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Sammanfattning 

Effektiviseringar inom företagen är en viktig del för företagens överlevnad, under de 

senaste decennierna har intresset för effektiva materialflöden ökat allt mer. Genom 

att ständigt effektivisera sparar företagen både tid och pengar. Denna studie fokuse-

rar på att effektivisera ett produktionsflöde i ett företag. 

En litteraturstudie genomfördes för att lyfta fram olika nyckelfaktorer för en effektiv 

process, skapa förståelse för olika begrep och lade grunden för olika typer av ana-

lyser som senare används i studien. För att få en helhetsbild av den verkliga proces-

sen som skall studeras användes fallstudie som metod vilket innefattar intervjuer och 

observationer. 

Tre förslag på nya produktionsflöden arbetades fram genom att granska de nyckel-

faktorer som togs fram under litteraturstudien, genom analysen av intervjuerna och 

analysen av observationerna. Faktorer som även beaktades var hur dessa nyckelfak-

torer påverkar varandra. Förslagen utvärderades genom en Pugh-matris där ett av 

förslagen framträdde som det starkaste, som sedan rekommenderas till fallföretaget. 

Det rekommenderade produktionsflödet förväntas minska ledtiden från nuvarande 

produktionsflöden vilket är 114 respektive 196 minuter till den nya beräknade led-

tiden på tolv minuter för respektive flöde. Med det rekommenderade produktions-

flödet reduceras tiden för både transporter och hantering av detaljerna och detta 

motsvarar en minskning på 4,25 personer, vilka kan frigöras för andra arbetsuppgif-

ter inom företaget samt att det frigörs mer uppställningsyta för inkommande gods. 

Nyckelord: Produktionsflöde, effektivisering, ledtid. 
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Abstract 

Business efficiency enhancements are an important part of corporate survival, in re-

cent decades, interest in efficient material flows has increased more and more. By 

constantly improving, companies save time and money. This work focusses on 

streamlining a production flow in a company. 

A literature study was conducted to highlight different key factors for an effective 

process, to create an understanding of different concepts and to lay the foundation 

for different types of analyzes later used in the study. In order to get an overall pic-

ture of the actual process to be studied, case study was used as a method which in-

cludes interviews and observations. 

Three proposals were dealt with by examining the key factors that emerged during 

the literature study, through the analysis of the interviews and the analysis of obser-

vations. Factors that were also considered were how these key factors relate to each 

other. The proposals were evaluated through a Pugh-matrix where one of the pro-

posals emerged as the strongest, which is then recommended to use by the compa-

ny. The recommended production flow is expected to reduce lead time from cur-

rent production flows, which is 114 and 196 minutes to the new estimated lead time 

which is twelve minutes for each production flow. With the recommended produc-

tion flow, both the transport and management of the part items decrease, and 4.25 

people are released from the work stations, which means that these resources can be 

used to within other applications within the company and that more loading space 

for incoming goods is released. 

Keywords: Production flow, efficiency, lead time. 
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1 Introduktion 

Företagens ständiga arbete med förbättringar är något som det läggs mer och mer 

resurser på i dagens samhälle då konkurrensen hårdnar, tillgängligheten på transpor-

ter har aldrig varit större vilket medför att företagen konkurrerar över större geo-

grafiska områden idag än någonsin tidigare. Den traditionella massproduktionen har 

utmanats som ett resultat av den ständigt ökade konkurrensen, företagen måste hela 

tiden använda nya metoder och bli mer effektiva [1]. De senaste decennierna har in-

tresset för effektiva materialflöden ökat, även det som ett resultat av den ökade 

konkurrensen och kundernas ständigt ökade krav [2]. Genom att ständigt effektivi-

sera tillverkningsprocessen är det inte bara mindre tillverkningskostnader som kan 

uppnås utan även ökade intäkter. Enligt Lumsden [2] förklaras detta som att en god 

kundservice skapar ett mervärde för kunden vilket gör det möjligt att hålla ett högre 

pris, öka marknadsandelar och få återkommande kunder som följd. Ständiga förbätt-

ringar är även ständiga förändringar. Förändringar, oavsett om de är i positiv be-

märkelse eller inte kräver resurser i både tid och pengar. 

1.1 Problemformulering 

Fallföretaget jobbar, lika som många andra företag, ständigt med att förbättras och 

som ett led i detta har tillverkningsorderstorlekarna nyligen halverats för att halvera 

ledtiden för tillverkning av produkter. Detta har medfört att varje avdelning har 

kortare tid på sig att göra klart sina moment innan detaljerna skall skickas vidare till 

nästa avdelning. Alla detaljer hos fallföretaget målas i en utav de olika målerilinjerna. 

