisera processen och samtidigt förbereda och
underlätta omkringliggande flöde inför en expansion genom att skapa mer ordning och
reda och minska onödigt arbete i produktionen. Trots att studien främst fokuserat på
produktionslinan har det varit viktigt att få en överblick på hela flödet för att få förståelse
för hur de olika delarna påverkar varandra. Genom ett spaghetti diagram ökade
exempelvis vikten av att förbättra fabrikens torg, eftersom transporten mellan kap och
torg sköts av truck precis som transporten av vagnar med väggblock. Det är fullt möjligt
att implementera förbättringsförslaget med kanbansignal utan att förbättra transporten
mellan kap och torg. Genom båda förbättringsförslagen kommer trucken få mer tid över
till produktionslinan som i framtiden kommer behöva mer tillgång till trucken.
När utrymmet för torget blev ledigt uppstod nya problem vid fönstermonteringen. En
övergripande layoutförbättring av huvudlokalen var tvungen att göras för att möjliggöra
förbättringsåtgärden med torget. I samband med detta uppmärksammades en hel del
slöseri så som dörrar som kunde förflyttas till lagret. Förbättringsförslaget på den nya
layouten kan för huvuddelen nu efterliknas det som i teorin beskrivs som en funktionell
verkstad.
Det har genom studien väckts många förbättringsförslag på hur produktionen kan
effektiviseras och hur yta kan frigöras. På grund av att större delen av produktionen
hänger samman i en produktionslina är det många faktorer att ta hänsyn till och därmed
har projektet en avgränsning som medför att dessa idéer får lämnas vidare till våra
handledare för fortsatta studier. Genom värdeflödesanalys togs problem upp till ytan och
kunde därmed visa att den sista delen av produktionslinan generellt arbetar långsammare
än de första. För att utnyttja den tillgängliga tiden bättre har ett förslag på arbetsgrupper
utarbetats, där den sista delen av produktionen producerar även under raster samt delar av
lunchen.
Genom implementering av samtliga förbättringsförslag kan ledtiden genom formel (9)
minska med cirka 20 procent. Den nya ledtiden beräknas då genom formel (10) till fyra
timmar och 15 minuter. Vilket ger den nya årliga volymen av producerade hus till 420
stycken, som beräknas i formel (12). Samtliga formler är hämtade ur bilaga ett och siffror
finns i bilaga tre och sex.
𝑀𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑣ä𝑔𝑔𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡)J1Q/17G = 1 −

^SU,^_IX^,X
^Uc,^_

≈ 20%

𝑁𝑦 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 = 319×60×0,8 = 15312 𝑠𝑒𝑘. ≈ 4ℎ 15 𝑚𝑖𝑛
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑠 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓ö𝑟𝑏ä𝑡𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 (𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘) = 350 ×1,2 = 420 ℎ𝑢𝑠
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Figur 22: Värdeflödesanalys framtida läge, slutlig.
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Genom att studera vår nulägeskarta, samt vårt framtida läge, kan en flödeseffektivitet på
produktionslinan beräknas. I nuläget beräknades flödeseffektiviteten till 44 procent, som
kan ses under rubriken nulägesbeskrivning. Genom nya beräkningar av
förbättringsförslagen beräknas nu med formel (1) en framtida flödeseffektivitet på 55
procent, vilket visar på en reducerad ledtid och då också på att vi fått en större andel
värdehöjande tid. Den värdehöjande tiden är hämtade ur figur tio och återfinns i bilaga
sju. Ledtiden ses i figur 22 ovan och finns även beskriven i bilaga sju.
𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =

RSTU V65.
X_TX^ V65.

= 0,55 = 55 %

Med hjälp av en Du Pont analys fås ett ekonomiskt perspektiv på förbättringsförslagen.
Förändringarna har medfört att räntabiliteten ökat från 17 procent upp till 39 procent,
vilket medför en ökning med 22 procentenheter. I samma analys kan det även ses att
vinstmarginalen har ökat med nio procentenheter, från tolv procent upp till 21 procent
och att vinsten har ökat från 53,6 miljoner kronor till 120 miljoner kronor, vilket medför
en ökning med 66,5 miljoner kronor. Vi kan dessutom se att
kapitalomsättningshastigheten har ökat från 1,42 upp till 1,84, en ökning med 0,42. I figur
23 nedan presenteras de nya siffrorna, en sammanfattning över övriga siffror hänvisas till
bilaga sju.

