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Förord 
 

Detta arbete är det sista vi gör innan vi tar kandidatexamen från Högskolan i Gävle. 

Arbetet har utförts på Filialen, Företag AB, som tillhör Företag AB-koncernen. 

På högskolan vill vi främst tacka vår handledare Ola Wiklund för hjälpen och 

vägledningen genom arbetets gång. Det har varit en trygghet att bolla funderingar och 

dina synpunkter har varit av stor betydelse. Ett tack till vår examinator Stefan Eriksson 

som tagit sig tid att bidra med sin kunskap. 

Vi vill tacka Filialen på Företag AB för att vi fick chansen att utföra vårt examensarbete 

där. Vi vill rikta ett stort tack till alla anställda som har hjälpt oss i vårt uppdrag genom 

att bland annat ställa upp med intervjuer och hjälpt oss med teknologiska problem.  

Ett extra stort tack går ut till vår handledare, på Företag AB, som varit väldigt 

tillmötesgående och har varit tillgänglig för frågor och funderingar från vår sida.  

Gävle, 21 december 2016 

Tobias Bartling och San Sammalisto 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
 
Dagens företag blir allt mer resursbejakande. Ett sätt att bli mer effektiva med resurser 

är lean production, en strategisk metod som går ut på att eliminera slöseri. 

Värdeflödesanalys är ett verktyg inom lean som kan användas för att få en klarare bild 

av hur verkligheten ser ut och hjälpa till att få en klarare bild av vart problemen ligger. 

När en sådan analys har gjorts upptäcks ofta en maskin eller station som saktar ner 

produktionen. Sådana stationer kallas ”flaskhalsar”. 

 
Syftet med denna studie är att utforma en metodik för analys och effektivisering av 

materialflöden baserat på flaskhalsteori och lean production. Metodiken testas på 

Företag AB:s filial. 

 

Utifrån litteraturstudier arbetades metodiken fram, den består i huvudsak av två steg, 

nulägesbeskrivning och analyserande diskussion. Dessa steg sker med stöd av olika 

faktorer inom lean production och flaskhalsteori. Metodiken tillämpades på vårat 

fallföretag, och visade sig bla vara ett strukturerat sätt för att studera nuläget och 

diskutera förbättringsförslag. 

 

Litteraturstudier har genomförts för insamling av teori. På företaget genomfördes 

intervjuer och observationer med personal och chefer som var delaktiga i flödet som 

studerades, SK23DF. 

 

Filialen på Företag AB jobbar med 150 olika stålsorter och ca 3000 olika produkter. 

Flödet är dessutom korsande och prognosstyrt och det medför att det blir ett massivt 

undertagande att effektivisera dessa på bästa sätt. Slutsatser som nåtts är att personalens 

nuvarande samsyn för effektiv produktion är ett hinder för detta. Personalen bör utbildas 

för att få en större bild av helheten och på så sätt ge dem bättre förutsättningar vid 

förändring och förbättringsarbete. All forskning pekar på att en god förståelse av 

nuläget, av samtliga inom organisationen, är nyckeln till ett lyckat förändringsarbete vid 

effektivisering av flöden. 

 

Nyckelord: Lean production, Värdeflödesanalys, Flaskhalsar 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



 

 

Abstract 
 
Companies today are becoming more and more resource-promoting. A way for 

companies to become more effective with their resources is Lean Production, which is a 

strategic method that involves eliminating waste. Value stream mapping is a tool that 

can be used to get a clearer picture of reality and visualize where the problem lies. 

When the analysis is done, it will often show a machine or station that is slowing down 

production. Stations like that are called ”bottlenecks”.  

 

The purpose with this study is to form a methodology for analysis and efficiency of 

material flows based on bottleneck theory and lean production. The methodology will 

be tested on Företag AB:s filial. 

 

The methodology was worked out from literature studies.It consists of two main steps, 

status report and analyzing discussion. These two steps is supported by different factors 

within lean production and bottleneck theory. The methodology is applied on our 

business case and showed to be a structured way to study the current state of production 

and to discuss improvements.  

 

Literature studies has been used to gather theoretical knowledge. Within the company 

interviews and observations were conducted with operators and executives who was 

involved with the product flow that was investigated, SK23DF.  

 

Företag AB:s filial works with 150 different types of steel with about 3000 different 

products. The production flow is also forecast-controlled and intersecting and it is a 

massive under-taking to streamline these in the best way possible. Conclusions reached 

is that the staff's current consensus for efficient production is an obstacle to this. The 

staff should be trained to get a bigger picture of the whole, thus giving them better 

prospects for change and improvement. All research points to the importance of fully 

understanding the current situation, by everyone within the organization. This is the key 

to succeed with change management at streamlining flows. 

 

Keywords: Lean production, Value stream mapping, Bottlenecks 
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1 Inledning 

 

I det här kapitlet ges en introduktion och bakgrund till arbetet följt av syfte, 

frågeställningar och avgränsning.  

1.1 Bakgrund 

Området logistik befinner sig i en kontinuerlig utveckling. Marknadsekonomin driver 

denna utveckling med påtryckningar från samhället, industrin och miljön. Företag blir 

hela tiden pressade att tillverka fler produkter på ett mer miljövänligt och billigare sätt 

(Lumsden, 2012). Detta medför att företag vill bli mer resursbejakande. Ett synsätt för 

detta är lean production. 

 

Lean handlar om att eliminera slöseri. Ordet slöseri kan definieras som alla aktiviteter 

som inte adderar värde som kunden är villig att betala för, t.ex. lager och 

överproduktion. Under senare år har många företag börjat använda sig av 

värdeflödesanalys som ett sätt att belysa och handskas med icke-värdeskapande 

aktiviteter (Duggan, 2013). Rother och Shook (2004) beskriver värdeflödesanalys som 

alla aktiviteter som krävs för att förädla en produkt. Det innefattar både värdeskapande 

tid som icke-värdeskapande tid. När en värdeflödesanalys har gjorts upptäcks det oftast 

en station som stannar upp produktionen, det vill säga en station vars maxkapacitet styr 

hur mycket som går att producera. Dessa stationer kallas flaskhalsar. Flaskhalsar går 

ofta att eliminera, eller åtminstone flytta (Olhager, 2013). Då flaskhalsar begränsar 

flödet så bör dessa utnyttjas fullt ut. En viktig faktor utifrån detta är att materialet håller 

korrekt kvalité in i flödet, i samtliga delar, då det vore ett stort slöseri av resurser att 

jobba med material som sedan måste kasseras. Då det konstaterats att flaskhalsen 

genom Olhagers (2013) definition begränsar flödet så finns det ofta en önskan om att 

eliminera densamme. 

 

 

Filialen, Företag AB ingår i Företag AB-koncernen och tillhör ett affärsområde som 

heter Företag AB. Filialen i Företag AB tillhör ett underliggande produktionsområde 
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som heter Strip, Filialen and Heating Technology. Marknadsläget ställer höga krav på 

flexibilitet och planering av produktionen.  

 

Filialens vision är att vara världsledande inom trådtillverkningen. Ett steg närmare den 

visionen har tagits då man tagit hem stora delar av produktionen från Hallstahammar 

och Barcelona, Spanien. I fabriken i Företag AB så innebär produktionen av tråd 

fortfarande stora delar handpåläggning i de olika flödena av enskilda operatörer. Krav 

från koncernen har lett till nödvändigheten att se över sina flöden och processer. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att utforma en metodik för analys och effektivisering av 

materialflöden baserat på flaskhalsteori och lean production. Metodiken testas på 

Filialen på Företag AB:s underavdelning. 

1.3 Avgränsningar 

Då underavdelningen på Företag AB jobbar med 150 olika stålsorter och 3000 olika 

produkter med multipla flöden så har vi avgränsat oss genom att följa endast ett 

produktflöde, genom samtliga av de olika produktionsmomenten, från intag av 

råmaterial till färdigvarulagret. Flödet som studerats är för stålsort SK23DF och dess 

produkt, en typ av tråd som används till rakhyvlar. 
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2. Metod 

 

I det här kapitlet så beskrivs tillvägagångssätt och metod för studien. Kapitlet avslutas 

med en diskussion om studiens kvalité. 

 

Det här arbetet består av observationer, datainsamling och litteraturstudier på plats samt 

intervjuer av operatörer och chefer. Den metod som främst använts är datainsamling och 

dataanalys. Denna metod har kompletterats med litteraturstudier för att säkerställa att 

det gjorts på ett akademiskt godtagbart sätt och för att veta att relevant data analyseras. 

Data har också jämförts med observationer på plats. 

 

Utifrån teoristudier har en metodik för analys och effektivisering av materialflöden 

skapats. Metodiken bygger på utvalda faktorer från olika områden inom lean production 

och flaskhalsteori. Vidare testas metodiken under fallstudien, och diskuteras efter 

tillämpningen av den. 

 

 

2.1 Faktainsamling 

Enligt Andersson och Schwenke (2013) så finns det tre olika metoder för 

faktainsamling. Vilka metoder som i sin tur appliceras bestäms utifrån syfte, 

problemformulering och vilka förutsättningar som utgivits. 

 

 Litteraturstudier - studier av dokumentation och artiklar inom relevanta fält. 

 Observationer - att direkt och/eller indirekt iaktta hur personalen agerar. 

 Intervjuer - att ställa frågor till berörd personal inom den teoretiska 

avgränsningen och inom ramarna för själva studien.  

(Andersson och Schwenke, 2013) 

2.1.1 Litteraturstudier 

En litteraturstudie föregås i regel alltid av en litteratursökning (Ejvegård, 2009). I 

princip kan man säga att allt material som är tryckt bör ses som litteratur ur ett 
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forskningsperspektiv som ex, böcker, artiklar, rapporter, uppsatser, föredrag m.m. En 

lämplig metod vid litteratursökning är att använda sig av bibliotekens databaser. De 

sök- och nyckelord som används vid sökningen kan i sin tur utgöra nyckelord till den 

egna rapporten. Enligt Murray och Hughes (2008) så är syftet med litteraturstudier att få 

mer information om det relevanta ämnet. Utifrån det så skapas en grund för vilka 

metoder och vilken teori som kan vara relevant för arbetet.  

 

Biggam (2015) menar att det är av vikt att den tidigare information inom ämnet som 

studeras av forskaren görs med insikt och förståelse. Detta för att författaren inte ska 

tappa tråden utan hålla sig till det relevanta ämnet. En rekommendation är att använda 

sig av rubriker som länkar till forskningen vilket i sin tur hjälper författaren att hålla rätt 

spår.  

 

I den här studien har litterär information inhämtats från kurslitteratur, internet, 

examensarbeten, vetenskapliga artiklar och andra fallstudier. DiVa har varit en av flera 

sökmotorer och databaser. ScienceDirect, Emeraldinsight och Google Scholar har också 

varit databaser utifrån vi sökt och funnit vetenskapliga artiklar.  

 

Exempel på sökord är t.ex. logistik, värdeflödesanalys, flaskhalsar och lean 

2.1.2 Observationer 

Andersson och Schwenke (2013) beskriver observationer som en empirisk metod för att 

samla information. Observatörerna får möjlighet att ta del av riktiga arbetssituationer. 

Fördelen med observationer är att det går att se hur objekten beter sig i sin verkliga 

miljö, inte bara hur de säger att de beter sig. Nackdelen med observationer är att det kan 

vara svårt att tolka alla situationer som uppkommer på ett korrekt sätt. För att undvika 

det så bör observatören/observatörerna vara insatt i hur det går till och hur det fungerar 

på vald observationsplats. En annan nackdel kan vara att människorna som observeras 

beter sig på ett annorlunda sätt just för att de vet att de blir observerade. Det finns olika 

typer av observationer. De kan antingen vara deltagande eller icke deltagande. Om 

observatören är deltagande betyder det att den utför samma arbetsuppgifter som de som 

observeras. En observation kan också vara öppen eller dold. En öppen observation 

betyder att människorna vet om att de observeras, vilket inte är fallet med dold 

observation. (ibid.). 
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Vidare rekommenderar Andersson och Schwenke (2013) att observatörerna använder en 

annan undersökningsmetod som komplement till observationen. Det går då att få annan 

insikt och se saker på ett annat sätt.  

 

Andersson och Schwenke (2013) fortsätter med att säga att problemställningen 

bestämmer syftet med observationen och var fokus ska ligga. Innan observationen 

genomförs så ska det också bestämmas hur anteckningarna ska ske, öppet eller dolt. 

Sker det öppet så finns det risk att objekten agerar annorlunda än de normalt gör. I 

anteckningarna ska det delas upp egna åsikter och tolkningar med det som verkligen 

händer. Följande moment måste alltid antecknas: 

 

- Tid dag och plats då observationen inleds och avslutas 

- Plats, lokaler och adress 

- Personer, vilka personer som är närvarande 

- Situationen, vilken typ av situation observationen gäller. 

 

Resultatet från observationerna kan användas för att få en bättre bild av 

problemställningen. Materialet används bäst som komplement till andra undersökningar 

samt till litteraturstudier. (Andersson och Schwenke, 2013). 

 

Observationerna som utförts inom maskinparken på underavdelningen på Företag AB, 

har delvis gjorts som ett komplement för att styrka data från affärssystemet och ta reda 

på vad operatörerna har för uppfattning om flödet. Typen av observationer som 

användes var alltid icke deltagande och öppna. Information och händelser som var av 

intresse skrevs ned med papper och penna. Observationernas längd var varierande 

eftersom produktionen ibland låg nere. Vid varje moment där en operatör fanns 

tillgänglig ställdes frågor om vad denne gjorde, hur ofta hen körde produkten SK23DF 

och vad densamme hade för åsikt om körningen av denna produkt. De var icke 

deltagande på så sätt att vi inte hjälpte till med momenten vi observerade, utan bara 

studerade operatörens utförande av arbetsuppgiften. De var öppna observationer på så 

sätt att det inte gjordes någon hemlighet av att vi studerade deras arbete. 
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2.1.3 Intervjuer 

Som en del i vårt arbete har även intervjuer använts.  

 

Mcnamara (1995) beskriver förberedelser som bör göras innan intervjuerna påbörjas: 

 

 Använd en plats med lite störningar från omgivningen. 

 Förklara syftet med intervjun. 

 Berätta om svaren är konfidentiella. 

 Förklara varför intervjun görs.  

 Berätta hur lång tid intervjun normalt tar.  

 Ge intervjuobjekten kontaktinformation ifall det är något de vill prata om efteråt.  

 Fråga om de har några funderingar innan intervjun påbörjas.  

 Lita inte på minnet för att minnas intervjuerna. 

 

Det är också viktigt att veta hur intervjuresultaten ska analyseras för att få en rättvisande 

bild av verkligheten. Enligt Dumay et al. (2011) så finns det en fara i att anta att 

intervjuobjekten berättar hela sanningen. samt att deras erfarenheter, värden och känslor 

bör tas i beaktning. Författarna skriver vidare att det krävs vissa färdigheter för att göra 

en kvalitativ intervju; som att lyssna intensivt, ta anteckningar, men också att planera 

och förbereda intervjun. Strukturen för intervjun bör planeras noga. Några saker som 

bör bestämmas är hur många och vilka som ska intervjuas samt hur analysarbetet ska gå 

till. 

 

Dumay et al. (2011) understryker också vikten av att de som utför intervjuerna har 

tillförskansat sig information om ämnet, annars finns risken att det blir dålig struktur på 

frågorna och att resultatet inte blir tillförlitligt. 