För att få plats med mer uppställningsyta för inkommande gods till avdelningen 

måste en station inom måleriet hos fallföretaget tas bort, alternativt minskas i stor-

leken. Vissa detaljer måste förbättras innan de kan skickas vidare på grund av kvali-

tetsbrister, dessa förbättringar är nu svårare att hinna med inom ramen för den kor-

tare tiden, samt att största delen av dessa förbättringar görs i stationen som måste 

avvecklas. Fallföretaget behöver en lösning för hur detaljerna skall bättringsmålas i 

framtiden, för att inte sänka kapaciteten i målerilinjerna samt korta ner tiden för 

bättringarna så att inte detaljerna hamnar efter i produktionsflödet. 

1.2 Syfte, mål och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att analysera möjligheterna till att förbättra bättringsflö-

det åt fallföretaget. Målet är att ta fram ett lösningsförslag i form av en layout med 

en processbeskrivning över bättringsflödet, med en kortare ledtid än befintligt bätt-

ringsflöde. 

För att besvara syftet har två frågeställningar skapats  

 Vad är viktiga nyckelfaktorer för ett effektivt produktionsflöde? 
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 Hur påverkar nyckelfaktorerna varandra och hur ställs dessa i förhållande för 
att skapa ett effektivare bättringsflöde? 

1.3 Krav, önskemål och avgränsningar 

Fallföretag har gett följande krav på lösningen 

 Kortare ledtid än dagsläget för bättringsflödet. 

 Skapa utrymme för att öka kapaciteten i huvudflödet. 

 Ta bort behovet att använda måleriboxen för att utföra bättringar. 

 Säker för människa och miljö. 

Fallföretag har gett följande önskemål på lösningen 

 Samma bättringsflöde för båda målerier. 

Examensarbetet avgränsas från att ta reda på varför defekter uppstår på målade bitar, 

det vill säga varför ett bättringsflöde behövs samt avgränsas det från att ta fram ny 

utrustning för delprocesser och eventuella ekonomiska investeringsunderlag som 

kan behövas. Projektet skall endast ta fram tider, platsbehov och arbets-

/funktionsbeskrivning för varje delprocess. 
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2 Litteraturstudie 

I följande kapitel utförs en litteraturstudie i syfte att inhämta information för att be-

svara den första frågeställningen ”Vad är viktiga nyckelfaktorer för ett effektivt pro-

duktionsflöde?”. Litteraturstudien utförs med ett explorativt förhållningssätt för att 

få generell kunskap inom ämnet. Litteraturstudien genomförs genom att på olika da-

tabaser söka efter relevanta artiklar och böcker inom ämnet. Denna information 

trattas ner till djupare information för att besvara den andra frågeställningen ”Hur 

påverkar nyckelfaktorerna varandra och hur ställs dessa i förhållande för att skapa ett 

effektivare bättringsflöde?”.  

2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 Effektivitet 

Effektivitet liknas av Nationalencyklopedin [3] med prestationsförmåga och definie-

ras som: 

”Förhållandet mellan insatserna i en verksamhets resultat”  

Effektivitet kan även ses som ett styrmedel för att mäta produktionens resultat av en 

produkt. Det vill säga att med så låg kostnad som möjligt kunna producera en vara 

med så bra kvalitet som möjligt [4]. Enligt Lumsden [2] handlar effektivitet om att 

göra rätt saker medan produktivitet handlar om hur företaget gör rätt saker. 

Effektivitet finns inom alla branscher men kan ha olika betydelse beroende på vart 

man befinner sig. Effektivitet i en produktion kan uttryckas med hjälp av effektivi-

tetsvariablar. Genom dessa variabler kan det sättas mål som kan mätas och därmed 

följa upp att det stämmer överens med företagets syfte och mål [5]. Tidigare har ge-

nerella definitioner getts men för att gå mer på djupet och fokusera på den effektivi-

tet som denna studie syftar till bör effektivitet inom tillverkning ges en mer tydlig 

definition. Tillverkningseffektiviteten mäts konstant mot tydligt fastställda krav från 

kunden företaget valt att tillmötesgå. Tillverkningseffektivitet handlar enligt Hill [6] 

om att reducera pris, öka uppfyllanden av kundens kvalitetskrav, reducera ledtider, 

reducera ställtider och öka produktutbud. 

2.1.2 Logistik 

”Syftet med logistik är att förbättra effektiviteten i ett företag och därmed åstad-

komma en positiv resultatpåverkan.” [5]. 

Jonsson och Mattsson definierar logistikens huvudvariabler till följande: Kundser-

vice, kostnader, kapitalbindning, flexibilitet, tid och miljö [5]. 
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2.1.3 Ledtid 

Tiden från att en order läggs till att den levereras till kunden är det som kallas ledtid 

[7]. Ledtid kan även ses som genomloppstid som enligt Olhager [8] beskriver den 

totala tiden det tar för en produkt att ta sig från materialanskaffning till leverans. 