Figur 23: Du Pont analys, slutlig.

Sammanfattning av samtliga Du Pont beräkningar finns i bilaga sju, och visar på att
förbättring av arbetsgrupper är den största förändringen ur ett ekonomiskt perspektiv.
Förslaget att införa ett kanbansystem för trucken kan ur ett ekonomiskt perspektiv ses
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som en mycket liten förbättring, men denna förändring leder till en potential för andra
mer genomslående förändringar. Om trucken kommer i tid, blir inte slutmonteringen
längre den flaskhals som den i nuläget är. De förbättringar som setts ur ett ekonomiskt
perspektiv ger som ovan nämnt en sammanlagd ökning av lönsamheten på över 20
procentenheter, vilket motsvarar ungefär 50 procent. Med detta kan det ses att två
oberoende förbättringar som samverkar tillsammans kan uppnå en kraftigt ökad
lönsamhet.
Att räntabiliteten ökar beror på att förbättringar åstadkommer en kortare ledtid, vilket
medför att antalet hus som skulle kunna produceras ökar. Förbättringsförslagen är dock
bara ur teoretisk grund och därför är det viktigt att vara medveten om att det endast är
teoretiska siffror som kan förändras något i praktiken. Det har gjorts vissa antaganden
som presenteras i bilaga två och resultatet kan därför visa en skillnad på utfallet.
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8. Slutsatser och rekommendationer
Nedan kommer studiens slutsatser samt rekommendationer för Eksjöhus produktion i
Eksjö presenteras.
Då produktionen hänger samman och studien gjort ett urval av förslag på förbättringar
som har för avsikt att underlätta för varandra, rekommenderas Eksjöhus att överväga
implementering av samtliga förbättringsförslag. De olika förbättringsförslagen kommer i
framtiden inte enbart påverka varandra, utan troligtvis vara av stor vikt för fortsatt
expansion och utveckling av företaget.
Efter ett varmt och tillmötesgående mottagande på Eksjöhus har studien utvecklats och
förslag på förbättringar har kunnat rekommenderats. Studien har till stor del fokuserat på
att få upp det nuvarande läget till ytan, därför kan ett flertal rekommendationer på
framtida förbättringar föreslås. Exempelvis ses stora möjligheter i mer noggranna studier
av att investera i en robotarm till station fem, alternativt se över möjligheter och
begränsningar till utveckling av maskin i station ett. Ytterligare finns stora möjligheter till
effektivisering av produktionslinans ledtid genom reducering av väntetider. Ett alternativ
som inte diskuterats tidigare i rapporten är att minska kostnader samt frigöra yta genom
att outsourca hela kapningsprocessen till systerbolaget Eksjö Industri, då företaget
planerar att byta ut flera av kaparna på grund av ålder.
De automatiserade maskinerna underlättar mycket ur ett ergonomiskt perspektiv,
samtidigt som det medför en produktion som kräver specialbänkar och i sin tur tar
betydligt mer yta. Därmed rekommenderas företaget att i framtiden undersöka andra
möjligheter för att underlätta belastningen på operatören. Exempel på detta kan vara en
sele till spikmaskinen alternativt någon form av upphängning, som minskar belastningen
på operatören.
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Bilaga 1: Sammanfattning formler
Formler från teori:
𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =

-./010 34561/7869

(1)

:68/78

𝑇𝐴𝐾 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 × 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 × 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =

(2)

-711GäHG17G /78IJ/7116J/åH8J/78

𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =
𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =

(3)

-711GäHG17G /78
L9.36JJ 0H/01 × M8601 34561/78

(4)

-711GäHG17G .N690/7O /78

P69517G N9.8Q5/7.HI50JJ0/7.H

(5)

P69517G N9.8Q5/7.H

Egna formler:
𝑇𝑖𝑑, 𝑣ä𝑛𝑡𝑎 𝑝å 𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘 =

V0gg0H10G8 OäH/0H Nå /9Q35

(6)

•H/01 €69ö980 OäGG09

𝑀𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 (𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡) = 1 −

•‚ƒ„‚…†‡ˆ ‰‚Š…†Š ‹„Œ•…†Š
Žä•••‰ƒ‘ˆ
•‚ƒ„‚…†‡ˆ ‰‚Š…†Š ’“‰ä•‚
Žä•••‰ƒ‘ˆ

𝑀𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑑 𝑝å 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 (𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡)/9Q35 = 1 −
𝑀𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑣ä𝑔𝑔𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡

(7)

…ƒ…Œ‰ ‰‚Š…†Š ’“‰ä•‚ ”ä’…Œ …„“‘ˆ
I
”ä•••‰ƒ‘ˆ
”ä•••‰ƒ‘ˆ
…ƒ…Œ‰ ‰‚Š…†Š ’“‰ä•‚
”ä•••‰ƒ‘ˆ

J1Q/17G

=1−

(8)

:68/78 09€6/JG9QNN69I968Q3697HG 0O OäH/0H Nå /9Q35
168/78 HQ1äG6

𝑁𝑦 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 = 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 𝑛𝑢𝑡𝑖𝑑 × 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 =

Ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑎𝑣 𝑣ä𝑔𝑔𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡) =

/6096/7J5/ 0H/01 OäGG€1.35 h90g/78
/6.96/7J50/ 0H/01 OäGG€1.35 h90g/78

𝑁𝑦 å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑎𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑠 𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘 =
= Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑎𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑠 𝑛𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 ×
=

gö–17G N9.8Q5/7.H 0O OäGG€1.35
OäGG€1.35/uQJ

(9)

(10)

(11)

𝑣ä𝑔𝑔𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘
× 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
ℎ𝑢𝑠
(12)
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Bilaga 2: Antaganden i studien
Antaganden i studien
Antal arbetstimmar per dag nuläge (h)

8 h (28 800 sek)

Tillgänglig tid (station 1)

7 h (25 200 sek)

Tillgänglig tid (station 6)

9 h (32 400 sek)

Genomsnittlig uppskattad längd per väggblock (m)

5,5 m

Teoretiskt antal producerade väggblock/dag, nuläge station 1 (st.)
(se bilaga 4)
Teoretiskt antal producerade väggblock/dag, nuläge station 6 (st.)
(se bilaga 4)
Teoretiskt antal producerade väggblock/dag, framtida station 1 (st.)
(se bilaga 5)
Teoretiskt antal producerade väggblock/dag, nuläge station 6 (st.)
(se bilaga 5)
Ideal cykeltid/m station 1

15,5 st

Ideal cykeltid/m spikmaskin

28,6 sek

Materialkostnad per hus (kr)

950 000 kr

Operatörskostnad (kr/h)

350 kr/h

Antal producerade hus per år (st.)

350 st.

Antal anställda (st.)

105 st.

Arbetsdagar per år (st.)

225 st.

Antal väggblock per hus (st.)

12 st.

Försäljningsintäkter per hus (Mkr)

1,9 Mkr
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15 st.
17 st
17,5 st
103 sek

Bilaga 3: Studier av värdeflödet per väggblock
Station 1:
Mätningar station 1, snitttider/väggblock produktionslina Eksjöhus
Mätningar
1
2
3
4
5
6
Fönster (Tid i sek/fönster)
99 74 78,5 84 92,66666667 84
Isolering (sek)
91 62
95 159
189 55
Horisontal regel (sek)
81
3
85 66
54
5
Vertikal regel (sek)
91 41
74 91
138 55
"Foam"(sek)
20
Dörr
105
Bräda över (Sek)
29 23
50 44
bygga till dörr vid sidan om
170 Såg (Sek)
5
7
10 206
3
7
Maskinhaveri
319
Total tid (Sek)
691 414 744 960
1533 342
Antal operatörer
Snittid station 1/m = 125,7 sek

SNITT
85,36111111
108,5
49
81,66666667
3,333333333
17,5
24,33333333
28,33333333
39,66666667
53,16666667
780,6666667 13 min 1 sek

Station 2:
Mätningar station 2, snitttider/väggblock produktionslina Eksjöhus
Mätningar
1
2
3
4
5
Isolering (Sek)
472 437 222 255 134
Spika vertikal regel (Sek)
815 746 229 114 203
Plast (Sek)
200 170 122 200
77
Häfta plast (sek)
36
30
16
31
10
Horisontal regel (Sek)
232 296 114
257 73
Bred regel
86
Skära bort isolering
22
Total tid (sek/m)
Antal operatörer