 

I det här arbetet har både formella direkta intervjuer, mejlintervjuer och spontana 

intervjuer i form av frågor till operatörerna och cheferna vid företaget. 8 operatörer och 

6 ledningschefer, på olika nivåer, har intervjuats. Vid de direkta intervjuerna har det i 

förväg diskuterats vad som skall tas upp men utifrån detta så kan intervjuerna ses som 

fria. Respondenterna har haft stor frihet att själva berätta vad de vill lyfta fram kring 

ämnet. Därför var intervjuerna flexibelt anpassade beroende på vem/vilka som 

kontaktades för att istället för att konfrontera dem med generella frågor och 
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frågeställningar. De frågeområden som avhandlades var kring det specifika flödet, lean 

production och kulturen på företaget. Några exempel på frågor var; 

 

- Upplever ni några problem med SK23DF i ert flöde? 

- Hur identifieras flaskhalsar och vad har man för syn på dessa? 

- Vad betyder lean för dig? 

- Hur ser arbetsmoralen ut kring det specifika flödet? 

2.2 Primärdata och sekundärdata 

Biggam (2015) menar att primärdata är den teori som en person själv analyserar och 

tolkar utifrån egen faktainsamling. Exempelvis via enkäter, observationer eller 

intervjuer. Sekundärdata kan ses som teori insamlat av andra än en själv. Exempel på 

sådana data kan vara tidigare gjorda studier, rapporter, statistik eller tidskrifter. Rent 

generellt så uttrycker Ejvegård (2009) att primärkällor är bättre att använda sig av än 

sekundära källor. 

 

I denna fallstudie har observationer och intervjuer använts som primärdata. 

Sekundärdata är litteratur och information från affärssystemet. Data ifrån hela flödet 

under ett halvår har utgjort grunden för värdeflödesanalysen. 

2.3 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Mätbar forskning utifrån analys och betraktande av siffror för att besvara studiens 

frågor, brukar kallas för kvantitativ metod (Biggam, 2015), anses svara på “hur” frågor. 

Murray och Hughes (2008) menar att kvantitativ metod kan uttryckas som en noggrann 

mätning av en händelse för att sedan kunna tillämpa det via analys av statistik.  

 

Murray och Hughes (2008) menar att kvalitativ metod skulle kunna uttryckas som att 

den svarar mot “varför”-frågor, vilket innebär insamling av data som sedan kan 

analyseras. Denna metod används i regel oftast om man vill få ett större djup inom sitt 

forskningsområde. Exempelvis via observationer, enkäter eller intervjuer. Biggam 

(2015) anser däremot att studier eller forskning sällan berör endast en av dessa metoder. 

Holme och Solvang (1997) menar att de skall kombineras för ett optimalt resultat. 

Nedan visas en bild som tydligare visar skillnaderna mellan de olika metoderna.  
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Kvantitativa metoder Kvalitativa metoder 

Precision: Forskaren eftersträvar en maximalt god 

avspegling av den kvantitativa metoden 

Följsamhet: Forskaren eftersträvar bästa möjliga 

återgivning av den kvalitativa variationen. 

Ringa information om många 

undersökningsenheter; går på bredden. 

Riklig information om få undersökningsenheter; går på 

djupet. 

Systematiska och strukturerade observationer, t.ex. 

en enkät med fasta svarsalternativ. 

Ej strukturerade och systematiska observationer, ex. 

Intervju utan fasta frågor eller svarsalternativ. 

Man intresserar sig för det gemensamma, det 

genomsnittliga eller representativa. 

Man intresserar sig för det säregna, det unika eller det 

eventuellt avvikande. 

Avstånd till det levande: insamlingen av 

information sker under betingelser som skiljer sig 

från den verklighet man vill undersöka. 

Närhet till det levande: insamlingen av information 

sker under betingelser som ligger nära den verklighet 

man vill undersöka. 

Man intresserar sig för åtskilda variabler. Man intresserar sig för sammanhang och strukturer. 

Beskrivning och förklaring. Beskrivning och förståelse. 

Åskådare eller manipulatör: forskaren iakttar 

fenomenet utifrån och strävar efter en roll som 

observatör. Variationen för variabler kan 

manipuleras fram. 

Deltagare eller aktör forskaren observerar fenomenet 

inifrån. Han vet om att han påverkar resultaten genom 

det faktum att han är närvarande. Han kan även delta 

som aktör. 

Jag-det-relation mellan forskaren och den 

undersökte. 

Jag-du-relation mellan forskaren och den undersökte. 

 

Figur 1, Kvantitativa och kvalitativa metoder (Holme och Solvang, 1997, s.78). 

 

I detta arbete användes både kvantitativa och kvalitativa metoder. De kvantitativa 

metoder som har använts är data från affärssystemet och observationer. Vi har genom 

fysisk närvaro skapat en övergripande bild av flödet och verksamheten. Utifrån detta har 

vi har vi funnit markörer som hjälpt oss att fördjupa oss i vissa delar och besvara 

studiens syfte. De kvalitativa metoderna är framförallt intervjuerna mot personalen på 

företaget. Däremot så har fördjupade observationer tillämpats på de identifierade 

områden som fångade vårt intresse, under arbetets gång, och bör också ses som 

kvalitativ metod. 
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2.4 Studiens kvalitet 

När kvaliteten på studien ska bedömas så används begreppen validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. 

2.4.1 Validitet 

Validitet innebär att rätt sak mäts, det vill säga att det forskaren har tänkt mäta faktiskt 

också mäts (Ejvegård, 2009). Mätinstrumentet måste alltså mäta det som det är avsett att 

mäta utan att det uppstår ett systematiskt fel på mätningen. Ejvegård (2009) målar upp 

ett exempel som gick ut på att avgöra folks ursprung genom att endast gå på deras 

utseende. Med det sagt så kan man konstatera att gå på utseende är ett dåligt 

mätinstrument och därför har metoden låg validitet. Biggam (2015) menar att valet av 

mätmetod ska avgöras av vad som ska undersökas. Om det väljs en metod för mätning 

som inte är lämpad och exempelvis mäter något annat än vad forskaren avsett mäta, så 

blir det låg validitet på resultatet. Validitet handlar alltså om att hitta relevanta 

mätmetoder för insamling av data (ibid.). 

 

Ett tydligt syfte hjälper för att hålla fokus på den “röda tråden” för att i sin tur få en så 

hög validitet som möjligt. Insatta personer med rätt kompetens inom ramarna för 

studien har konsulterats. Personerna som har valts ut på plats, med hjälp av företagets 

handledare, anses av företaget vara de med absolut bäst kännedom kring frågor och 

funderingar kring vår studie. En god validitet bekräftas ytterligare av detta. 

Intervjuområden och det som skulle observeras har noga kontrollerats så det är i linje 

med undersökningen, liksom litteraturstudien. 

2.4.2 Reliabilitet 

Ejvegård (2009) menar att reliabilitet är själva tillförlitligheten hos mätinstrumentet. 

Exempelvis om man mäter en längd. Då kan mätredskapet inte vara töjbart för då skulle 

mätningen inte bli reliabel om längden ges möjlighet att variera. För att uppnå 

reliabilitet så måste mätredskapet vara av sådan natur, ex. en måttstock, så att en meter 

alltid förblir en meter. Själva utförandet av mätningen och det faktum att noggrannhet 

iakttas vid tillfället då detta görs är avgörande för reliabiliteten (Holme och Solvang, 

1997).  
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Vid studier och forskning är det av högsta vikt att vara observant med reliabiliteten när 

mätning av det som skall undersökas genomförs. Just på grund av att det oftast är 

forskaren själv som mäter detta (Ejvegård, 2009). En oundviklig konsekvens av detta är 

reliabiliteten på själva mätningen kan bli låg.  

 

Syftet med intervjuerna var att höra olika personers åsikter och samla fakta kring det 

flöde som skulle studeras och arbetsmetodiken kring detta. Därav anses inte 

reliabiliteten vara något nämnvärt problem. De intervjuade personerna hade ingen 

svarsmall utan ordet stod dem fritt, just för att inte påverka deras svar. Det finns alltid 

en risk att respondenten under omständigheterna blir påverkade att svara så som de gör 

men de tillfrågade gav intrycket av att de sa vad de tyckte. Detta stärktes av att kulturen 

på företaget präglat ett klimat där operatörerna inte var rädda för att uttrycka sina åsikter 

vilket framgick av både intervjuer och observationer. Den fakta de intervjuade delgav 

oss med gällande exempelvis flaskhalsar kunde senare också bekräftas vid 

observationerna. 

2.4.3 Kritisk granskning av metod 

En del av detta arbete består av observationer och intervjuer från operatörer samt chefer, 

som sedan använts som en del av resultatet. Risken finns att respondenterna inte säger 

hela sanningen. Detta kan bero på flera anledningar, som att de är rädda för att säga för 

mycket, dölja vissa fakta för att försköna sig själva och deras egen avdelning i 

produktionen eller att de har för lite kunskap i det de uttalar sig om. Intervjuer har även 

genomförts via mejlkonversation med chefer på företaget. Det finns både för- och 

nackdelar med detta. Fördelen är att intervjuobjektet i lugn och ro får gå igenom 

frågorna utan att känna sig stressad. Nackdelen är att faktorer som kroppsspråk och 

andra subtila reaktioner går förlorade. 

2.4.4 Generaliserbarhet  

Om en studie ska uppnå ett optimalt resultat så räcker det inte med att analysera data 

och genom detta dra genomtänkta slutsatser (Olsson och Sörensen, 2011). Insamlade 

data måste även sättas in i ett bredare perspektiv för att få en helhetsuppfattning om sin 

generaliserbarhet. Vid generalisering är balansgången smal och en rad faktorer 

begränsar möjligheterna för att dra vidare slutsatser. Kan detta inte genomföras i 

förhållande till syftet så kan man behöva testa det i andra studier (ibid.). 
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Vid generalisering så pratar man om olika förutsättningar där Olsson och Sörensen 

(2011. s.160) nämner: 

 

 Studien är upplagd så att frågor som från början ställdes kan besvaras på ett 

metodologiskt riktigt sätt. 

 Variablerna har hög grad av validitet och reliabilitet. 

 Bakomliggande variablers inverkan har kontrollerats. 

 

Tanken har varit att skapa en generell metodik som även går att applicera på andra 

flöden, företag och applikationer. En del av de saker som tagits upp är faktorer som kan 

ses vara viktiga inom förändringsarbete på en bredare front och i andra sammanhang 

och bör därför betraktas som generell. Vidare är den litteratur som ligger till grund för 

arbetet generell, och inte inriktad mot viss typ av bransch eller dylikt. 
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3 Teoretisk referensram 
 

I den här delen så tar vi upp faktorer som anses vara viktiga för att förstå kartläggning 

av ett produktionsflöde ur ett Lean-perspektiv och hur det kan effektiveras.  

3.1 Lean 

Begreppet lean blev internationellt känt 1988 när Krafcik kom ut med sin artikel Triumph 

of the Lean Production System. Han kom till slutsatsen att teknologi hade lite att göra 

med lyckade produktionssystem med komplexa produktionsflöden. Det är istället de 

anställda som är den viktigaste resursen. En annan nyckelfaktor för framgång var 

företagets kultur. Han beskrev vidare att lean infördes i västvärlden främst för att minska 

lagren i företag med dålig kvalitet i produktionen (Krafcik, 1988, s.9-12). 

 

Lean kommer ursprungligen ifrån det japanska bilföretaget Toyota. År 1950 hade Japan 

drabbats av två atombomber och de flesta industrier i landet låg nere. Konsumenterna i 

landet, hade till följd av detta, dålig ekonomi och det fanns få underleverantörer industrin 

kunde köpa råvaror från. Marknadens svaga efterfrågan styrde Toyota till att ta fram 

många olika modeller i små volymer på samma monteringslina. Utifrån detta skapades 

ett flexibelt enstycksflöde som lätt kunde ändras utifrån efterfrågan. Arbetarnas idéer, och 

förbättringsförslag från de undre leden var också till hjälp under genomförandet. 

Konceptet började skörda framgång och fabrikschef Ohno, åkte runt till samtliga av 

Toyotas fabriker för att införa enstycksflöden i produktionen (Liker, 2009). 

 

Efter flera års hårt arbete med implementeringen av detta system så växte Toyotas nya 

produktionssystem fram, Toyota Production System (TPS). Inspirationen för 

produktionssystemet kom från bland annat USA. TPS var på frammarsch och under 60-

talet hade många olika företag inspirerats att implementera det i olika omfattning (Liker, 

2009).  

 

Toyota spred TPS vidare till sina leverantörer vilket i sin tur resulterade i en effektivare 

försörjningskedja. 1988 blev TPS mer känt som lean production för allmänheten (Liker, 

2009). Halling och Renström (2011) beskriver utvecklingen av lean production fram tills 

idag och att den numer även inkluderar kulturella betingelser och mänskliga 
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beteendemönster. Lean kan enkelt beskrivas som att det handlar om att eliminera slöseri 

då det inte tillför något värde till kunden. Duggan (2013) beskriver att kunden sällan är 

villig att betala för företagets oförmåga att producera effektivt.  

3.1.1 Den hårda sidan av lean  

Den hårda sidan av lean omfattar den tekniska sidan med dess verktyg och kallas enligt 

Halling (2013) för produktvärdeflöde. Verktygens uppgift är att åskådliggöra problem 

och hinder i själva produktflödet. Exempel på sådana verktyg kan vara 5S, 

värdeflödesanalys, sex sigma och det som anses vara en av TPS grundprinciper, Just-in-

time (JIT) (Liker, 2009). 

 

JIT (Just-In-Time) syftar till att reducera mängden material i arbete (MIA). Idéen 

bygger på att man producerar en bestämd artikel i rätt kvantitet och vid rätt tid. Inte 

tidigare eller senare (Olhager, 2013). Enligt Lumsden (2012) så är JIT en metod 

oberoende av marknadens efterfrågan då konceptet går ut på att produktion endast sker 

vid behov och i avsedd mängd. Författaren menar att detta skapar kravet att ha korta 

ställ- och ledtider och en flexibel inställning hos de anställda. Olhager (2013) nämner 

även hög kvalité, kontinuerlig leverans och ett gott samarbete med leverantörer som 

tydliga kännetecken på Just-In-Time.  

3.1.2 Den mjuka sidan av lean 

Halling (2013) beskriver den mjuka delen inom lean som ett människovärdeflöde. Det 

innebär att personal ska ges utvecklingsmöjligheter och förutsättningar att lösa de 

hinder och problem som blivit tydliggjorda genom den hårda delen av lean. Tanken är 

att kombinationen av dessa två lean-delar utgör grunden för att nå ett bra 

problemlösningsarbete (Halling 2012). För att detta skall fungera så är följande faktorer 

av vikt;  

 

 Utbildning - de anställda ska få relevant utbildning så att kompetensnivån möter 

upp kraven.  

 Teamwork - ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Personalen måste vara 

som ett team. 

 Självinsikt - förståelse för den egna kompetensen och att man är bekväm med 

den. 
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 Trygghet - att personalen har en god och trygg relation till sina ledare och chefer 

och upplever att det finns ömsesidig tillit.  

                               (Halling, 2012) 

 

Liker (2009) skriver att det inte är alltid effektivitet, ur företagets perspektiv, går hand i 

hand med respekten för människan. Han beskriver att anammandet av lean ofta 

associeras med att minska slöseri, optimera produktflöden och reducera alla typer av 

onödiga kostnader som ex. personal. Liker (2009) skriver att lean inte bara kan handla 

om den hårda delen som innefattar de verktyg som tidigare nämnts. Den mjuka sidan, 

respekt för människan, måste också vara en grundläggande faktor för ett lyckat arbete 

med lean.  