Normalt består en ledtid av de fem ledtidskomponenterna: kötid, ställtid, bearbet-

ningstid, väntetid och transporttid [8]. 

2.1.4 Cykeltid och takttid 

Det är vanligt att uttrycken cykeltid och takttid blandas ihop [7] [8]. Men Cykeltiden 

definieras i fortsättningsvis, i enighet med Oskarsson et.al [7] definition, som den 

verkliga tiden för att utföra ett enskilt moment. Cykeltiden mäts genom att ta tid 

från, när momentet startar tills det avslutas.  

Takttiden beskriver vilken produktionstakt som produktionen eftersträvar, det vill 

säga tiden mellan varje färdigtillverkad produkt [7]. Med takt menar man enligt Pe-

tersson, et al. [9] den specifika volym som efterfrågas inom en viss tid. Takttiden be-

räknas genom ekvationen: 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛
(1) 

desto längre denna tidsperiod är desto stabilare produktion, dock med nackdelen att 

lager uppstår för att kunna fortsätta ha stabil produktion trots svängningar i voly-

men. Det är inte ovanligt med stora variationer i takttiden men det är viktigt att 

operatörerna är involverade och har förståelse för takt som koncept för att klara 

dessa variationer [10]. När takttiden är kortare än cykeltiden skapas flaskhalsar. För 

att i största möjliga mån undvika flaskhalsar bör man försöka eliminera onödiga köer 

och dela upp orderstorlekarna i mindre antal [10]. 

2.1.5 Kapacitetsplanering 

Syftet med kapacitetsplanering är att skapa en överenskommelse, kortsiktigt och 

långsiktigt, mellan behov och tillgång. Exempelvis om det finns ett prognostiserat 

behov att öka produktionskapacitet för att möta en högre efterfrågan från mark-

naden i framtiden [5]. En kortsiktig lösning kan vara att arbeta övertid för att möta 

behovet. En långsiktig lösning kan vara att tillsätta mer personal alternativt installera 

en ny tillverkningsenhet [5]. 

2.2 Nyckelfaktorer 

I själva produktionen finns det flera faktorer som påverkar om det är en effektiv 

process eller inte, något som säger sig själv är att desto kortare tid det tar för en 

produkt att ta sig igenom produktionen, det vill säga dess ledtid, desto effektivare är 
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produktionen [11]. Enligt Halbeisen och Segerlund [12] uppnås ofta förbättringar av 

ledtider genom att aktivt jobba med den interna logistiken. Enligt Jonsson och 

Mattsson [5] handlar det om att fastställa mängd och tidpunkt så att kommande be-

hov kan tillgodoses för att ha ett effektivt materialflöde. Detta kan ske antingen som 

ett dragande eller en tryckande produktion, skillnaden mellan de två är vem som be-

stämmer att produktionen ska starta. 

Det är inte bara själva produktionen i sig och hur den styrs som påverkar effektivite-

ten utan även transporterna mellan de olika delarna i produktionen, alla typer av 

onödiga förflyttningar är en typ av slöseri som skapar ineffektivitet i produktionen 

[13]. Eliminering av slöserier och att skapa flöden i produktionen så att material inte 

behöver transporteras i onödan är några av de faktorer som Lean-produktion bygger 

på [14]. Att utifrån kundens perspektiv definiera och arbeta fram ett jämnt flöde, 

minimera slöserier, tillverka mot kundorder och kvalitetsstyra produktionen är i 

korta drag vad Lean handlar om [14]. Transporter inom produktionen är inte bara 

en typ av slöseri som påverkar effektiviteten utan kan även, enligt Hines och Rich 

[13], försämra kommunikationen mellan olika avdelningar. Försämrad kommunikat-

ion kan bidra till att olika kvalitetsbrister uppkommer senare i produktionen där det 

blir allt svårare att korrigera bristerna till minsta möjliga kostnad [13]. Utebliven 

kommunikation ses enligt Lean som ett slöseri och enligt Tench och Yeomans [15] 

finns det forskning som visar att utebliven kommunikation mellan personal och inef-

fektivitet har starka samband.  

Ett annat slöseri som finns inom Lean är onödiga rörelser, när en anställd måste böja 

sig eller sträcka sig efter något som inte ligger på sin plats, ibland till och med att 

den anställda måste gå och hämta något på en annan avdelning för att kunna utföra 

sin arbetsuppgift, är det onödiga rörelser [13]. Detta handlar självklar om mer än ef-

fektivitet i produktion, det handlar även om hur ergonomisk produktionen är. Onö-

diga rörelser leder till försämrad produktivitet och vidare till kvalitetsproblem [13]. 