948
2

915
2

643
2

627
2

6
SNITT
231 291,8333333
297 400,6666667
221
165
24
24,5
178 191,6666667
14,33333333
3,666666667

693 883 784,8333333 13 min 5 sek
1+1
1

Station 3:
Mätningar station 3, snitttider/Väggblock produktionslina Eksjöhus
Mätningar

1

Gummilist (Sek)

64

Skivor (Sek)

2

3

4

5

6

SNITT
10,66666667

538 378 1141 1156 1090 1030 888,8333333
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Plast (Sek)

59 143

Vertikala reglar (Sek)

11

52

146

106

270

132 142,6666667

43

23

30

26,5
0
0

dra ner plast som station 2 sätter dit (Sek)

55

Kapa om

46

Total tid (sek/m)
Antal operatörer

65

61

51

71

55

64

80

58,5
32,83333333

715 668 1346 1230 1438 1041
1

1

1+1

1+1

1+1

1073 17 min 53 Sek

1+1

Station 4:
Mätningar station 4, snitttider/väggblock produktionslina Eksjöhus
Mätningar
1
2
3
4
5
Vänd (Sek)
147
170 156
150 130
Vindväv (sek/m)
903
590 297
306 395
Hål för upph. + band (Sek) 375
443 315
221 233
Gummilist (Sek)
104
- 91
42
Kloss isolering (Sek)
294
263
64 144
Spika (Sek)
19
Isolering
12
29 34
20
Total tid (Sek/m)
Tid i minuter
Operatörer

SNITT
150,5
518,1666667
324,1666667
52,66666667
127,5
3,166666667
20,66666667
0
1932
1498 990
868 1392 1272 1325,333333 22 min 5 Sek
32,2 24,96666667 16,5 14,46666667 23,2 21,2 22,08888889
1
2 1+1
1
1 1+1

Station 5:
Mätningar station 5, snitttider/väggblock
produktionslina Eksjöhus
Mätningar
1
2
3
4
5
Spikregel
145
(Sek)
620 172
1488
1
1326
musband
(Sek)
139 123
175 67
120
märka ut
(Sek)
114 112
55
Metallist
fönster
92
43
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6

SNITT

1045

1017
143,1666
235
667
53,66666
41
667
22,5
0
0

6
150
618
358
79
29

0
55,16666
667
1027,166
667
17,11944 17 min 7
444 Sek

Kapa om
Total tid
(Sek)

103
32 196
105
116
0 879
1154
4
805
1111
17, 14,6 19,23333 19, 13,41666 18,51666
Tid i minuter
5
5
333
4
667
667
Operatörer
1
1
1+1
2
2
1+1
Station 6:
Mätningar station 6, snitttider/väggblock produktionslina
Eksjöhus
Mätningar
1
2
3
4
5
Panel (Sek)
1538
1264
708
887
kap runt fönster 11,525 31,538 23,289 20,853
(Sek/fönster)
42373 46154 47368 65854
mall för liggande
panel (Sek)
776
429
237
186
37,564
spikmaskin (Sek)
229 10256
327
279
rulla över (Sek)

30

31

29

Kapa
Spika om efter
spikmaskin
Total tid (Sek)

1047

1434
51,5

379

278

209

231

31

28

30

maskinhaveri

6

182
109

75

40

338

SNITT
1146,3
33333
23,117
83625
380,83
33333
218,76
06838
29,833
33333
30,333
33333
93,666
66667

22
20
7
1707
2003
1349
1187
1342
1643 1538,5
33,383 22,483 19,783 22,366 27,383 25,641 25 min
Tid i minuter
28,45 33333 33333 33333 66667 33333 66667 39 Sek
Operatörer
2
2+1
1+1
2
2
2
Snittid spikmaskin/m = 35,7 sek/m
Station 7:
Mätningar station 7, snitttider/väggblock
produktionslina Eksjöhus
Mätningar
1
2
3
4
5
Fönsterbläck + list
31
33
(Sek/fönster)
- 7,5
280
294 2
silikon
(sek/(fönster+dörr)
40,
26
)
- 5
22 9
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6
555

SNITT
296,41
66667

39,666
66667

61,861
11111

lyft
nedre undre bräda

184

29
3

-

30

-

518

Kapa
Hämta
Vänta på truck
montage dörr och
elskåp
Total tid (Sek)
Tid i minuter
Operatörer
Ledtider:
Hus
28230 BALANS +
28230 BALANS +
43577 Prio 2
43635 Prio 2
43527 BALANS
43488-4 BALANS