 

Kulturen som The Toyota Way utgör innebär att människorna som arbetar ses som 

grunden till att systemet fungerar, genom att arbeta, kommunicera, lösa problem och 

utvecklas tillsammans. De anställda får uppmuntran och stöd av kulturen och den kräver 

även att alla är engagerade i att förbättra organisationen. Människorna som jobbar i en 

sådan organisation får rätt verktyg för att hela tiden kunna förbättra sitt eget arbete. I och 

med detta så har Toyota jobbat fram 14 stycken principer som är lämpade för att applicera 

på ett företag. (Liker, 2009). De 14 principerna finns i bilaga 1. 

 

Toyotas 14 principer är uppdelade i fyra avdelningar. Dessa avdelningar är Långsiktigt 

tänkande, rätt process ger rätt resultat, utveckla personal och samarbetspartners och att 

ständigt söka grundorsaken till problem vilket driver på lärandet inom organisationen. 

Dessa redovisas nedan: 

 

●   “Långsiktigt tänkande” innebär att en del förändringar som går att göra i företaget 

kan vara ogynnsamma på kort sikt för att sedan ha en positiv påverkan på långsikt. 

●      Avdelning nummer två är “Rätt process ger rätt resultat” som förklarar hur 

viktigt det är att arbeta med alla processer i företaget och att det är viktigt att hela 

tiden jobba med att förbättra dessa. “ 

●   Tillför organisationen värde genom att “utveckla personal och 

samarbetspartners” är den tredje avdelningen och den innehåller principer om 

hur man skapar ledare och team. 
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●      Den fjärde och sista avdelningen är “Att ständigt söka grundorsaken till 

problem vilket driver på lärandet inom organisationen” dessa principer 

beskriver hur viktigt det är att ta reda på grundorsaken till varför ett problem har 

uppsåt. 

(Liker, 2009). 

. 

De särskilt relevanta delarna av Likers (2009) principer, för denna studie, sammanfattas 

nedan: 

 Tydliggör flödet genom hela organisationsstrukturen. Det är en viktig del för att 

ständiga förbättringar och för att utveckla människorna i den. (princip 2) 

 Standardisera de bästa nuvarande arbetssätten av ett moment eller process för att 

sedan förbättra dem. (princip 14) 

 Tillåt kreativ och individuell medverkan för förbättring av standarden, sätt sedan 

in förbättringen i det nya arbetssättet så att nästa operatör kan ta del av den nya 

informationen och kunskaperna. (princip 6) 

 Använd enkla, synliga indikatorer för att hjälpa människor att direkt avgöra om 

de arbetar enligt standard eller inte. Genom att skapa visuella system kan ett 

dragande system implementeras. (princip 7) 

 Ett företag bör uppmuntra och inspirera till teamwork och att jobba mot 

gemensamma mål. Även chefer på högre nivåer och företagsledningen bör se 

efter själva, så att de har mer än bara en ytlig förståelse för situationen. (princip 

10) 

 Utforma arbetssätt som kräver minimala lager. Då blir slöseri med tid och 

resurser synligt för alla. När slöseri uppdagas, låt de anställda använda en 

process för ständiga förbättringar för att eliminera det. (princip 3) 

 

Halling (2013) beskriver dualismen vid implementationen av lean. Att ledarskap och 

management, kan relateras till de två grundprinciperna inom lean production; ständiga 

förbättringar och respekt för människan, är avgörande för resultatet. 

3.1.3 Skillnader mellan den hårda och mjuka sidan av lean 

Liker (2009) beskriver att företaget Toyota har både en hård och en mjuk sida som kallas 

TPS (Toyota Production System). TPS har bidragit till deras framgång och även 

möjliggjort för att snabbt kunna svara på en förändrad marknadssituation. Företaget 
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jobbar aktivt med att ha ett nära samarbete med sina leverantörer och kunder för att 

integrera alla i företagskulturen. Även inom företaget så är organisationsstrukturen 

väldigt platt. D.v.s. att en vanlig operatör kan gå och prata med den högsta chefen istället 

för att behöva gå till flera olika mellan chefer för att få fram sitt budskap. Denna platta 

organisation är Toyotas mjuka sida. (ibid.). 

 

Många företag runt om i världen har försökt att bli lika framgångsrika som Toyota. 

Genom att införa lean så tror många att det ska räcka till att nå framgång. Organisationer 

ser oftast de olika delarna av lean som ett par verktyg. Inom Toyota så är lean, som även 

kallas TPS mer en organisationskultur än ett par “verktyg” (Osono et al., 2008). 

 

Liker (2009) nämner att den mjuka delen av lean som tidigare nämnt handlar om 

människan och kulturen. Att inte ta hänsyn till den kan drastiskt minska oddsen för att 

lyckas med införandet av lean, trots tekniska investeringar och införande av lean-verktyg 

som exempelvis 5s. Det är nödvändigt att personalen i alla led har tillräckligt med 

kunskap, förståelse, och är förberedda att arbeta och leda på ett nytt sätt. Att missa den 

mjuka, organisatoriska biten kan framkalla brist på motivation och förtroenderelaterade 

problem, vilket leder till att effektiviteten minskar.  

 

Att inte förstå den befintliga företagskulturen och kommunicera huvudmålen gör det 

svårare att för en organisation att bygga stark grund för att hantera alla möjliga 

förändringar och att kunna sätta högre krav som de annars hade haft potential till att möta. 

Planeringen av när och hur förändringarna skall ske blir på så sätt också besvärligare 

(Liker, 2009).  

 

En annan svårighet med införande av lean är motståndet till förändringarna från de 

anställda. Ofta beror det på att det finns en rädsla att förlora på förändringarna, eller att 

insatserna är större än vad som finns att vinna vid förändringarna. Individerna fokuserar 

då mer på egna intresset istället för hela organisationens. Dessa typer av missförstånd 

uppstår lätt när det finns ett litet förtroende för den som initierat förändringen och liten 

insyn i vad förändringarna bidrar till för positiva effekter.  Att införa lean för hastigt kan 

skapa stress och rädsla hos personalen för att inte kunna utveckla de färdigheter som krävs 

från dem tillräckligt snabbt (Kotter & Schlesinger 2008). 



 

17 
 

3.2 Värdeflödesanalys 

Ett värdeflöde innefattar alla aktioner eller komponenter som behövs för att ett flöde ska 

fungera, exempelvis flödet från ett företags produktion till dess kunder. 

Värdeflödesanalys används ofta för att kartlägga material från produktion till slutkund. 

Det går dock applicera för att analysera och förbättra flöden inom produktionen. (Rother 

and Stock, 2003, p 3-5).  

 

Värdeflödesanalys, VFA, är själva verktyget för att kartlägga flöden inom produktion, 

både informationsflöden och material, samt att minska slöseriet. Metoden syftar till att 

förkorta ledtider och genomloppstider genom att förminska den icke värdeskapande 

tiden (Hines and Rich, 1997). Tiden som anses nödvändig och icke värdeskapande ska 

minskas i största möjliga utsträckning och den tid anses som helt onödig ska elimineras. 

För att få ut så mycket som möjligt av den utvalda processen så bör den värdeskapande 

tiden optimeras. Ofta är det den icke värdeskapande tiden som utgör den största faktorn 

och där skillnaden blir störst vid en insats (Rother, Shook, 2004).  

 

Vid en VFA finns det flera olika typer av slöseri att leta efter (Blücher, Öjmertz, 2008).  

 

 Väntan 

 Överproduktion  

 Transporter  

 Lager och lagerutnyttjande  

 Ombearbetning  

 Outnyttjad kreativitet och kompetens 

 Onödiga rörelser och att man överarbetar  

 

Toyotas system där de använder Henry Fords löpande band-princip i ett företag med 

mixade och konstant förändrade komponenter och produkter, och variationer i 

efterfrågan är en succésaga som många försöker kopiera. En anledning till att de har 

lyckats med detta kan vara att de har lyckats att jämna ut efterfrågan och på så sätt få ett 

jämnt och förutsägbart flöde i dess leverantörskedja (Duggan, 2013). 
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En faktor för slöseri som ofta uppdagas efter en värdeflödesanalys är överfyllda lager i 

produktionen. Lumsden (2012) beskriver att ett sätt att minska lagren är att flytta över 

från en prognosstyrd produktion till ett dragande flöde, det vill säga att företaget börjar 

produktionen när en order har inkommit. Detta är dock ett drömscenario som sällan 

fungerar i praktiken. Efter värdeflödesanalysen är det viktigt att hitta den så kallade 

kundorderpunkten. Det är den punkten i produktionen där flödet går från att tillverka 

mot prognos till att tillverka mot en kundorder. Ju tidigare i produktionen där de kan 

tillverka mot kundorder desto mindre lager behövs och tillverkning mot ofta osäkra 

prognoser minskar och flödet blir effektivare (ibid.). Enligt Goldratt (1993. s 66-67) så 

beskriver han effektivitet med tre termer. 

 

 Genomflöde – Den takt själva företaget tjänar pengar genom försäljning av sin 

produkt. 

 Lager – Alla företagets investeringar i köp av artiklar som de tänker sälja.  

 Tillverkningskostnader – Alla pengar företaget använder sig av för att 

förvandla lager till genomflöde.  

3.3 Flaskhalsar inom produktionssystem 

Flaskhalsar inom produktionssystem med komplexa nätverk/ flöden är väldigt invecklat. 

Kortfattat kan flaskhalsar beskrivas som en begränsning av flödet i en hel värdekedja 

(Olhager, 2013). Han menar att flaskhalsar oftast syftar till en maskin som begränsar 

kapaciteten i själva flödet men att flaskhalsar också kan yttra sig på andra sätt. Ex; 

 

 Kvalité/tillgång på råmaterial – kan orsaka flaskhals för produktionen. 

 Marknaden – efterfrågan av produkten är mindre än kapaciteten, vilket i sin tur 

kan skapa en flaskhals då företaget står med överkapacitet. 

 

Då Olhager (2013) konstaterar att flaskhalsar begränsar flödet genom produktionen så 

bör därför denna utnyttjas fullt ut. Dvs att flaskhalsen inte står stilla, utan det hela tiden 

finns tillgängligt material för produktion. En viktig faktor utifrån detta är att materialet 

håller korrekt kvalité in i flödet, i samtliga delar, då det vore ett stort slöseri av resurser 

att jobba med material som sedan måste kasseras. Därmed konstaterar författaren att 

flaskhalsen bör vara den styrande resursen i ett effektivt flöde, där övriga resurser får 

anpassa sig till flaskhalsen kapacitet.  
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Figur 2: Flaskhalsen styr produktionssystemets totala volym (Olhager, 2013. s 160) 

 

3.3.1 OPT/TOC – Flaskhalsplanering 

OPT (optimized production technology) / TOC (theory of constraints), lanserades under 

80-talets början som ett verktyg för att detaljerat kunna styra flaskhalsar i 

produktionsflödet (Olhager 2013). Inom alla produktionsflöden så finns det en 

begränsande resurs som bromsar upp hela kedjan, dvs den mest begränsande faktorn. 

Olhager (2013) beskriver att det i en produktionskedja finns en kritisk resurs, men 

flaskhalsarna i sig kan vara flera. OPT/TOC-systemet har två komponenter. 

 

 De 9 OPT reglerna – Principer för flaskhalshantering i ett flöde 

 Programvaran – Det operativa verktyget för detaljplanering och sekvensering 

av alla aktiviteter i hela flödet. 

 

I den här studien ligger fokuset på de 9 OPT-reglerna.  
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Figur 3: Sammanställning av OPT-reglerna med förklaringar (Olhager 2013. s 338) 

 

Olhager (2013) säger också att det är fördelaktigt om flaskhalsarna i flödet befinner sig 

så tidigt som möjligt i produktionskedjan så att det finns överkapacitet i den senare 

delen. Detta för att åstadkomma en dragande effekt genom fabriken.  

3.3.2 Eliminering av flaskhalsar 

Då det konstaterats att flaskhalsen genom Olhagers (2013) definition begränsar flödet så 

finns det ofta en önskan om att eliminera densamme. Genom att styra flaskhalsen hårt så 

resulterar det i ett högre kapacitetsutnyttjande utan att köerna växer sig för stora. 

Samtidigt så är köerna en god indikator på vart flaskhalsarna befinner sig inom flödet. 

Ökar flaskhalsens kapacitet så ökar även förutsättningar för att producera effektivare i 

övriga delar av produktionskedjan. Dvs öka flaskhalsens kapacitet så följer hela kedjans 

förmåga efter.  Metoden för att utveckla en eliminering flaskhalsar efter att dessa 

identifieras följs av fem olika steg (ibid.).  
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1. Identifiera systemets begränsning, dvs flaskhalsen. 

2. Besluta hur systemets begränsning skall utnyttjas. 

3. Underordna allt annat till detta beslut. 

4. Öka systemets begränsande kapacitet. 

5. Om en begränsning har eliminerats-börja om från steg 1. 

(Olhager, 2013. s 481) 

3.3.3 Forskning kring flaskhalsar 

Det har varit mycket forskning kring flaskhalsar men ingen universell lösning har 

framkommit hur dessa kan lösas på ett optimalt sätt. Vissa påstår dock att köteori går att 

applicera på flaskhalsar (Zhao et al, 2005). De menar också att flaskhalsar oftast kan 

spåras till en eller två resurser (t.ex. maskiner). Zhao et al. (2005, s.1) definierar en 

flaskhals som “trängselpunkten i systemet, som saktar ner hela operationskedjan”. 

Chiang et al (2001) har en liknande definition som lyder: “Flaskhalsen i en 

produktionslina är en maskin som på störst sätt hindrar systemets prestanda”. 

 

Produktionslinjer som har flera maskiner och buffertar har ofta bara en produktionstakt 

på 60–70% av tiden på grund av slumpmässiga maskinhaverier. Det är därför viktigt att 

hitta maskinen som har störst påverkan på dessa förluster av tid och pengar. De 

beskriver att maskiner med längst genomloppstid ofta klassas som flaskhalsar. Det är 

emellertid inte sant. Det är inte så lätt att identifiera en flaskhals. I en längre 

produktionslina är Markovs modell mest tillämplig. Markovs modell har följande 

definition: M/M/c. Ett produktionssystems prestanda kan förbättras genom att antingen 

förbättra maskinernas pålitlighet eller att korta ner cykeltiderna (Chiang et al, 2001, 

s543-550, 574). 

3.4 Köteori 

Köteori handlar precis som namnet påminner om köer. Köer är ett fenomen som 

framkommer överallt i vardagen; alltifrån telefonköer till bilköer. Något som heller inte 

slipper köer är produktionssystem. Köteorin är ett sätt att närmare förstå köer och att 

kunna analysera köer och dess förändringar över tid med hjälp av olika variabler. Inom 

köteorin beskrivs detta bäst med betjäningsställen, där varje betjäningsställe har en 
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betjänare och därtill kopplade köer. De köande kan bestå av alltifrån individer och 

telefonsamtal till produkter i ett förädlingssystem (Körner, 2012). 

 

Simulation används ofta som en analys av kömodeller. Banks et al (1995) definierar 

begreppet kunder som någon typ av enhet som behöver service, en människa eller en 

maskin. Han beskriver det som att kunder kommer till ett system lite då och då och 

ställer sig i kön, efter ett tag får kunden service och sedan lämnar densamma systemet 

Kösystem kan bestämmas matematiskt eller genom simulation om det är en komplex 

produktion med många parametrar. Exempel på parametrar för systemprestanda är 

utnyttjandegrad (hur många procent t.ex. En maskin utnyttjas), kötider och sjukdom på 

personal. Matematiska beräkningar kan ibland räcka för att lösa problem i ett 

produktionsflöde. (ibid.). 