Det är av största vikt att alla anställda förstår sin del i kedjan och hur ens eget age-

rande inte bara påverkar sitt område utan hela företaget. Om denna förståelse inte 

finns minskas effektiviteten enligt Chen, et. al [16] genom att man bara fokuserar på 

sina egna resultat och inte ser helheten. Lumsden [2] förklarar detta vidare genom 

att företag som lyckas samordnar personella resurser med övriga resurser uppnår 

högre kvalitet, bättre flexibilitet och högre effektivitet i företagets processer. 

2.3 Processflödesanalys 

En processflödesanalys utförs för att förstå processen och för att tydligare kunna se 

hur man kan göra olika processförbättringar. Analysen kan göras på flera olika ni-

våer, allt från ett helt produktionsförlopp till enbart en operation. När en process-

flödesanalys utförs så dokumenterar man aktiviteterna detaljerat, kompakt och gra-
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fiskt. Processflödesanalyser kan se olika ut beroende på varför man gör analysen och 

därför förekommer det även stora variationer i detaljeringsgrad och vilken samt hur 

mycket information som tas med i olika analyser [8]. 

Enligt Olhager [8] finns det några grundläggande steg som görs vid en processflö-

desanalys, dessa är: 

 Identifiera och kategorisera processaktiviteterna 

 Dokumentera processen som helhet 

 Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar 

 Rekommendera lämpliga processförändringar 

 Genomföra beslutade förändringar 

Det vanligaste sättet att beskriva en process för att sedan kunna analysera den är att 

använda sig av ett processflödesschema eller ett layoutflödesdiagram se Fig. 1. De 

symboler som vanligen används är ⃝, →, ,  och ʘ, dessa betyder: 

⃝ = Operation → = Transport, visar även vilket håll flödet går åt. 

 = Kontroll  = Lager ʘ = Hantering 

 

 

Fig. 1. Exempel på processflödesschema och layoutflödesdiagram från Olhager [8]. 

 

2.3.1 Processflödesschema 

Ett processflödesschema kan användas för både varor och tjänster. Arbetsgången vid 

den process som avses att studeras följs och dokumenteras. Antal operationer, kon-
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troller, aktivitetstider och transportlängder sammanställs i ett diagram. Diagrammet 

används sedan för att få en överblick över vad som sker i processen och vad som 

skulle kunna eliminera för att skapa en bättre process. [8] 

2.3.2 Layoutflödesdiagram 

Ett Layoutflödesdiagram visualiserar hur olika maskiner, arbetsstationer och lager är 

placerade i förhållande till varandra i en produktionslokal. Detta kan göras som ett 

nästa steg efter ett processflödesschema. Layoutflödesdiagram visar de fysiska flö-

dena medan processflödesschema ger detaljerad flödesbeskrivning. Layoutflödesdia-

gram gör det visuellt och enkelt att se den totala transportvägen mellan olika operat-

ioner. [8] 

2.4 Tillverkningsstyrningsprinciper 

Det finns fem olika typer av tillverkningsstyrningsprinciper: projekt, enstycks, parti, 

lina och kontinuerlig produktion [6]. Ofta kombineras flera av dessa principer för ett 

tillverkande företag. Det är vanligast förekommande att ett företag använder fler än 

en av dessa fem nämnda tillverkningsmetoder för att tillverka produkter. Detta på 

grund av att det oftast skiljer sig i produktvolymer på delar de tillverkar [6]. Den be-

stämmande faktorn om vilken tillverkningsmetod som väljs är produktvolymen. 

Länken mellan efterfrågan på produkten och investeringskostnaden är fundamental 

för detta beslut [6]. 

När volymerna ökar, motiveras investeringar i processer som är avsedda för att den 

produkten ska öka. Högt utnyttjande av anläggningen stärker investeringen. På lik-

nande sätt, om processer inte kommer att utnyttjas mycket av en produkt, måste de 

väljas så att de kan möta tillverkning och affärsbehov hos andra produkter. Därför 

måste företagen vid val av processer avgöra mellan den teknik som krävs för att 

skapa en produkt och hur produkten tillverkas [6]. 
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3 Metod 

För att få en helhetsbild av uppgiften skapades en nulägesanalys av det befintliga 

bättringsflödet. För att genomföra nulägesanalysen samlades information in med 

hjälp av intervjuer och observationer. Med den insamlade informationen skapades 

förslag som jämfördes med en utvärderingsmetod. Avslutningsvis utfördes en me-

todkritik där metoden kritiskt granskats. 