30
8

208

37 21

79

330

119
12
0

10
- 20
24
359 18
5,9833 40,
33333 3
1+
1+1 1

start
7.49
8.16
9.56
10.06
8.17
11.54

273

-

255
513

1126
18,766
66667
1+1

raster
21
41
88
92
80
68

-

12
2243 15
37,383 20,
33333 25
1+
1+1 1

Färdig
10.57
11.51
15.28
7.53
14.13
8.53

SNITT
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208

968
4091
68,183
33333

220,5
114,16
66667
65,333
33333
54,666
66667
212,5
246,83
33333
1908,6
66667
31,811 31 min
11111 49sek.

1+1

1+1

Total ledtid Ledtid/m
2h 47 min
2h 54 min
5h 32 min
56,27118644
5h 45 min
42,07317073
4h 36 min
38,33333333
5h 21min
44,58333333

5h 19 min
(319 min)

45,31525596
2718,915358
Sek.

Bilaga 4: Teoretiskt produktionsschema över nuläge
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Bilaga 5: Teoretiskt produktionsschema över framtiden
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Bilaga 6: jämförelse av ledtider i bilaga 4 och 5
Väggblock för jämförelse
8
9
10
11
12
13
14
15
Totala ledtider
Ledtid/väggblock

Teoretisk ledtid nuvarande
4 h 16 min
4 h 22 min
5 h 7 min
4 h 22 min
4 h 22 min
4 h 41 min
4 h 22 min
4 h 22 min
2154 min (35 h 54 min)
2154 min (4 h 29 min)
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Teoretisk ledtid framtid
4 h 1 min
4 h 15 min
4 h 22 min
3 h 52 min
3 h 52 min
4 h 26 min
4 h 4 min
4 h 22 min
1994 min (33 h 14 min)
249,25 min (4 h 9 min)

Bilaga 7: Sammanfattning och resultat
Sammanfattning av resultat
Flödeseffektivitet
Flödeseffektivitet nuläge (%)
Flödeseffektivitet efter förbättring (%)
Du Pont-analys
Vinst, nuläge (Mkr)
Vinstmarginal, nuläge (%)
Kapitalomsättningshastighet, nuläge
Räntabilitet, nuläge (%)
Vinst efter kanbansystem (Mkr)
Vinstmarginal efter kanbansystem (%)
Kapitalomsättningshastighet efter kanbansystem
Räntabilitet efter kanbansystem (%)
Vinst efter förbättring av variation i cykeltid (Mkr)
Vinstmarginal efter förbättring av variation i cykeltid (%)
Kapitalomsättningshastighet efter förbättring variation i
cykeltid
Räntabilitet efter förbättring variation i cykeltid (%)
Vinst, slutlig (Mkr)
Vinstmarginal, slutlig (%)
Kapitalomsättningshastighet, slutlig
Räntabilitet, slutlig (%)
Räntabilitetsökning, slutlig (procentenheter)
Räntabilitetsökning, slutlig (%)
Ledtid och mängd tillverkade hus
Ledtid, nuläge (timmar)
Ledtid efter kanbansystem (timmar)
Ledtidsminskning efter kanbansystem (%)
Ledtid efter förbättring variation i cykeltid (timmar)
Ledtidsminskning efter förbättring variation i cykeltid (%)
Ledtid, slutlig (timmar)
Ledtidsminskning (procent)
Antal hus nuläge (st.)
Antal hus efter kanbansystem (st.)
Antal hus efter arbetsgrupper (st.)
Antal hus totalt framtida (st.)
Totala cykeltider nuläge
TAK-beräkningar
TAK-värde spikmaskin, nuläge (%)
TAK-värde spikmaskin, framtida (%)
TAK-värde station 1, nuläge (%)
TAK-värde station 1, framtida (%)
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44 %
55 %
53,6 Mkr
12 %
1,42
17 %
66,9 Mkr
14 %
1,5
21 %
106,8 Mkr
19 %
1,76
33 %
120,1 Mkr
21 %
1,84
39 %
22 procentenheter
56 %
5 timmar och 19 minuter
5 timmar och 6 minuter
4%
4 timmar och 28 minuter
16 %
4 timmar 15 minuter
20 %
350 st.
364 st.
406 st.
420 st.
8439 sek.
8,2 %
8,5 %
30 %
38,5 %