 

För mer komplexa system där det finns många olika produktionsflöden att ta hänsyn till 

krävs dock simulation av en datormodell utformad i ett program som är designad för 

just den funktionen. Köteori används för att kunna förutspå hur ändringar av vissa 

parametrar påverkar resten av systemet. T.ex. genom att använda en ny parallell maskin 

för en flaskhals och se vad det får för påverkan (Adan och Resing, 2001). 

 

Adan och Resing (2001) förklarar att en viktig del av köteori är ”Kendalls notation”. 

Kendall förstod att det fanns många typer av kösystem och att det krävs olika typer för 

olika situationer. Han utformade ett system som ser ut så här: /A/B/c/N/K. Dessa 

bokstäver betyder: 

 

 A – Representerar tiden mellan ankommande produkter 

 B – Representerar distributionen av servicetiden. Vanliga symboler för A och B 

är: M (Markov eller exponentiell), D (konstant eller deterministisk), E (erlang) 

och G (generell). 

 c – Visar antalet parallella maskiner 

 N – Representerar systemets kapacitet 

 K - Representerar storleken på antalet ankommande kunder 

 

Det här visar en antydning på hur komplext köteori är. Speciellt i företag med många 

och komplexa flöden. (ibid.). 
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3.5 Simulering av produktionssystem 

Banks (1996) beskriver en simulation är en imitation av ett verkligt flöde eller process 

över tid. Simuleringssystem inkluderar hanteringen av processens historia, det tar alltså 

hänsyn till tidigare aktiviteter som exempelvis lagerbildning i processen för att dra 

slutsatser om de operationella egenskaperna i det verkliga systemet. Det kan antingen 

vara gjort för hand eller via en dator. När en simulationsmodell görs är det alltså av stor 

vikt att kunna få en så rättvis bild av verkligheten som möjligt för att kunna se hur 

modellen skulle fungera och utvecklas i verkligheten. Ett simulationssystem gjort av ett 

designerat program på en dator går fortare och kan följa utvecklingen mer noggrant. 

(ibid.). 

 

För att kunna göra en modell via ett datorprogram så måste alla aktiviteter och maskiner 

i verkligheten illustreras i simulationen. Vissa data måste sättas in så att det finns en 

utgångspunkt för modellen. Exempel på data som kan tas med är medellagertid, 

operationstid, kommunikationssystem och raster etc. Dessa system är användbara både 

på existerande produktionssystem som är under beaktning att uppgraderas eller som ett 

test av hur nya system skulle utvecklas under olika typer av omständigheter (Banks et 

al., 1996). 

 

För att kunna göra ett dataprogrammerat simulationssystem så behöver vissa 

antaganden göras. Law och Kelton (2000) förklarar att detta görs via matematiska 

beräkningar på exempelvis kötid, operationstid och förhållningar mellan de olika 

komponenterna av systemet.  I mer komplexa produktionssystem behöver simulering 

göras för att pröva systemet teoretiskt. I dessa system går det inte att göra en analytisk 

modell, det vill säga att förlita sig enbart på beräkningar och sannolikhetsteori. 

Användningsområden för simulation är många.  Några exempel på dessa är: 

 

1) Designa och analysera tillverkningssystem. 

2) Bestämma hårdvaru- och mjukvarukrav på datasystem.  

3) Omarbetning av affärsprocesser. 

4) Fastställa orderpolicys för inventariesystem. 

5) Analysera finansiella och ekonomiska system. 
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(Law och Kelton, 2000) 

 

Law och Kelton (2000) analyserar ett system krävs att man gör en del antaganden om 

hur systemet fungerar, vilka förhållanden de olika delar av systemet har till varandra 

och hur detta påverkar helheten. Om systemet är enkelt nog kan en analytisk modell 

göras. En analytisk modell består av matematiska metoder, t.ex. algebra och 

sannolikhetsanalys. Är systemet komplext, alltså många flöden som beror på varandra 

så krävs ofta en simulationsmodell. Att ta reda på alla komplexa relationer och hur 

dessa relationer påverkar varandra och hela systemet är en övermänsklig uppgift utan ett 

teknologiskt program som kan hjälpa till med uppgiften. För att kunna göra detta i en 

simulationsmodell så krävs det att inputen är så precis som möjligt. Med andra ord 

måste informationen stämma överens med verkligheten annars kommer resultatet att 

simulationen vara missvisande. (ibid.). 

 

Law och Kelton (2000) slår också fast att ett misstag många aktörer har gjort när de har 

använt simulering på sitt system är att de inte tagit reda på nog med information om vad 

simulationssystemet är ämnat för. Det som också är viktigt att komma ihåg är att inse 

dess begränsningar, alltså vad det kan och inte kan göra. Det är oftast också väldigt 

tidskrävande att lära sig hur simulationssystemet fungerar, hur man ska ta reda på rätt 

värdetal och vilka relationer man ska tilldela de olika komponenterna så att det blir en 

så rättvis bild av verkligheten som möjligt.  

 

Law och Kelton (2000) fortsätter med att säga att det dock finns många fördelar med 

simulering. Förståelse och ansvar för systemet som den enskilde opererar i är komplext. 

När en ändring av systemet behöver göras så är det oftast mycket kostnadseffektivare att 

simulera ändringen och se hur det nya systemet skulle utveckla sig över tid. Om ett 

företag vill införa ett helt nytt system så är det ännu mer kostsamt att bygga det från 

grunden med bara matematiska beräkningar och logiskt tänkande. Det finns tre olika 

dimensioner där en valmöjlighet måste väljas i var och en av dessa dimensioner. Dessa 

är: 

 

1. Dynamiskt eller statiskt system. Ett dynamiskt system beskriver exempelvis en 

produktion, där systemet ändras med tiden. Ett statiskt system beskriver ett 

system vid en viss tidpunkt. 
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2. Stokastiskt eller deterministiskt system. Om ett system består av slumpmässiga 

variabler så beskrivs det som stokastiskt. Med slumpmässiga variabler menas 

t.ex. sjukdom av personal eller haveri av maskiner. Ett deterministiskt system 

däremot garanterar ett visst resultat med vissa bestämda ”inputs”, exempelvis en 

kemisk reaktion. 

3. Kontinuerlig eller diskret simulationsmodell. Ett diskret system är ett system där 

alla förändringar sker inkrementell, alltså genom förändring vid en viss tidpunkt. 

En kontinuerlig simulation kan beskrivas som något som ändras konstant med 

tiden, exempelvis ett flygplan som flyger genom luften. 

(Law och Kelton, 2000). 
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4 Metodik för analys och effektivisering av 
materialflöden   
 

I det här kapitlet presenteras en metodik för analys och effektivisering av 

materialflöden för tillverkande företag. Metodiken baseras på lean production och 

flaskhalsteori och presenteras nedan. 

 

Litteraturen framhåller en mängd olika faktorer som är betydelsefulla för ett effektivt 

flöde. Förutom faktorerna i sig så är även tillvägagångssättet vid förbättringsarbete 

viktigt. Exempelvis framhåller Rother (2004) och Dicander et al. (1999) att förståelsen 

för nuläget är avgörande för ett lyckat resultat vid förbättringsarbete. Vidare är det 

också viktigt att gå till källan för att förstå nuläget, vilket begreppet Go Gemba ger 

uttryck för (se tex Liker, 2009). Därför har metodiken sin utgångspunkt i att starta med 

att förstå nuläget och göra en kartläggning med intervjuer och observationer (steg 1). 

För att ställa relevanta frågor och göra observationer finns olika faktorer och områden 

inom lean production och flaskhalsteori att ta hänsyn till, nämnda i figuren nedan. 

 

 
 
 
  
   

   
  
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 4: Modell för metodik för analys och effektivisering av materialflöden 

 

Lean production 
 Värdeflödesanalys 

 Standardisering 

 Kultur 

 Förändringsarbete 

 Den mjuka sidan av 
lean 

Flaskhalsteori 
 Identifiering av 

flaskhalsar 

 Flaskhalshantering 

 Eliminering av 
flaskhalsar 

 

Steg 1 
Nulägesbeskrivning 

Steg 2 
Analyserande 

diskussion  
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Steg 1 Nulägesbeskrivning 

I steg 1 sker en nulägesbeskrivning. Som stöd finns faktorerna för att lyckas med detta i 

den högra rutan. Exempelvis är värdeflödesanalys ett bra verktyg för att få en bra 

beskrivning av nuläget. Kultur är en annan viktig faktor. I många företag är 

människorna en resurs som inte nyttjas till sin fulla potential. Halling och Renström 

(2011) klargör att lean numer även inkluderar kulturella betingelser och mänskliga 

beteendemönster och att dessa är viktiga faktorer att ta i beaktning.  

När det genomförs en kartläggning av nuläget bör man anskaffa sig information för att 

kunna bedöma i vilken kapacitet människorna används för att sedan kunna analysera om 

de går att ta till vara på den resursen på ett bättre sätt. Som Rother och Stock (2003) 

skriver så går det även att applicera metoden för att analysera och förbättra flöden inom 

produktionen, vilket sker i steg 2. När nuläget är fastställt går det att bestämma 

intervjuobjekt, formulera frågor och planera observationer på ett strukturerat sätt. 

Steg 2 Analyserande diskussion  

I steg 2 sker analyserande diskussion och förbättringsförslag. Som stöd finns faktorerna 

i den högra rutan. Möjligheten att identifiera flaskhalsar kommer när nulägesanalysen är 

klar. Genom att basera nulägesanalysen på flera olika metoder (datainsamling, 

intervjuer och observationer) går det att dra en säkrare slutsats från analysen. Utifrån 

detta kan man även applicera flaskhalsplanering och hur dessa senare ska elimineras. 

Med hjälp av köteori skulle flödets flaskhalsar ytterligare kunna hanteras bättre. Genom 

en simulering av flödet så kan förändringar och planering, av dess väg genom fabriken, 

smidigare arrangeras än i verkligheten (Law och Kelton, 2000).  Liker (2009) påpekar 

att det är viktigt att tydliggöra hela flödet i organisationsstrukturen för att kunna göra 

ständiga förbättringar och utveckla de anställda. Ett första steg (Steg 1) är som nämnts 

att göra en nulägesbeskrivning. Då hela systemet är kartlagt och analyserat kan 

förbättringar av arbetsmoment och processer påbörjas. Liker (2009) beskriver vikten av 

att standardisera de bästa nuvarande arbetsmomenten för att ha det som grund för 

ständiga förbättringar. 
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5 Nulägesbeskrivning 
 

Här tillämpas den del ur metodiken som kallas nulägesbeskrivning, steg 1 . I kapitlet så 

beskrivs kort om Företag AB och mer specifikt om underavdelningen och dess 

underavdelning. Övriga delar i kapitlet som tas upp är: materialflödet och dess 

begrepp, intervjuer-observationer och en värdeflödesanalys.  

 
 

5.1 Företag AB 

Företag AB är en global industrikoncern som grundades …… i Sverige. Idag är 

företaget verksamt i över 130 länder. Företag AB är en verkstadskoncern inom 

metallbearbetning, materialteknik, gruv- och anläggningsindustri och är inom utvalda 

områden världsledande. Företaget har en omsättning på drygt ………. SEK och ca 

……… anställda. Företag AB har fem olika affärsområden.  

 

 Företag AB ………………. 

 Företag AB ….....  

 Företag AB Underavdelning 

 Företag AB ………….. 

 Företag AB …….. 

5.2 Företag AB:s Underavdelning 

Företag AB:s underavdelning har en omsättning på drygt ……….. och ca …… 

anställda (2015). De är en världsledande utvecklare och tillverkare av produkter i 

avancerade rostfria stål och speciallegeringar för krävande miljöer samt produkter och 

system för industriell värmning”  

(www.Företag AB.se) 

 

 Stark tradition av innovativt arbete och kontinuerliga investeringar i FoU 

 Säkerheten framför allt 

 Hållbar utveckling ligger i starkt fokus 

 Ett världsomspännande nätverk med global närvaro 
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Just FoU-verksamheten är en starkt bidragande faktor till Företag AB:s världsledande 

metallurgiska spetskompetens. FoU är globalt omfattande och 

forskningsanläggningarna är bland de främsta i världen. 

Företag AB:s underavdelning består av tre produktområden: 

 

 …… 

 ………  

 ……., Filialen ………………….  

 

5.3 Underavdelningens filial 

Underavdelningens filial är ett eget bolag inom koncernen och en av de ledande 

trådtillverkarna inom ett brett materialspektrum som innefattar rostfritt stål och 

nickellegeringar. Tack vare deras omfattande kunnande kring olika applikationer så 

finns spetskompetensen för varje enskild tillämpning, vilket resulterar i förbättrad 

prestanda hos slutprodukten. Exempel på rundtråd i olika former är: 

 

 Austenitiska stål 

 Duplexa stål - Ferritaustenitiska stål  

 Höglegerade stål 

 Nickellegeringar 

 Speciella kolstål 

Storleksintervallet för Filialens rundtråd är 0,010 - 10 mm. Tråden kan i sin tur 

levereras med en rad olika beläggningar och ytbehandlingar.  

5.3.1 Tråddragning 

Tråden framställs på olika sätt beroende på vilken typ av tillämpning tråden ska 

användas till. Grundprincipen för all tråd är att den dras genom konformade hål, så 

kallade dragskivor. Genom detta uppnås önskad tjocklek och form på tråden och den 

kan vara oval, rund, trekantig och fyrkantig. Ju finare tråd som eftertraktas, desto fler 

steg i olika dragskivor måste tråden passera.  
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Figur 5: Tråd som passerar en dragskiva i genomskärning 

De två huvudteknikerna kallas torrdragning och våtdragning/blankdragning, och 

namnen syftar till på vilket sätt det minskar den friktion som uppstår vid 

tråddragningen. Vid torrdragning används ett smörjande pulver medan man vid 

våtdragning istället tillsätter oljor eller emulsioner som smörjer tråden. Våtdragning är 

vanligare då den används för tråd som ska ingå i all form av inredning, och dessutom är 

miljövänligare. Tråden ytbehandlas också som oftast för att man ska erhålla en 

slutprodukt som är anpassad för alla typer av miljöer. Vanligast är att man genom olika 

processer applicerar zink, nickel eller krom på tråden, viket isolerar metallen och ger 

den en hårdare och mer korrosionsbeständig yta. 

Tråddragning är en viktig del av dagens metallproduktion, då trådprodukter är centrala 

för butiksindustrin och återfinns i form av exempelvis korgar, hyllor och ställ. 

Trådbearbetningen har utvecklats under många år, i många olika former, för att 

tillgodose marknadens behov av billiga och slitstarka produkter. Den komplexa 

processen från metalltråd till färdig produkt är en kedja av teknik, formgivning och 

kemiska processer som alla syftar till att på bästa sätt omvandla metall till funktionella 

komponenter. De företag som arbetar med trådframställning bedriver ofta samarbete 

med verkstäder och kunder och vet därför precis hur varje typ av tråd bör behandlas, 

utifrån den tilltänkta slutprodukten. 

5.4 Materialflödet och dess begrepp 

I det här avsnittet presenteras olika uttryck och begrepp kring materialet och det flöde 

gentemot arbetet avgränsats.  
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5.4.1 Stålsort - SK23DF 

SK23DF är ett rostfritt fjäderstål som kombinerar en hög mekanisk hållfasthet med en 

icke-magnetisk struktur. Denna kombination av egenskaper har tidigare endast 

uppvisats i dyra Kobolt-Nickel eller Koppar-Berylliumlegeringar.  