3.1 Fallstudie 

En fallstudie är det mest systematiska sättet att genomföra en studie av ett problem 

[17]. Målet är att nå fram till ett resultat utifrån insamlad data och information. Det 

är viktigt att tänka på frågor som ställs, vilken kontroll som finns och hur det förvän-

tade resultatet kan uppnås för att veta om metoden är mest lämplig. [17] En fallstu-

die ger ett djup i en undersökning [18]. När ett konkret fall och vad som händer i 

det konkreta fallet studeras i verkligheten anses det vara en fallstudie [19]. Denna 

rapport avser att studera en specifik process på ett företag under verkliga förhållan-

den därför anses det vara en fallstudie. 

3.2 Nulägesanalys 

En nulägesanalys upprättas för bättringsflödet, detta är viktigt för att skapa en för-

ståelse för själva verksamheten och hur den fungerar. Genom skapandet av nulägesa-

nalysen fås en djupare förståelse av bättringsflödet samt tas data fram som kan jämfö-

ras med förslag på lösningar för att se skillnader i produktionseffektiviteten. 

Genom att studera fallföretagets affärssystem och tidigare gjorda tidsstudier hittades 

information om aktuell produktionstakt och produktionsvolym. Denna data verifie-

rades genom samtal med arbetsledare för avdelningen. Resterande data som inte 

återfunnits från företagets egna studier har tagits fram genom observationer samt in-

tervjuer.  

3.3 Intervjuer 

För att ta fram kvalitativ data i en fallstudie lämpar sig intervjuer för att ta reda på 

hur en organisation eller person tycker eller gör i vissa ståndpunkter [17]. Intervjuer 

är en flexibel datainsamlingsform som går att tillämpa på de flesta områden [20]. 

Kvantitativa intervjuer är generellt mindre strukturerade, respondenten har då 

större möjligheter att tala fritt ur sitt perspektiv och intervjuaren har möjlighet att 

ställa följdfrågor [17] [21]. En intervju är aldrig 100 procent objektiv, då intervjun är 

ett samspel mellan två eller flera personer som framhäver subjektiva åsikter [21]. 

Data som insamlas via intervjuer kan vara svår att åstadkomma med andra metoder 

[17] [20]. 
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Syftet med de utförda intervjuerna var att inhämta information om befintliga arbets-

platser, undersöka om respondenterna hade samma uppfattning av vad effektivise-

ring av produktionen innebär jämfört med teorin och om det fanns befintliga idéer 

för hur bättringsflödet kunnat förändras.   

För att skapa en kvalitativ intervju används öppna frågor, det vill säga inte frågor 

som en har ett svarsalternativ som svar till exempel ”ja och nej” frågor. Genom 

denna metodik under intervjuer skapas en djupare diskussion, vilket leder till mer 

fördjupad information. Intervjuerna har spelats in för att viktig information ej ska 

förloras, Ejvegård [20] påstår att detta kan hämma respondenten, Merriam [17] sä-

ger att inspelning kan vara bra för att inte missa väsentlig information. Responden-

ten har fått information innan intervjun att dennes personliga identitet inte kommer 

uppges i rapporten samt en förklaring om varför intervjun spelas in, vilket syfte in-

tervjun har och att respondenten skall få se en kopia av den sammanfattade intervjun 

och få möjlighet att läsa igenom och godkänna denna innan den publiceras. Detta 

görs för att respondenter skall känna sig trygg under intervjutillfället vilket är en 

viktig aspekt för att få fram korrekt information [20] [22]. 

För att få relevant information vid intervjuerna valdes en produktionstekniker med 

huvudområde måleriet samt en Lean-projektledare som respondenter till intervjuer. 

Även samtal har förts med avdelningsansvariga för måleriet och detaljlagret. 

3.4 Observationer 

Syftet med att utföra observationer är att inhämta fördjupade kunskaper i hur pro-

duktionen går till, samt för att samla in kvantitativ data. Först gjordes övergripande 

observationer av alla delmoment som ingår i den studerade processen, sedan utför-

des mer fördjupade observationer för varje arbetsstation i processen. Då företaget 

har gjort mycket egna analyser inom bättringsflödet togs i första hand data från dessa 

analyser. Ett problem kan vara korrektheten i dessa källor, informationen som häm-

tats har granskats noggrant av författaren för att säkerhetsställa att informationen är 

korrekt. Detta gjordes bland annat genom att kontrollera hur data som framställts 

tagits fram samt hur den räknats ut.  