 

SK23DF besitter även goda utmattningsegenskaper och utmärkt formbarhet, vilket gör 

det mest lämpligt val för fjädrar och andra höghållfasta applikationer där 

ferromagnetiska material inte kan användas.  

 

 Ickemagnetisk struktur i alla förhållanden 

 Hög mekanisk hållfasthet i det kallvalsade tillståndet. Stålets styrka kan ökas 

genom ytterligare härdning, utan någon effekt på den ickemagnetiska strukturen. 

 Hög elasticitetsgräns och energilagringskapaciteten i det kallvalsade materialet 

är utmärkt vilket är viktigt för fjädertillämpningar. 

 

SK23DF används till rakhyvlar och som en komponent i tändare. Filialens 

årsförbrukning, för stålsort, SK23DF, prognosberäknas till att vara på ……… under 

2016. 

5.4.2 Generella begrepp 
 

 Arbetsorder - förkortas AO. En arbetsorder är en planerad mängd material som 

skall köras genom ett visst flöde. Exempelvis genom vissa maskiner och/eller 

vissa avdelningar. Arbetsordern finns som en papperssedel där en varierad 

mängd information om produkt och produktionsdata återfinns. Ex. på sådan kan 

vara. Stålsort, vikt och dimension 

 Inruta - är ett begrepp för den plats där materialet befinner sig innan operation.  

 Utruta - är ett begrepp för den plats där materialet befinner sig efter operation. 

Efter operation så vägs alltid produkten ut.  

 Haspel - När tråden kommer som på “ring” ifrån ……….. Stainless så är den 

belägen på en s.k. Haspel. (Se bild i bilaga) 

 Spole - När tråden dragits så lindas den upp på spolar av olika varianter. (Se bild 

i bilaga) 

 MIA - Material In Action, dvs att materialet är i arbete, under produktion.  
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 Avdelningar - Filialen består av ett flertal avdelningar. Betningen, medicin, 

svets, fjäder, platt, packning osv.  

 Kostnadsställe - En benämning på en specifik maskin på en avdelning. 

Kostnadsställe kommer av att man i systemet får en återkoppling hur länge 

materialet ligger i MIA på just den maskinen. Förkortas KST.  

 Ledtid - Kan beskrivas som att en process, eller en viss aspekt av en process, 

analyseras och mäts tidsmässigt.  

 Kundorderstyrd produktion - En produktion som är helt kundorderstyrd börjar 

inte tillverkningen förrän en order har uppkommit.  

 Kundorderpunkt - Beskriver stället i produktionen där produktionen går från 

prognosstyrd till kundorderstyrd. 

 System - En samling av enheter, människor eller maskiner, som agerar och 

interagerar tillsammans mot ett mål med hjälp av logik. 

5.4.3 Inledande process 

Varpen är en form av utomhuslager dit materialet transporterats från leverantör. I detta 

fall ……………. ifrån ……….. Tråden SK23DF:s flöde startar med att materialet 

hämtas in ifrån varpen. Den första operationen som sker är en invägning av materialet 

utifrån den planerade mängd som skall köras. Trådens, SK23DF, dimension är i detta 

skede … mm. Sedan så genomgår tråden en betningsprocess.  

5.4.4 Betning 

Innan järn- och stålföremål bearbetas, exempelvis genom tråddragning så måste ytan 

behandlas för att för att få bort en oönskad beläggning. Den kan bestå av oxider, 

exempelvis rost, som uppkommit genom kemiska eller naturliga angrepp. Andra 

beläggningar kan vara kvarvarande glödskal från föregående värmebehandling eller 

oönskad yta från tidigare bearbetning av materialet. 

 

Vid betning så används olika syror som skapar ett galvaniskt element mellan metallen, 

oxiden och själva syran som kallas betlösning. Detta bidrar till att det bildas vätgas som 

i sin tur spränger bort oxiden som “faller” av stålet.  
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5.4.5 Tvättning av tråd 

Efter en dragning så kan tråden behöva tvättas, avfettas eller beläggas. Syftet med detta 

är att få renare yta och att kvalitetssäkra stålet innan nästa operation. En maskin där 

sådan tvätt sker är ARNDT.  

 

Tråden tvättas med hjälp av en uppvärmd emulsionslösning som tråden går genom. 

Dessutom passerar tråden genom dukar som ytterligare rengör ytan.   

Om tråden inte skulle tvättas så har man en tidigare erfarenhet av stora 

kvalitetsavvikelser under de efterföljande glödgningarna. 

5.4.6 Glödgning och traxitbeläggning 
 
SK23DF:s flöde visar att stålet glödgas ett flertal gånger innan det blivit en färdig 

produkt. Tråden glödgas för att den ska få de önskade egenskaperna vid en given 

temperatur. Exempelvis före en dragning, och eller efter en sådan.  

 

Innan tråden går in i glödningsugnen så passerar tråden ett avfettningsbad bestående av 

natriumhydroxid. Detta för att få bort orenheter från tråden. Efter att SK23DF glödgas 

andra gången så traxitbeläggs tråden på vägen ut från ugnen. Beläggningen har till syfte 

att förbättra stålets egenskaper i de efterföljande dragningarna.  

5.4.7 Transporter och truckar 

SK23DF har ett flöde som passerar genom ett flertal kostnadsställen inne på Filialen. 

Det finns rutiner hur man ska bedriva arbetet före, under och efter operation.  

 

När en arbetsorder av SK23DF är klar vid en maskin så rapporterar operatören ut denna 

via ett designerat affärssystem, i detta fall ………. Efter detta så transporteras spolen till 

en s.k. Utruta. 

 

Inne på Filialen så finns det 4 st. s.k. Fraktare per skift som transporterar materialet 

mellan olika avdelningar och kostnadsställen. Förflyttningen av material sker med hjälp 

av gaffeltruckar. 
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5.5 Observationer och intervjuer 

Nedan följer en sammanfattning av resultatet från intervjuerna och observationerna. 

Detta för att tydliggöra hur resultatet avspeglar sig mot syftet.  

5.5.1 Observationer 

Det finns i dagsläget inget standardiserat system för huruvida transporterna skall ske 

och när i tid. Arbetsförfarandet är strukturerat så att när en fraktare ser att det står 

material på en utruta så kommer han/hon och tar med sig detta och placerar det på 

inrutan till nästa operation.  

 
Vid observation av företagets processer och alldagliga sysslor; såsom attityd, kafferaster 

och i produktion märks det som utomstående person några av de brister på 

standardiserade arbetssätt och andra situationer som deltagarna beskriver vid 

intervjuerna. Vid samlingar vid kaffeautomaten ute i produktionen tycks stämningen 

vara lågmäld och lågintensiv. Diskussionerna handlade aldrig om konstruktiva 

diskussioner om moment och metoder som kunde förbättras. Ett liknande beteende 

kunde observeras under själva arbetsmomenten. Det var sällan man såg någon 

kommunikativ interaktion mellan två operatörer. 

 

SK23DF 

Produkten SK23DF har ett långt flöde. Det sträcker sig över 30 operationer och går 

igenom vissa operationer flera gånger. Under observationerna sågs att de tog 

kvalitetsprov vid varje station. Dock tas bara några meter från kilometerlånga trådar 

som prover noggrannare granskning.  

 

Något som också noterades är att materialet vägs innan och efter varje station innan det 

ställs på inrutan eller utrutan. När materialet har vägts in så registreras det som MIA 

(material in action) vilket betyder att det ses som att materialet är under förädling istället 

för att visas som mellanlager. 

 

Standardisering 

Från observationer framgick att standardiserade arbetssätt saknades, speciellt när det 

kom till inrutor och utrutor; allt material som är färdigt vid en operation ställs på utrutor 

och det materialet ska då gå till nästa stations inrutor. Den tid materialet låg på utrutor 
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varierade och det tycktes inte finnas någon rutin när materialet transporterades till nästa 

stations inruta. Utöver den så flyttade personalen själva materialet vidare och ibland 

kom en truckförare och flyttade det. 

 

Detta genomfördes på olika sätt; ibland genom att truckförarna kom och hämtade 

materialet och ibland flyttade operatörerna själva materialet. Tidsfrekvensen av att 

materialet flyttades var också olika. Ibland skedde det relativt omgående men vissa 

gånger låg materialet där under hela observationstiden som varade drygt en halvtimme 

som längst. 

 

Vid observation vid ett flertal kostnadsställen så kunde återfanns inga dokument för 

standardiserat arbetssätt. En operatör uppger att det ska finnas dokument för 

arbetsplatsbeskrivning samlade i en pärm, men hen, vet inte alls vart denna pärm 

återfinns.  

 

Den enda återkommande dokumentation, vid samtliga kostnadsställen, för någon form 

av arbetsinstruktion som kunde observeras är hur man bryter och låser maskinen.  Detta 

genomförs om man handgripligen måste reparera maskinen elektriskt, mekaniskt eller 

utföra någon form av jobb i närheten av den där fara för individens hälsa föreligger. 

 

Lean och 5S 

Observationer över hela SK23DF:s flöde visar att man jobbat med lean-verktyget 5S. 

Uppmärkta verktygsskåp, outtalade men återkommande städronder, uppmärkning av 

stora delar av produktionsutrustningen och dess tillbehör. Under observationerna blir 

det också tydligt att de olika avdelningarna jobbat olika, vilket framkommit under både 

intervjuer och observationer och att de även kommit olika långt med 5S.  

5.5.2 Intervjuer 

Från intervjuer framgick att produkten SK23DF varit ett problemmaterial tidigare, 

främst på grund av att de fick dåligt råmaterial från leverantörer, men också på grund av 

att de hade dålig kvalitetskontroll under flödet. Detta är något som sägs ha förbättrats 

under det senaste halvåret. 
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Nedan sker en resultatsammanställning av intervjuerna från operatörer och chefer. 

 
Frågor Operatörer Chefer 

 Produktföde SK23DF  

Upplever ni några 

problem med SK23DF i 

ert flöde. I så fall vilka? 

Anser att det varit ett 

problemmaterial under lång 

tid. Måste köras 

långsammare än ledningens 

beräkningar för att 

bibehålla kvalitén. 

Inga problem alls. Bra 

körning för samtliga 

kostnadsställen. Endast en 

chef uppger tidigare 

materialproblem med 

SK23DF. 

Hur identifieras 

flaskhalsar? 

Varierande svar från 

respondenterna där några 

frågar vad som menas, där 

andra operatörer pekar mot 

de köer av material som 

ligger framför maskinen.  

Här uttrycker ledningen att 

de kan identifieras både i 

affärssystemet och fysiskt 

på golvet i form av 

köbildning framför vissa 

kostnadsställen. 

Finns det några 

flaskhalsar i flödet? 

Maskin 4323 anges av 

flertalet operatörer. En 

operatör nämner 

”stationstrådsdilemmat” 

och vart det är lokaliserat. 

Dvs att materialet tas ur 

systemet och blir stationerat 

som ej i MIA, trots att det 

ligger på golvet framför 

maskinen i kö.  

Cheferna anger 4323 och 

4115 som tydliga 

flaskhalsar. Dessa har 

varit överbelagda av 

material. 

Hur hanterar man 

flaskhalsar? 

Det tycker majoriteten av 

operatörerna att man inte 

gjort något vidare. De har 

framfört klagomål i diverse 

forum men tycker sig inte 

bli hörda i rätt utsträckning. 

Här har ledningen tittat på 

olika idéer och möjligheter 

till förändringar för att 

eliminera dessa. Man har 

olika program för att 

hantera flaskhalsar i ett 

initierande stadie. 
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Vad man för syn på 

flaskhalsar?  

Otydliga svar, men det är 

väl inget bra. Känns inte kul 

att se en oändlig mängd 

material framför maskinen. 

Ledningen uttrycker i 

samklang att flaskhalsar 

bör identifieras och 

elimineras snarast möjligt 

för en effektivare 

produktion. 

Hur stor påverkan utgör 

personalen för det 

specifika flödet? 

Exempelvis takt och 

ledtider. 

Här svarar de flesta 

respondenterna att de ”kan 

ju inte köra fortare än vad 

maskinen går.” En enskild 

operatör uttrycker att 

handpåläggningen är stor så 

viss påverkan borde det 

vara. 

Cheferna anser att de 

själva och operatörerna 

har stor påverkan. Bristen 

på standardiserat arbetssätt 

är något de känner till. 

 
 Lean  

Vad betyder lean för dig? Ordning och reda och 

städat är det 

sammanfattande svaren 

från operatörerna. 

Cheferna definierar lean 

lite olika. En del säger att 

lean är 5S, andra att det är 

ett sätt att arbeta på för att 

eliminera slöserier. 

Har ni fått någon 

utbildning i lean? 

Operatörerna säger sig inte 

fått någon utbildning, 

snarare anvisningar av 

chefer att ”städa” och 

”sortera” lite så blir det nog 

effektivare. 

Flödescheferna har 1 dags 

utbildning och cheferna 

över dem 2 dagars 

utbildning.  

Vart befinner ni er inom 

ert leanarbete? 

Här uppger respondenterna 

unisont att inget Leanarbete 

alls pågår.  

Cheferna uttrycker det 

som en pågående process i 

dagsläget. Utbyte och 

utbildning mot högskolan 

Gävle sker i dagsläget. 

Hur tror du lean kan 

användas för att optimera 

Ingen av de intervjuade kan 

se hur lean exempelvis 

Här anger samtliga chefer 

att lean sannolikt kan 
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flödet och identifiera 

flaskhalsar? 

skulle kunna få maskinerna 

att gå snabbare, eller flödet 

att bli effektivare 

hjälpa till att effektivisera 

produktion och minska 

slöserier. Att användas för 

att identifiera flaskhalsar 

ställer sig de mer frågande 

till. 

 Kultur  

Hur ser arbetsmoralen ut 

gällande flödet SK23DF? 

Den är för det mesta 

likgiltig. Så länge den går 

igenom deras egen station 

utan problem är de nöjd. 

Alla chefer anger att 

motivationen bland 

operatörerna är blandad. 

De själva ser inga 

problem. 

Inställningen till att köra 

SK23DF? 

Varierade svar från 

operatörerna som delvis 

uppger det som bra körning 

men en produkt som 

orsakat stora kassationer 

historiskt sett. 

Här anger cheferna att 

SK23DF är s.k. 

”drömkörning” 

Är förbättringsförslag 

vanligt bland personalen? 

Här svarar de intervjuade 

att de inte får tillräckligt 

gehör för sina 

förbättringsförslag. 

Blandat. Många chefer 

anser att operatörerna 

verkar intresserade av att 

förbättra sin 

arbetssituation. 

 
 
 

5.6 Värdeflödesanalys av SK23DF:s flöde 
 
Råmaterialet anländer från ………. där det placeras på Varpen (se bilaga), på den 

sydvästra sidan av industriområdet. Produktnummer ………. Ingående dimension 

…mm 

 

Flödet kan beskrivas som att det är uppdelat i två delar. Med det menas att SK23DF 

produceras efter prognosstyrd planering fram till att det lagerläggs. Det är däremot inte 
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en färdig produkt vid denna punkt. Tråden skall ytterligare förädlas till den färdiga 

produkten men planeras åter in i produktionsflödet utefter prognosstyrning.  