3.5 Utvärderingsmetod 

För att göra en vetenskaplig jämförelse av de lösningsförslag som skapas skall jämfö-

relsen vara objektiv, detta kan uppnås genom användandet av ett jämförelseverktyg 

[23]. Cervone [24] lyfter Pugh-matris till ett lämpligt valideringsverktyg när flera 

förslag skall jämföras med många kriterier, vilket styrker valet att använda Pugh-

matrisen, då flera nyckelfaktorer vägdes mot varandra. Kriterierna som ingår i ma-

trisen sammanställs från litteraturstudien samt insamlad empiri. För att uppnå kor-

rekt viktning är det viktigt att alla personer vet vad förslagen innebär samt att de vet 
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hur själva Pugh-matrisen fungerar. Intressenter valdes ut som fick fylla i en egen 

viktning av kriterierna som tagits fram. Detta menar Cervone [24] stärker reliabili-

teten i själva jämförelsen. 

3.6 Metodkritik 

För att studien ska vara valid skall information som samlas in vara korrekt och an-

vändas på ett sätt som gör resultatet korrekt [25]. Validiteten i en rapport stärks ge-

nom användandet av verktyg anpassande för ändamålet, noggrann datainsamling och 

en bra teoretisk grund [26]. Genom användandet av intervjuer och observationer för 

att samla in information anses validiteten vara hög, då det är det svårt att ta in denna 

information med andra verktyg.  

Att en vetenskaplig skrift har reliabilitet menas att oberoende av vem som utför stu-

dien skall den kunna upprepas och få samma resultat [25]. En datainsamling som är 

noggrann och utesluter slumpen är viktigt att säkerhetsställa för ett vetenskapligt ar-

bete, för att hålla hög reliabilitet [26]. Genom att noggrant beskriva allt som gjorts 

samt förklara alla antaganden anser författaren att studien når en hög reliabilitet.  

Studiens generaliserbarhet visar till vilken grad resultatet kan tillämpas för liknande 

situationer [20]. Då fallstudien görs på en specifik produktionsprocess hos ett fallfö-

retag minskar studiens generaliserbarhet [20]. Men då det finns produktionsflöden i 

många tillverkande företag anses metoden kunna tillämpas, enligt författaren, i 

andra fall i stor utsträckning vilket bidrar till ökad generaliserbarhet [19]. 
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4 Genomförande  

I detta kapitel presenteras en nulägesanalys, där aktuell data för nuvarande process-

flöde presenteras och sammanfattningar av intervjuerna. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Fallföretaget är en av Sveriges ledande tillverkare inom sin bransch och de tillhör en 

koncern som är en av Europas ledande inom branschen. De är cirka 800 anställda 

och har enligt årsredovisningen för 2016 en omsättnings på ungefär 1,3 miljarder. 

Fallföretaget har två målerilinjer i produktionen. En anläggning benämnt ”Elstaten” 

som målar standardbitar med fokus på hög produktivitet och en nybyggd anläggning 

kallat ”Nya måleriet” som har hög flexibilitet vilket målar resterande sortiment.  I 

Elstaten tar det 240 minuter för en bit att åka igenom flödet och i det Nya måleriet 

tar det 150 minuter. Varje bit som inte klarar kvalitetskontrollen efter målningen 

måste skickas via bättringsflödet. Båda målerier har varsitt bättringsflöde med olika 

utformning. Elstaten har följande delprocesser i bättringsflödet: spackling, torkning, 

slipning och grundmålning, biten skickas sedan till en måleribox för toppmålning. 

Nya måleriet har följande delprocesser i bättringsflödet: spackling, torkning och 

slipning sedan skickas bitarna igenom Nya måleriets målerilinje. Nya måleriet har en 

separat slinga, kallat bättringskonvajern, för att endast utföra toppmålning. Denna 

används inte i dagsläget då det inte finns en lösning för hur den skall användas.  

4.2 Nulägesanalys 

Produktionen för målerianläggningarna är mellan 7 000 till 18 500 bitar per dygn 

och delas upp under två skift. Den totala bättringsandelen är varierande mellan sex 

till tio procent. Produktionsprocessen som undersöks är bättringsflödet för måleriet. 

När en bit inte godkänns i kvalitetskontroller skickas den till bättringsflödet.  

För Elstaten startar bättringsflödet efter en kvalitetskontroll, blir inte biten godkänd 

skickas den vidare till bättringsflödet. Biten läggs på en separat transportbana som 

transporterar bitarna till en spacklingsstation. Vid spacklingsstationen blandas den 

mängd två-komponentsspackel som operatören uppskattar behövs för att laga ska-

dan. Detta spackel appliceras på den uppstådda defekten. När operatören är nöjd 

med produkten läggs den på ett ytterligare transportband som biten ligger på i cirka 

fyra minuter för att hinna torka innan slipstationen. På slipstationen slipas det över-

flödiga spacklet bort, därefter flyttas biten över till grundmålningen. När biten har 

målats skickas den via specialtransport till bättringsboxen. I bättringsboxen läggs det 