5.6.1 Värdeskapande tid 

Utifrån 14 stycken arbetsordrar för produkt SK23DF, så kan man utläsa den totala tiden 

det tar från det att produkten går in i flödet, till dess att den förädlats klart och hamnar 

vid fördigvarulager, FVL. De 14 arbetsordrarna tydliggör också den faktiska 

produktionstiden i varje enskild maskin, kostnadsställe. Tiden utöver är handpåläggning 

av operatörer och planerare i form av transporter, omställningar och väntan på att 

maskinen ska bli ledig. Materialet har ändå fortfarande befunnit sig i MIA (Material in 

Action) och räknas därmed att det produceras, trots ovanstående. Detta har framkommit 

vid intervjuer av operatörer och chefer. 

5.6.2 Värdeflödesschema för SK23DF 

Företag AB:s flöde är som tidigare nämnt uppdelat i två flöden i affärssystemet. Det går 

därför inte att följa flödet från invägning av material ifrån varpen till färdig leverans. 

Det första flödet går från operation 1-31, där det lagerläggs som stationstråd (9100) och 

det andra flödet går från 32 till 42. 

 

Nedan följer värdeflödesschemat för SK23DF, från Varp till mellanlager (stationstråd, 

ST) i numerisk ordning och samtliga operationer sker via handpåläggning av operatörer 

och truckförare. Ett kryss har satts i rutan för om momentet är värdeskapande, icke 

värdeskapande eller nödvändigt men icke värdeskapande. 

 

Op – Operation eller arbetsmoment i numerisk ordning 

KST – Kostnadsställe, maskinbeteckning 

V – Värdeskapande tid 

I – Icke värdeskapande tid 

NI – Nödvändig men icke värdeskapande tid 

B – Bearbetningstid, dvs faktisk tid materialet befinner sig i arbete (Medeltid av 

arbetsordrarna) 

T – Totala rapporterade tiden materialet befunnit sig i arbete i affärssystemet vid den 

avdelningen. Exempelvis betningen, fjäder, svets osv. (Medeltid av totalen från 

arbetsordrarna)  
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Op Aktivitet/Avdelning KST V I NI B T 

1 Intag av mtrl och 

invägning 

Varp X   0,24 tim  

2 Transport till Inruta 

betningen 

2121   X 0,12 tim  

3 Inruta Betningen 2121  X  -  

4 Tråden betas 2121 X   2,52 tim   

5 Utvägning efter 

betning 

2121   X 0,12 tim  

6 Transport till Utruta 

Betningen 

2121   X 0,12 tim  

7 Utruta Betningen 2121  X  - 12,36 tim 

6 Transport till Inruta 

på Fjäder 

2121   X 0,12 tim  

7 Inruta vid Fjäder 3472  X  -  

8 Tråden dras från 

…mm → … mm 

3472 X   9,12 tim    

9 Utvägning efter 

dragning vid Fjäder 

   X 0,12 tim  

10 Transport till Utruta 

vid Fjäder 

3472   X 0,12 tim  

11 Utruta vid fjäder 3472  X  - 67,2 tim. 

12 Transport till inruta 

vid Fjäder 

3472   X 0,12 tim  

13 Inruta vid fjäder 3851  X  -  

14 Tvättning av tråd  3851 X   11,4 tim   

15 Utvägning av tråd vid 

Fjäder 

3851   X 0,12 tim  

16 Transport till utruta 

vid Fjäder 

3851   X 0,12 tim  

17 Utruta vid fjäder 3851  X  - 61,68 tim  

18 Transport till Inruta 

vid Svets 

3851   X 0,12 tim  
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19 Inruta vid Svets 6170  X  -  

20 Glödgning i ugn av 

tråden vid Svets 

6170 X   130,8 tim 

 

 

21 Utvägning efter 

glödgning vid Svets 

6170   X 0,12 tim  

22 Transport till utruta 

vid Svets 

6170   X 0,12 tim  

23 Utruta vid Svets 6170  X  -  262,8 tim  

24 Transport till inruta 

vid Fjäder 

6170   X 0,12 tim  

25 Inruta vid Fjäder 383  X  -  

26 Tråden dras från 

…mm → …mm 

383 X   20,16 tim  

27 Utvägning av tråd vid 

Fjäder 

383   X 0,12 tim   

28 Transport till utruta 

vid Fjäder 

383   X 0,12 tim  

29 Utruta vid Fjäder 383  X  - 213,6 tim 

30 Transport till 

mellanlager 

383   X 0,12 tim  

31 Mellanlager  ST 

9100 

 X  -  37,2 tim  

Ackumulerad tid 155,8 tim 655,8 tim 

 

Utifrån värdeflödesschemat ovan så sker en sammanställning nedan av total 

produktionstid, total värdeskapande tid och den värdeskapande tiden i procent. Det har 

gjorts genom att addera totala antalet timmar som materialet befunnit sig i arbete (MIA) 

i affärssystemet från “varp” till “mellanlager”. Informationen har samlats från 

arbetsordrar från de första 6 månaderna av året. 

 

Total produktionstid i 

timmar 

Total värdeskapande tid 

i timmar 

Värdeskapande tid i % 

5155,2 1208,04 23,4 
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Nedan följer flödesschemat för SK23DF, från mellanlager (stationstråd, ST) till 

färdigvarulager (FVL) i numerisk ordning och samtliga operationer sker via 

handpåläggning av operatörer och truckförare. Ett kryss har satts i rutan för om 

momentet är värdeskapande, icke värdeskapande eller nödvändigt men icke 

värdeskapande.  

 

Op Aktivitet/Avdelning KST V I NI B T 

31 Mellanlager ST  X  -  

32 Transport till inruta 

vid Valsningen 

4111   X 0,12 tim  

33 Inruta vid Valsningen 4111  X  -  

34 Glödgning i ugnen av 

tråden vid 

Valsningen 

4111 X   128,4 tim  

35 Utvägning av tråd vid 

Valsningen 

4111   X 0,12 tim 94,8 tim 

36 Transport till inruta 

vid Valsningen 

4111   X 0,12 tim  

37 Inruta vid Valsningen  4323  X  -  

38 Valsning …mm → 

…mm x …mm 

 

4323 X   20,4 tim   

39 Utvägning efter 

valsning  

4323   X 0,12 tim 333,6 tim  

40 Transport till inruta 

vid valsningen 

4323   X 0,12 tim  

41 Inruta vid valsningen  4115  X  -  

42 Glödgning i ugn av 

tråd vid valsningen 

4115 X   202,8 tim   

43 Utvägning av tråd vid 

valsningen 

4115   X 0,12 tim 140,4 tim  

44 Transport till FVL 4115   X 0,12 tim  

45 Färdig produkt i lager FVL 

9100 

 X  -  66 tim  

Ackumulerad tid 352,44 
tim 

634,8 tim 
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Utifrån värdeflödesschemat ovan så sker en sammanställning nedan av total 

produktionstid, total värdeskapande tid och den värdeskapande tiden i procent. Det har 

gjorts genom att addera totala antalet timmar som materialet befunnit sig i arbete (MIA) 

i affärssystemet från “mellanlager” till färdigvarulager, FVL.  Informationen har samlats 

från arbetsordrar från de första 6 månaderna av året. 

 

Total produktionstid i 

timmar 

Total värdeskapande tid 

i timmar 

Värdeskapande tid i % 

3672 2037,4 55,5 
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6 Analyserande diskussion  
 
I det här kapitlet tillämpas den framtagna metodikens del om analyserande diskussion 

(se kapitel 4, steg 2) på fallet. Kapitlet avslutas med en diskussion om metodiken.  

 

6.1 Lean production 

Här analyseras och diskuteras de faktorer som nämns i metodikens rubrik, lean 

production. 

 

6.1.1 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys - Rother och Stock (2004) säger att en VFA är en bra metod för att 

analysera och förbättra ett produktionsflöde. Värdeflödesanalysen på Företag AB:s filial 

kan dock vara missvisande då materialet, på obestämd tid ligger och väntar på nästa 

steg/ bearbetning i processen. In- och utruta ses som värdeskapande delar av 

produktionen som visas av tabellen i värdeflödesanalysen.  Hines och Rich (1997) 

menar att man kan minska den icke värdeskapande tiden genom att förkorta led- och 

genomloppstider, vilket Företag AB:s filial bör ge akt på.  

 

Av intervjuer har det också framkommit att SK23DF lagerläggs för att minska köerna i 

systemet (se operation 31). Där kallas den för stationstråd, 9100. Problemet som 

uppstod enligt många av respondenterna är att detta ger en missvisande bild av 

verkligheten. Mängden material, som skapar en visuell flaskhals, i synnerhet framför 

maskin 4323, enligt analys från intervjuerna, är alltså inte flaskhals i affärssystemet och 

därmed kan den inte belysas i den värdeflödesanalys vi genomfört. Dvs. att det finns 

inget lager i affärsystemet men rent visuellt, fysiskt, så är det påtagligt. Som Blücher 

och Öjmertz (2008) tar upp är lager-lagerutnyttjande en viktig faktor för effektivisering 

av ett värdeflöde. 

 

Order 8 tas inte med i analysdelen då dess värdeskapande tid visade 224%. Detta är 

omöjligt då den värdeskapande tiden endast kan gå upp till 100%. Detta måste ses som 

en avvikelse pga. den mänskliga faktorn, vilket i sig är intressant. Den mänskliga 

faktorns påverkan på flödet kan i den här studien inte frånses. 
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Resterande arbetsordrar visar på en genomsnittlig värdeskapande tid på 6 - 66%. Både 

arbetsordrarna på 6% och 66% får ses som något irreguljära. De flesta ordrarna låg på 

en värdeskapande tid mellan 20 - 40%. 

 

För att kunna göra en så korrekt kartläggning av värdeflödet som möjligt så krävs att 

ingenting undangöms. Detta kan vara svårt eftersom de anställda, på olika nivåer, inte är 

säker på om de nya förändringarna kommer att bli tillräckligt lukrativa för den insatsen 

som krävs av dem. Rother och Stock (2003) belyser att värdeflödesanalys generellt är 

ett utmärkt verktyg för att analysera och förbättra flöden, men i vår studie kan vi 

konstatera att det inte är tillräckligt. Om det beror på brister i affärssystemet kan inte 

uteslutas.  

 

Här tycker vi att det vore lämpligt med ännu mer inputdata i affärssystemet gällande 

vart exakt materialet är, när och hur länge. Köteori skulle kunna appliceras för att 

ytterligare få fram vilka delar som är värdeskapande och icke värdeskapande. 

6.1.2 Standardisering 

Liker (2009) beskriver vikten av att standardisera de bästa nuvarande arbetsmomenten 

för att ha det som grund för ständiga förbättringar. Under observationerna så 

framkommer det med all tydlighet att standardisering, såsom Liker menar, inte finns, 

och därmed otydlig grund för ständiga förbättringar. Som exempel så flyttas de med 

truck av truckförarna i vissa avdelningar och i andra så kör operatörerna själv materialet 

från inruta till utruta. För att jobba inom leans grundprinciper så bör alla arbetssätt 

standardiseras. Det vill säga att trucken ankommer och flyttar materialet från inruta till 

utruta eller så får operatörerna göra det. Detta bör kommuniceras till de anställda på ett 

effektivt sätt så alla har tillgång till det nya arbetssättet. Ett standardiserat arbetssätt ska 

kontinuerligt utvecklas och förbättras på ett organiserat sätt så att nya förbättrade 

standardiseringar kan uppkomma.  

 

Det är viktigt att de nya arbetssätten följs upp så att de nya arbetssätten verkligen 

tillämpas i organisationen. Ett sätt att hjälpa de anställda är att göra de nya arbetssätten 

visuella med tydliga instruktioner för att hjälpa dem igenom förändringen (Liker, 2009). 

Genom att göra detta kan dragande system skapas. Ett önskat scenario är att kunna 

utforma arbetssätt som kräver minimala lager för att på så sätt få fram problem till ytan, 
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för att sedan låta de anställda använda en process för ständiga förbättringar för att 

eliminera slöseri.  

 

Utifrån intervjuerna så framgår det att bristen på standardisering är något både 

ledningen och operatörerna känner till. Under våra öppna observationer så kunde vi 

också se att de olika avdelningarna, (fjäder, betning, svets, valsning osv.) jobbade med 

olika tillvägagång under processen, trots att flera moment under SK23DF:s flöde 

återkommer, som kan ses i tabellen (s. 40 - 43). Halling (2012) tar upp att teamkänslan 

är en viktig faktor för att lyckas med en effektiv process och ett effektivt 

förändringsarbete. Flertalet operatörer kunde berätta att de inte hade en aning om hur 

operatörer på andra avdelningar jobbade under studiens enskilda flöde.  

 

Här anser vi att det skulle vara till stor hjälp för Filialen på Företag AB att ta fram ett 

program för att ytterligare hitta en gemensam standard för tillvägagång av 

arbetsprocesser, rutiner, uppföljningar osv. Alltså inte nödvändigtvis tillföra nya 

moment utan att man hittar ett gemensamt arbetssätt, en standard, utifrån hur de redan 

gör.  

6.1.3 Kultur 

Den viktigaste resursen i företaget är människorna. I många företag är människorna en 

resurs som inte nyttjas till sin fulla potential. Halling och Renström (2011) klargör att 

lean även inkluderar kulturella betingelser och mänskliga beteendemönster och att dessa 

är viktiga faktorer att ta i beaktning. 

 

På Företag AB så råder det i allmänhet en stark företagskultur, betingad sedan länge 

tillbaka. I synnerhet framgår det att detta råder på Filialen, Företag AB. Det bör också 

tas i beaktning att tråddragning är ett kvalificerat hantverksyrke med stor 

handpåläggning av operatörerna i produktion, för att få en fungerande process.  

 

Av samtliga 45 nämnda operationer (se sid. 40 - 43) för SK23DF, så sker allt arbete av 

operatörer. Operatörerna styr också till stor del över hur fort maskinerna ska producera 

och deras kompetens anser de väga tungt för att produkterna ska hålla toleranserna och 

kvalitén.   
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Vi tycker detta har bidragit till starka grupperingar av operatörer på olika avdelningar, 

som arbetat i flera tiotals år, på samma plats. Vi upplevde det som att dessa grupper 

många gånger uppfattas för starka för att låta sig styras av flödescheferna i många lägen.  

 

Flödescheferna är, på flera avdelningar, akademiskt utbildade, med liten 

arbetslivserfarenhet, inom den tunga industrin. Flertalet operatörer uttrycker att de inte 

blir förstådda eller hörda. Deras synpunkter på hur arbetet ska bedrivas och 

maskinparkens begränsningar ignoreras då ledningen lutar sig tillbaka på siffror och 

statistik för att motivera produktionstakt och kapacitet. Företag bör sträva efter en kultur 

där människorna ses som basen till företagets existens. Genom att optimera hur 

personalen arbetar tillsammans finns en massiv potential att uppnå. Detta genom 

samarbete, kommunikation, problemlösning och utveckling. Det är något som också 

bekräftas av Liker (2009). Han klargör att det är av vikt att de anställda får stöd och 

uppmuntran från företagskulturen och att alla engageras till att förbättra organisationen. 

De anställda får då de rätta verktygen för att kunna förbättra sitt eget arbete. För att 

kunna skapa en sådan kultur krävs inte bara uppmuntran och stöd men även utbildning 

av personal samt tydlighet i kommunikationen så att inte missuppfattningar skapas.  

Som Osono et al. (2008) skriver så är Toyota Production System(TPS) mer en 

organisationskultur, där en platt organisation förespråkas, än ett par verktyg. Vilket 

tydligt kunde ses hos Filialen, där man hade flera av dessa leanverktyg, men inte alls 

anammat den mjuka sidan av lean. 

 

Klyftan mellan ledning och produktionspersonal bekräftas ytterligare av de fria 

intervjuer och observationer som genomförts på plats. Där framgår det att 

flödescheferna i princip aldrig vill påvisa några problem med det studerade flödet och 

dess väg genom fabriken. Operatörerna har en mer kritisk bild till varför SK23DF 

tidigare ansetts vara ett problemmaterial och till vissa delar fortfarande är det. Liker 

(2009) beskriver också vikten av företagskulturen och målen för att ett företag ska 

kunna hantera förändringar. Vilket i detta fall kan komma bli ett nyckelbegrepp för att 

framgångsrikt lyckas förändra verksamheten mot att effektivisera materialflöden. I 

synnerhet då personalen på golvet och cheferna har en ganska skild syn på 

verksamheten.  
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Vi anser att genom utbildning av, och förser personalen med rätt kompetens så går 

ständiga förbättringar allt snabbare och företaget blir mer konkurrenskraftigt i en 

omvärld i förändring. 

6.1.4 Förändringsarbete 

”Respekt för människan” vilket är leans filosofi, utgör grunden för allt 

förändringsarbete, enligt Kotter och Schlesinger (2008). Under intervjuerna så framgick 

det att personalen gärna ser förändringar. Både operatörer som ledningspersonal. Men 

ungefär där slutar likheterna. Operatörerna uppger att de inte får något gehör för sina 

förslag till förbättringar inom produktionen. Trots att det finns ett flertal forum för detta. 

Ledningen uttrycker de som att operatörernas förslag gällande förbättringar handlar som 

oftast om investeringar. Här uttrycks det, från ledningens sida att operatörerna aldrig 

föreslår förbättringar som bygger på vad de själva kan förändra och göra bättre. Även 

här ser vi motsättningarna och den tudelade samsynen på vad som är och inte är. Vid det 

här laget så blir vi osäkra om operatörerna överhuvudtaget involveras i någon typ av 

förändringsarbete.  

 

Om personalen på tråd kan inkluderas i förändringsarbetet för att nå detta mål, så 

kommer även deras insatser kännas viktiga och av mer betydelse, menar Kotter och 

Schlesinger (2008). Förändringsarbete är sällan lätt men något som måste vägas in för 

att lyckas styra SK23DF:s flöde. Enligt Halling och Renström (2011) så är det viktigt att 

förändringar gynnar alla, i Filialens fall både operatörer och chefer. Annars finns det en 

stor risk att förändringarna känns missgynnande för vissa individer varpå motstånd blir 

ofta förekommande resultat (Kotter och Schlesinger, 2008). I synnerhet gäller detta på 

Filialen där den företagskultur vi tidigare nämnt är så fast förankrad. Annars blir följden 

lätt att förändringarna riskerar bli tillfälliga och kortvariga. Halling och Wijk (2013) tar 

upp att små och fler förändringar över tid ger ett bättre resultat än stora få, vilket också 

styrks av leans princip om ”ständiga förbättringar”.  

 

Litteraturen står enig kring hur förbättringsarbete skall bedrivas för att effektivisera 

produktionen. Därför tycker vi att det är viktigt att Filialen på Företag AB tar fram en 

handlingsplan för förändringsarbete som involverar alla medarbetare för en gemensam 

samsyn och helhetsbild.  
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6.1.5 Den mjuka sidan av lean 

Överlag så måste den mjuka sidan av lean vägas in då det på ett flertal plan inom ett så 

pass stort flöde, som för SK23DF, inte sker något gemensamt förbättringsarbete mellan 

de olika avdelningarna. Dess betydelse kan knappast ignoreras och är av förmodligen 

större betydelse än vad den här studien vill påskina. I synnerhet då en värdeflödesanalys 

i detta fall inte var tillräcklig.  

 

Under observationerna och intervjuerna så har operatörerna i maskinparkerna uppvisat 

bristande kunskap av hela flödet mellan avdelningarna. De uttrycker själva att de har en 

bristande insyn vad som händer med materialet efter genomförd process på sin station. 

Detta medför outnyttjad kreativitet och kompetens, vilket inte alls är önskvärt enligt 

varken Halling (2012) eller Liker (2009). 

 

Vi skulle vilja att Filialen på Företag AB utnyttjar personalen mer än vad de gör i 

dagsläget. Främst genom utbildning och sedan att cheferna frekvent går ut i 

maskinparken och tar del av deras synpunkter och förslag (go gemba). För att få ut så 

mycket som möjligt från den mjuka sidan av lean krävs att de olika stationerna, betning, 

fjäder, svets, platt och medicin jobbar för att det totala flödet ska bli så effektivt som 

möjligt. För att möjliggöra det bör resultatkraven på de enskilda stationerna minimeras 

och att fokus istället ligger på det överliggande resultatet. 

 

6.2 Flaskhalsteori 

Här analyseras och diskuteras de faktorer som nämnts i metodiken under rubriken 
flaskhalsteori. 
 

6.2.1 Identifiering av flaskhalsar 

Enligt Olhager (2013) så ökar möjligheten att identifiera flaskhalsar när man skapat sig 

en bild av nuläget. Vi har redan berört ämnet, men endast via VFA så hittades inga 

konkreta belägg för var flaskhalsarna fanns. Det kunde utläsas ett mönster ur tabellen 

för värdeflödesschemat (sid 43 - 45) där den icke värdeskapande tiden var betydligt 

större än på andra ställen i fabriken, i förhållande till den värdeskapande tiden under 

samma operationer.  
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Det var först när vi genomfört intervjuerna och observationerna som bitarna började 

falla på plats. På frågan vi ställde ”hur identifieras flaskhalsar” så svarade cheferna att 

dessa utan svårigheter kunde lokaliseras både via affärssystemet och rent visuellt ute i 

fabriken. Operatörernas svar var mer svävande och inte lika konkreta. . Redan här så 

började vi ana att operatörerna och ledningen hade en skild syn på det hela. Enligt 

Kotter och Schlesinger (2008) samt Liker (2009) så är en samsyn på vad som faktiskt 

syns och sker grundläggande för en effektiv produktion, vilket då borde innebära att det 

finns utrymme för förbättring. Halling (2012) pekar också på vikten av att cheferna 

öppnar upp för kommunikation med personalen så att man därigenom kan optimera 

flödet och identifiera faktiska flaskhalsar.  

 

Vi anser även att ett komplement till att identifiera flaskhalsar skulle kunna vara att köra 

en simulering av flödet. I dag finns det programvara och teknik i god omfattning för en 

sådan studie. Law och Kelton (2000) menar att det finns många fördelar med att 

simulera flödet. Om man behöver göra förändringar så är det mycket mer 

kostnadseffektivt i en simuleringsmodell än i verkligheten. I synnerhet i SK23DF:s 

flöde som sträcker sig över väldigt många operationer och har en, för Filialen på 

Företag AB, lång produktionstid. 

6.2.2 Flaskhalshantering 

Då flaskhalsen eller flaskhalsarna är identifierade så skall det utformas en 

hanteringsstrategi. Det räcker inte med att identifiera en flaskhals. De måste sedan veta 

hur de ska hantera densamma (Olhager, 2013). Utifrån observationerna och intervjuerna 

så kan vi konstatera att kostnadsställe 4115 och 4323 är flaskhalsar. Om vi kikar på 

tabellen (s. 40 - 43) över flödesschemat som gjordes under värdeflödesanalysen, så ser 

vi omgående att 4115 och 4323 är i slutet av hela SK23DF:s flöde. Så där har vi den 

identifierade flaskhalsen. Hur skall den då hanteras?  

 

Olhager (2013), pekar just på att det är fördelaktigt om flaskhalsen befinner sig så tidigt 

som möjligt i kedjan. Detta för att skapa ett dragande flöde. Filialen på Företag AB och 

för SK23DF så har vi den totala motsatsen. Flaskhalsarna befinner sig sist. Vi menar att 

det vore bättre att styra flaskhalsarna till en tidigare del av flödet precis som Olhager 

(2013) menar. Om inte detta görs så har en effektivisering i de tidigare delarna av flödet 

ingen betydelse eftersom produktionen ändå stannar upp mot slutet. 
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6.2.3 Eliminering av flaskhalsar 

För att kunna eliminera flaskhalsarna vid 4323 och 4115 vid Filialen, Företag AB, så 

behöver vi titta på Olhagers (2013) 5 punkter igen (se sid. 22) 

 

Flaskhalsarna är således identifierade vid operationerna som börjar vid kostnadsställe 

4323 och efterföljande 4115. Problemet bli sedan att fastställa hur detta är begränsande 

för produktionen av slutprodukten. Under intervjuer och observationer så har det 

kommit till vår kännedom att Filialen på Företag AB inte behöver få fram SK23DF 

snabbare, i dagsläget, än vad marknaden efterfrågar. Så då bör man ställa sig följande 

fråga. Filialen ska framställa en produkt med en viss ledtid och det behöver 

nödvändigtvis inte gå fortare? Däremot ska det ska bli bättre, vilket är essensen av att 

bedriva ett innovativt förbättringsarbete, såsom Liker (2009) uttrycker det. Allting sker 

inom satta ledtider, det behöver inte gå fortare, det ska bara bli effektivare. 

 

Om vi då ser på punkt 2 hur systemets begränsning skall utnyttjas så återkommer vi till 

respondenternas svar under intervjuerna och det vi själva sett under observationerna. 

Framför 4323 och 4115 så finns det massor av material. Vi har tidigare tagit upp att det 

skapar en negativ psykologisk effekt hos de enskilda operatörerna när de ser en 

”oändlig” mängd material som måste köras.  Vi skulle vilja minska på lagerhållningen, 

som nu inte är en lagerhållning i dess rätta bemärkelse, eftersom det fortfarande är i 

MIA (Material in Action), dvs kostar kunden pengar. Detta ökar inte bara 

produktionstakten utan gör företaget mer flexibelt samt att kapitalbindande 

lagerhållning minskas. Olhager (2013) förklarar det som att genom att styra flaskhalsen 

så fås ett högre kapacitetsutnyttjande samtidigt som att köerna minskar. 

 

All produktion är i nuläget prognosstyrt. För ett optimalt resultat skulle vi vilja optimera 

flödet så att Filialen har kundorderstyrd produktion från det första lagret och framåt. 

Kundorderpunkten bör således ligga vid mellanlagret. Det är bekräftat att dragande 

system minskar lager och buffertplatser betydligt (Lumsden, 2012). Däremot har vi 

förståelse för att ställa om produktionen från prognosstyrt till kundorderstyrt är ett stort 

åtagande, i synnerhet utifrån SK23DF:s långa flöde.  

Vid intervjuerna med ledningen så har det framkommit att mellanlagret agerar som en 

buffertplats så att det finns material när det väl behövs. Samtliga maskiner i hela 

SK23DF:s flöde kör också andra produkter (Filialen har över 3000 olika produkter), så 
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det finns en förståelse för detta, även om vetenskapen hävdar att det inte alltid är rätt. 

Ett alternativt förslag skulle då vara att flytta mellanlagret precis före kostnadsställe 

4323 och 4115. Då skulle materialet kliva ur MIA vid operation 36 istället (se sid. 44), 

där den lagerläggs i affärssystemet som stationstråd och kostar inte kunden några 

pengar.  SK23DF kan sen åter kliva in i systemet vid kostnadsställe 4323, utifrån 

prognos, men helst kundorderstyrning.  

 

Så vad har man vunnit genom detta? Den totala ledtiden har inte minskats för produkten 

men processtiden påverkas till en markant minskning. Nu har flaskhalsen styrts bort 

efter bästa förmåga. Dvs att flödet ska kunna vara effektivt hela vägen fram till 

mellanlagret alldeles framför den tidigare identifierade flaskhalsen. Därigenom kommer 

flödet få nya begränsningar tidigare i kedjan precis som Olhager (2013) menar. 

 

Vi tycker även att köteori skulle kunna appliceras på SK23DF:s flöde. Köteori används 

just för att kunna förutspå hur ändringar av vissa parametrar påverkar resten av 

systemet. Adan och Resing (2001) nämner användandet av en ny parallell maskin för en 

flaskhals och se vad det får för påverkan. 

 

6.3 Diskussion om metodiken 

Tanken med metodiken är att underlätta analys och effektivisering av materialflöden. 

Rother (2004) menar att en kartläggning av nuläget är en förutsättning för 

effektivisering, varför metodikens första steg är just nulägesbeskrivning. Metodiken 

applicerades på ett företag där uppdraget var att identifiera flaskhalsar utifrån 

värdeflödesanalys och med hjälp av lean production. Faktorerna som valts utifrån lean 

production och flaskhalsteori är från generell teori och därför användbara för olika typer 

av tillverkande företag. Däremot kan en kartläggning av nuläget påverka metodikens 

modell till att justeras mot varje specifik organisations ändåmål. 

 

 

 

 

Nedan nämns kortfattat några för- och nackdelar med metodiken 
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Fördelar 

 Applicerbar hos andra företag och organisationer. 

 Metodiken skapar en enkel struktur att följa för både nulägesbeskrivningen och 

analysen. 

Nackdelar 

 Tidskrävande då den måste anpassas mot den specifika organisationen. 

 Metodiken begränsas till de faktorer författaren väljer att ta upp.  

För att ytterligare utvärdera metodiken bör den testas på fler tillverkande företag, som 

möjligen bidrar med fler för- och nackdelar och pekar på utvecklingsmöjligheter. 

Metodiken skulle kunna breddats ytterligare till att få med hela kedjan i form av 

leverantörer, kunder, marknad, affärssystem och olika faktorer inom de områdena samt 

även ekonomiska aspekter. Ytterligare ett steg, (Steg 3) i metodiken skulle lämpligtvis 

kunna vara implementering och uppföljning. Vi fann dock att appliceringen av vår 

modell på Filialen, Företag AB, involverade många delar av försörjningskedjan som 

resulterade i ett flertal förbättringsförslag av värde. 
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7 Rekommendationer till Filialen 

 
I den här delen så har vi sammanställt några rekommendationer till Filialen, Företag 
AB. Några punkter där vi anser att förbättringar kan göras visas nedan: 
 
 

 Uppdatera affärssystemet och andra system som hanterar information. För att 

kunna få en ännu skarpare bild av produktionen så tycker vi att affärssystemet 

behöver uppdateras. När vi gjorde värdeflödesanalysen märkte vi t.ex. hur svårt 

det var att få exakta siffror på hur länge material låg på inruta och utruta. Det 

hade krävts mycket mer resurser för att ta reda på den exakta informationen där. 

Vi föreslår att Filialen på Företag AB i första hand standardiserar arbetssättet för 

transport och hantering av material vid in- och utruta. När det är gjort så ska det 

vara möjligt för behöriga operatörer att registrera ankomst och avfärd av 

materialet på dessa ställen till ett system som lagrar denna information. Om det 

görs så går det att få en bättre helhetssyn av produktionen. 

 

 Utföra simuleringar av flöden för att på ett (relativt) billigt och snabbt sätt 

prova olika alternativ av flöden. Vi ser simuleringar som en framtida möjlighet 

hos Filialen, Företag AB, för att kunna fortsätta förbättra sina processer på bästa 

sätt och inte minst för att förstå de mixade flödena bättre och se sammanhang 

mellan de olika komponenterna på ett så klart sätt som möjligt. 

 

 För att Filialen, Företag AB, ska kunna fortsätta vara världsledande i en alltmer 

kompatibel miljö så krävs att de investerar i processförbättrande lösningar. Vi 

föreslår då att ledningen på Filialen tar reda på mer ingående information om 

köteori och undersöker om det är praktiskt tillämpbart för att effektivisera.   