på ett lager med toppfärg. När detta har torkat läggs den i en korg med andra bätt-

ringar. När korgen med bättringar blir full skickas den till nästa avdelning, detaljlag-

ret. Där finns en plockare som placerar biten i rätt korg.  
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Bättringsflödet i det Nya måleriet startar efter att biten har kvalitetskontrollerats, är 

biten defekt skickas den över till ett transportband mot slipstationen. Där bättras bi-

ten med två-komponentspackel som arbetaren blandar ihop själv. När biten har 

spacklats läggs den på en transportbana, där det tar fyra minuter för biten att komma 

fram till slipstationen för att torka spacklet. Där tar de upp biten från transportbanan 

och slipar bort allt överflödet spackel till det blir en fin yta. Därefter placeras biten i 

en korg. När korgen är fylld med 38 bitar transporteras den vidare till en sax-lyft. 

När alla 38 bitar är pålastade höjs sax-lyften upp för att ge operatören möjlighet att 

sätta fast bitarna i konvajersystemet. Väl uppe i luften börjar operatören att kroka 

fast bitarna en för en på bommen. En bom tar 19 bitar, när första bommen är färdig-

ställd skickas den vidare och nästa bom inkommer där de resterande 19 bitarna kro-

kas fast. Bitarna åker då igenom hela Nya måleriets flöde med grundmålning samt 

toppmålning. 

Cykeltiden för båda målerierna kombinerade är 2,8 sekunder per bit se bilaga C för 

uträkning. Bättringsandelen är varierande mellan de två målerierna. Över en period 

sedd över första kvartalet 2018 är den totala bättringsandelen 8,25 procent. För El-

staten är bättringsandelen 7,6 procent och för Nya måleriet 10,5 procent. Över 

samma period har det Nya måleriet har en snittproduktion av 5 000 bitar per dygn 

och Elstaten har en snittproduktion på 13 000 bitar per dygn. Enligt arbetsledare på 

måleri arbetar två av totalt tre personer med att endast att måla bättringar. 

4.2.1 Flödesschema Elstaten 

Flödesschemat för bättringsflödet i Elstaten presenteras i Tab. 1. Alla avstånd har 

uppmätts i fallföretagets layout över måleriet och avrundats till närmsta meter. Ti-

derna för ”spackling”, ”slipning” och ”grundmålning” har hämtats från en tidigare 

gjord tidsstudie av företaget, tiderna dubbelkollades med måleriets arbetsledare som 

bekräftade att dessa stämmer. Tiden för ”buffert” samt ”sortering av korg” har be-

räknats med ett genomsnittsvärde, beräkningen finns i Bilaga A. Tiden för ”torkning 

grundfärg”, ”toppmålning”, ”torkning färg”, kvalitetskontroll och placera i korg har 

framkommit från samtal med arbetsledare på måleri.  
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Tabell 1. Flödesschema för bättringsflödet i Elstaten. 

Den totala tiden blir 114 minuter, dock varierar denna siffra beroende på vilken in-

tensitet bitarna kommer i. Om en bit inte behöver vänta på någon buffert kan den 

snabbast gå igenom flödet på 95 minuter. När det är långa tidsintervall mellan bätt-

ringsbitarna tar det längre tid för att fylla upp bufferten efter grundmålningen. 

Transportsträckan blir totalt 187 meter och det är totalt 15 olika steg i processflö-

det. Ett layoutflödesdiagram presenteras i Fig. 2 som ger en visuell och tydlig bild av 

bättringsflödet i Elstaten, huvudstegen är uppmärkt med siffror.  

Steg Beskrivning ⃝ →   ʘ Tid (sek) Avstånd (m) 

1 Till spackling   x         12 

2 Spackling x         35   

3 Torkning spackel x         240   

4 Slipning x         29   

5 Till grundmålning   x         5 

6 Grundmålning x         6   

7 Buffert       x   1136   

8 Till toppmålning   x         45 

9 Torkning grundfärg x         1800   

10 Toppmålning x         5   

11 Torkning färg x         3600   

12 Kvalitetskontroll     x     5   

13 Placera i korg     x 3  

14 Till detaljlagret   x         125 

15 Sortering av korg         x 9   

  Summa 7 4 1 1 2 6868 187 
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Fig. 2. Layoutflödesdiagram nuläge för bättringsflödet Elstaten. 