 

 Få en mer rättvisande bild av flöden och lagerhållning genom att göra hela 

produktionen mer transparent, dvs mer lättåskådlig för samtlig personal.  

 

 Fokusera mindre på de olika avdelningarnas prestanda och fokusera på 

helheten av produktionen. Resultaten bör mätas i hur det totala resultatet blir av 

processen av de olika mixade flödena. Ett förslag på hur det kan göras är att 

tillämpa nyckeltal på kvalitet och effektivitet i hela produktionsflödet. 
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 Tvättningen av tråden i ARNDT är en process som skulle kunna bli en 

framtida flaskhals då operationen går långsamt. Det skulle vara intressant att 

bedriva fortsatta studier för vad som krävs för att säkerställa råmaterialets 

ingående kvalité för att eliminera hela den operationen.  

 
 Filialen, Företag AB, bör bli mer konsekvent med utbildningen av lean för 

operatörer och chefer. De chefer som tillfrågades nämnde att de hade varit med 

vid ett utbildningstillfälle om lean production och att de inte visste när nästa 

utbildningstillfälle skulle vara. Operatörerna som tillfrågades visste inte vad lean 

var. Efter att cheferna har fått en mer ingående utbildning om lean så föreslår vi 

att operatörerna ska få en åtminstone ytlig förståelse vad lean är för att förstå och 

vara positiv till förändringsarbete. 

 

 Det är ofta motstånd till förändringar på en arbetsplats. Det får ses som 

naturligt då de anställda inte vet om de nya arbetssätten kommer att vara 

gynnsamma för dem gentemot den arbetsinsats som krävs. Det sker alltid en viss 

rädsla att de kan komma att ses som överflödiga om ledningen försöker 

effektivisera organisationen.  

 

 Det är viktigt att använda personalens kompetens om operationerna inom 

systemet och att ha regelbundna möten med operatörerna och höra deras åsikter 

om vad som inte fungerar och deras förslag på hur saker kan fungera bättre.  

Det kan ta udden av motståndet på det kommande förändringsarbete som kan 

komma att göras då operatörerna känner att de är delaktig i förändringarna på ett 

tidigt stadium. En annan fördel med detta är att operatörerna känner att de är 

viktiga och att deras åsikt och expertis värdesätts. 

 

 Implementera ett simulerande logistiksystem och applicera köteori för att 

förbättra hanteringen ochh effektivisera de många flödena.  
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8 Slutsats 

 
I det här kapitlet sammanfattar vi rapporten och besvarar syftet med studien. 

 

Metodiken som vi skapade i denna studie var i det stora hela lyckad. Den fungerade bra 

för ändamålet men skulle kunna utvecklas ytterligare med fortsatta studier för än bättre 

effektivitet av flöden. Vi hittade flaskhalsen för flödet (valsningen) och att den låg i 

slutet av produktionen, vilket är olyckligt. Något vi märkte var dock att 

värdeflödesanalysen var svår att göra i och med att det var svårt att få exakta tider på 

arbetsmoment. Genom enbart värdeflödesanalys är det svårt att se var flaskhalsen är 

belägen och det är något som kan förbättras genom ett bättre affärssystem. Med 

standardiserad och noggrann inmatning av data vart materialet befinner sig i 

produktionen samt ankomsttider kan en mer detaljerad syn av nuläget uppnås. Med 

kompletterande metoder, främst intervjuer och observationer, kan vi ändå dra en slutsats 

om vart flaskhalsen ligger. Detta främst genom att beläggningen av maskinen i 

valsningen låg på 100% och det stora lagret bredvid maskinen.  

 

Produktionssystemet är väldigt komplext på Filialen, Företag AB. De jobbar med 150 

olika stålsorter och 3000 olika produkter med multipla flöden. Ett införande av lean 

production har pågått sedan en tid tillbaka men någon effekt av detta kunde inte ses i 

produktionen ännu. Det som främst saknades var standardiserade arbetssätt. De 

flödeschefer som intervjuades verkade dock nyfiken och intresserad av lean-konceptet.  

 

Något som kan ses som bekymrande är chefers och speciellt operatörers dåliga insyn på 

hur produktionen fungerar och hänger ihop. Stämningen och attityden uppfattades av 

oss som något irriterad och oengagerad och det är något som bättre förståelse för 

processer kan ändra på. Produktionspersonalen på Filialen behöver ytterligare 

utbildning om lean och att uppföljning av deras kunskap och utveckling sker.  

 

Slutligen så kan det tilläggas att all forskning på området pekar på att ju bättre bild 

organisationen har av nuläget, desto bättre förutsättningar för ett lyckat resultat vid 

förändringsarbete, exempelvis när man vill effektivisera materialflöden. 
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8.1 Förslag till fortsatta studier 
 

 Kika närmare på den mjuka delen inom lean och dess påverkan av flaskhalsar. 

 Hur ska kommunikationen inom företag förbättras rent praktiskt? Det finns 

många verktyg och system för att säkerställa detta men hur ska man lyckas 

motivera samtlig personal till detta? 

 Utveckla och testa metodiken vidare på andra företag. 
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Bilaga 1 – Toyotas 14 principer 

 

Avdelning I: Långsiktigt tänkande 

Princip 1. Basera era ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på 

bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. 

●       Lägg ett filosofiskt perspektiv på verksamhetens syfte och sätt det före 

kortsiktiga beslut. Arbeta, utveckla och inrikta hela organisationen mot ett 

gemensamt mål som är större än att tjäna pengar. Klargör vilken plats ni har i 

företagets historia och sträva efter att höja företaget till nästa nivå. Er 

företagsfilosofi ligger till grund för alla de andra principerna. 

●       Generera värde för kunden, samhället och ekonomin- det är er utgångspunkt. 

Utvärdera varje funktion inom företaget i relation till hur värde kan skapas. 

●       Var ansvarsfulla. Sträva efter att få kontroll över ert eget öde. Agera med 

självtillit och tro på er egen förmåga. Ta ansvar för era handlingar och 

upprätthåll och förbättra de färdigheter som gör att ni kan öka värdet på 

produkten. 

(Liker, 2009) 

Avdelning II: Rätt process ger rätt resultat 

Princip 2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan. 

●       Förändra arbetsprocesserna för att åstadkomma ett starkt värdehöjande och 

kontinuerligt flöde. Sträva alltid efter att eliminera den tid så alla arbetsprojekt 

är vilande eller väntar på att någon ska ta sig an dem. 

●       Skapa flöden för att snabbt kunna förflytta material och information och för att 

länka samman människor och processer, så att problemen kommer upp till ytan 

direkt. 
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●       Tydliggör flödet genom hela organisationsstrukturen. Det är nyckeln till 

processen med ständiga förbättringar och utvecklingen av människorna i den. 

(Liker, 2009) 

Princip 3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 

●       Förse nästkommande kunder i produktionsprocessen med det de behöver när de 

behöver det och i den mängd de behöver det. Grundprincipen för just-in-time är 

att påfyllning av material ska initieras av efterfrågan. 

●       Minimera produkter i arbete (PIA) och lagerhållning genom att bara lagra små 

mängder av varje produkt och fylla på ofta, grundat på vad kunden verkligen tar 

ut. 

●       Känn av och reagera på dagliga förändringar i efterfrågan snarare än att lita på 

datorproducerade planer och system avsedda att hålla reda på onödiga lager. 

(Liker, 2009) 

Princip 4. Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka). (Arbete som sköldpaddan, inte som 

haren.) 

●       Att eliminera slöseriet är bara en tredjedel av ekvationen för att Lean ska bli 

framgångsrikt. Att sluta överbelasta människor och utrustning och att eliminera 

ojämnheter i produktionsscheman är lika viktigt, vilket de företag som försöker 

införa Lean-principerna generellt sett inte har förstått. 

●       Sträva efter att utjämna arbetsbelastningen i alla tillverknings- och 

tjänsteprocesser som ett alternativ till den ”stanna, kör vidare”- taktik som de 

flesta företag har som arbetar med någon form av batcher. 

(Liker, 2009) 

Princip 5. Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att 

kvaliteten blir rätt ifrån början. 

●       Kvalitet för kunden ska vara incitamentet för den värdehöjande processen. 
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●       Använd alla de moderna och kvalitetssäkrade metoder som finns att tillgå. 

●       Bygg in i själva utrustningen förmågan att upptäcka problem och förmågan att 

stanna sig själv. Utveckla ett visuellt varningssystem som larmar team-eller 

projektledare om att en maskin eller process behöver åtgärdas, Jidoka. 

(automatisering kombinerad med mänsklig intelligens) är grunden till ”inbyggd” 

kvalitet. 

●       Bygg in stödsystem i er organisation, system som snabbt löser problem och 

vidtar åtgärder. 

●       Bygg in i er företagskultur filosofin att man stoppar processen eller saktar ner så 

att kvaliteten blir rätt ifrån början för att på lång sikt förbättra produktiviteten. 

(Liker, 2009) 

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

personalens delaktighet. 

●       Använd stabila, repetitiva metoder överallt för att bibehålla förutsägbarhet, 

timing och ett regelbundet utflöde från processen. Det utgör grunden för flödet 

och det dragande systemet. 

●       Fånga in den samlade kunskapen om en process fram till en viss tidpunkt genom 

att standardisera de bästa nu kända arbetsmetoderna. Tillåt kreativ och 

individuell medverkan för förbättring av standarden, bygg sedan in förbättringen 

i det nya arbetssättet så att ni, när någon lämnar arbetsplatsen, kan lämna över 

kunskaperna till nästa person. 

(Liker, 2009) 

Princip 7. Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda. 

●       Använd enkla, synliga indikatorer för att hjälpa människor att direkt avgöra om 

de arbetar enligt standard eller inte. 
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●       Undvik att använda datorskärm i de fall det avleder operatörens uppmärksamhet 

från arbetsstationen. 

●       Utforma enkla visuella system där arbetet utförs för att stödja flödet och det 

dragande systemet. 

●       Minska mängden rapporter till ett enda papper närhelst det är möjligt, också när 

det gäller era viktigaste ekonomiska beslut. 

(Liker, 2009) 

Princip 8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och 

processerna. 

●       Använd teknik för att stödja människor, inte för att ersätta dem. Det är oftast 

bäst att utarbeta en process manuellt innan man tillför teknik för att upprätthålla 

den. 

●       Ny teknik är ofta opålitlig och svår att standardisera, vilket är ett hot mot flödet. 

En utprovad process som är tillförlitlig gåt före ny och oprövad teknik. 

●       Gör praktiska tester innan ny teknik förs in i affärsprocesser, 

tillverkningssystem eller produkter. 

●       Förkasta eller modifiera tekniker som inte överensstämmer med er 

företagskultur eller som skulle kunna rubba stabilitet, pålitlighet eller 

förutsägbarhet. 

●       Uppmuntra ändå era anställda att ha nya tekniker i åtanke när de ska ta ställning 

till ett nytt arbetssätt. Inför den väl utprovade tekniken snabbt, under 

förutsättning att den blivit utvärderad i tester och kan förbättra flödet i era 

processer. 

(Liker, 2009) 
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Avdelning III: Tillför organisationen värde genom att utveckla personal 

och samarbetspartners. 

Princip 9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och 

lär ut den till andra. 

●       Utveckla ledare inom företaget hellre än att anställa dem utifrån. 

●       Se inte ledarens roll enbart som att kunna genomföra uppgifter och ha goda 

personalledaregenskaper. Ledaren måste också vara en förebild för företagets 

filosofi och affärsmetoder. 

●       En god ledare måste förstå det dagliga arbetet i detalj, så att han eller hon kan 

vara den som bäst lär ut företagets filosofi. 

(Liker, 2009) 

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

●       Skapa en stark, stabil kultur där man delar och arbetar enligt företagets 

värdegrund under en flerårsperiod. 

●       Lär enastående individer och team att arbeta enligt företagets filosofi för att 

åstadkomma enastående resultat. Arbeta mycket hårt med att ständigt förstärka 

kulturen. 

●       Sätt samman team med flera kompetenser för att förbättra kvalitet och 

produktivitet, och skapa stabila flöden genom att lösa svåra tekniska problem. 

Ansvarstagande uppstår när medarbetare använder företagets verktyg för att 

förbättra företaget. 

●       Sträva efter att ständigt lära alla hur man arbetar tillsammans i team mot 

gemensamma mål. Teamwork är något som måste läras in. 

(Liker, 2009) 
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Princip 11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att 

utmana dem och hjälpa dem bli bättre. 

●       Respektera partners och leverantörer och behandla dem som en utvidgning av er 

verksamhet. 

●       Utmana externa affärspartners att växa och utvecklas. Det visar att ni värdesätter 

dem. Sätt upp utmanade mål och hjälp era partners att uppnå dem. 

(Liker, 2009) 

Avdelning IV: Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på 

lärandet inom organisationen. 

Princip 12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi 

genbutsu). 

●       Lös problem och förbättra processer genom att själv gå till källan och granska 

och kontrollera data i stället för att teoretisera på grundval av vad andra 

människor eller datorskärmen säger. 

●       Tänk och tala med utgångspunkt från personligen verifierade uppgifter. 

●       Även chefer på högre nivåer och företagsledningen bör se efter själva, så att de 

har mer än bara en ytlig förståelse för situationen. 

(Liker, 2009) 

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

verkställ snabbt. 

●       Bestäm inte riktning förrän ni har övervägt samtliga alternativ noga. När ni har 

valt väg, rör er då snabbt men försiktigt framåt. 

●       Nemawashi är den process där man diskuterar problem och potentiella lösningar 

med alla berörda för att samla in idéer och komma överens om en riktning. 

Processen för att nå konsensus är visserligen tidsödande, men bidrar till att 
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bredda sökandet efter lösningar och när man en gång har fattat ett beslut är det 

raka spåret mot ett snabbt verkställande. (Liker, 2009) 

●       Princip 14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) 

och ständigt förbättra (kaizen) 

●       När ni väl har etablerat stabila arbetssätt, använd då verktygen för ständiga 

förbättringar för att fastställa grundorsaken till ineffektivitet. Vidta sedan 

åtgärder. 

●       Utforma arbetssätt som kräver minimala lager. Då blir slöseri med tid och 

resurser synligt för alla. När slöseri uppdagas, låt era anställda använda en 

process för ständiga förbättringar (kaizen) för att eliminera det. 

●       Skydda kunskapsbasen inom organisationen genom att utveckla medarbetare 

som stannar kvar och får långsam befordran i mycket noggrant utformade 

befordringssystem. 

●       Använd hansei (reflektion) vid avstämningspunkterna och efter det att ni 

avslutat ett projekt för att bringa alla brister i dagen. Utarbeta åtgärder för att 

undvika att samma misstag upprepas. 

●       Lär genom att standardisera de bästa arbetssätten hellre än att uppfinna hjulet 

igen i varje nytt projekt och med varje ny chef.  

(Liker, 2009) 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Frågor till operatörer (operatörer från varje maskin i flödet) 

1. Vilken maskin/ kostnadsställe är du operatör för? 

2. Hur lång ställtid är för SK23DF? 

3. Hur lång tid tar det för SK23DF att gå igenom denna maskin? 

4. Hur påverkar skiftbytena produktionen? 

5. Hur ofta blir det driftstörningar när ni kör SK23DF? Hur lång tid tar det att 

ordna problemet? 

6. Om det blir fel i operationen, hur lång tid tar det innan det upptäcks? 

7. Vad är roten till de flesta problemen i processen? (är det ofta samma 

förekommande problem. 
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