1. Spacklingsstation 

2. Torkningsstation 

3. Slipningsstation 

4. Grundmålningsstation 

5. Bättringsbox 

6. Detaljlager 

4.2.2 Flödesschema Nya måleriet 

Flödesschema för bättringsflöde i Nya måleriet presenteras i Tab. 2. Alla avstånd har 

mätts upp från befintliga layoutritningar från fallföretaget. Tider för ”spackling”, 

”torkning av spackel” och ”slipning” har tagits från fallföretagets tidigare gjorda tids-

studie. Bufferttider har beräknas med hjälp av genomsnittsvärden se bilaga A för 

fullständig uträkning. Tider för grund och toppmålning har inhämtats från produkt-

ionstekniker. Tider för avplockning är ett uppskattad värde baserat på tider från El-

statens hantering då det är likvärdiga arbetsmoment. ”Sortering av korg” baseras på 

samtal från arbetsledare på detaljlager se bilaga A för uträkning.   
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Tabell 2. Flödesschema för bättringsprocessen i Nya måleriet. 

Den totala tiden för en bättring är 196 minuter, alternativt 3 timmar och 16 minuter 

i genomsnitt. Se Fig. 3 för ett layoutflödesdiagram över Nya måleriets bättrings-

flöde, där visualiseras bättringsflödet i Nya måleriet samt är de huvudsakliga stegen 

för flödet märkt med varsin siffra. 

 

Fig. 3. Layoutflödesdiagram nuläge för bättringsflödet Nya måleriet. 

1. Spacklingsstation 

2. Torkningsstation 

3. Slipningsstation 

4. Upphängningsstation 

5. Nya måleriet 

6. Avplockningsstation 

7. Detljlager 

Steg Beskrivning ⃝ →   ʘ Tid (sek) Avstånd (m) 

1 Till spackling   x         3 

2 Spackling x         35   

3 Torkning spackel x         240   

4 Slipning x         29   

5 Buffert        x   2345   

6 Till påhängning   x         8 

7 Påhängning Nya måleriet x         4   

8 Grund & toppmålning x         9000   

9 Kvalitetskontroll     x     0   

10 Till avplockning   x         5 

11 Avplockning         x 10   

12 Buffert        x   93   

13 Till detaljlagret   x         60 

14 Sortering av korg         x 9   

  Summa 5 4 1 2 2 11765 76 
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4.2.3 Tider i produktionsflödet 

För att räkna ut den önskade ledtiden enligt ekvation 1, behöver den tillgängliga ti-

den samt efterfrågan under samma tidsperiod räknas ut. Enligt data från fallföreta-

gets affärssystem är snittproduktionen 18000 bitar för de båda målerianläggningarna 

under ett dygn med två skift. Den totala arbetstiden är då 18 timmar, för att ta fram 

den tillgängliga tiden måste raster, möten, ställtider och städning subtraheras från 

totala arbetstiden. För två skift tas 108 minuter bort för raster, 20 minuter för mö-

ten samt 120 minuter för start/stopp och städning. Detta resulterar till 832 minuter 

tillgänglig arbetstid. Enligt statistik är bättringsandelen 8,25 procent under samma 

tidsperiod snittproduktionen vart 18000 bitar vilket ger en efterfrågan på 1485 bätt-

ringar. Enligt ekvation 1 blir takttiden ungefär 0,56 minuter, alternativt 33,62 se-

kunder, per bit. För att möta efterfrågan måste cykeltiden vara lika eller under 

denna tid. 

Enligt tidsstudien från fallföretaget är den genomsnittliga cykeltiden för momenten: 

35 sekunder att utföra en spackling, 29 sekunder för att slipa spacklingen slät och 

sex sekunder för att grundmåla detta.  

4.2.4 Sammanfattning av intervju med Produktionstekniker 

Effektiv produktion är en produktion utan defekter, det handlar om företagets vision 

”rätt från mig”. 

Önskvärt är att skapa en linje i bättringsflödet för att frigöra kapacitet i ordinarie lin-

jer och förhoppningsvis snabbare få med sig bättringarna, med uppskattad ledtid på 

en halvtimme. Respondenten har tidigare skapat ett förslag på hur bättringsflödet 

kan utformas men i brist på pengar har förslaget ej godkänts. Förslaget består av två 

slingor i Nya måleriet, en som bara går igenom toppmålningen och en som kör ige-

nom hela linjen. Manuellt flöde körs genom slipning, grundmålning, torkning och 

sedan i sista fasen hängs bättringarna in i bättringskonvajern. Bättringarna grundmå-

las i ett liggande flöde och de torkar väldigt snabbt, cirka 1,5 till 2 minuter per bit, 

man kan bygga vidare på detta med manuell toppmålning också. När biten är klar 

kan den läggas i rätt korg direkt. Bekymret med idén är att få med sig bättringar från 

Elstaten, det är det som är jätteutmaningen, att lösa logistiken för det.  

Alla bitar som måste bättras går idag till boxen för Elstaten, dock kan dessa inte för-

flyttas på ett vettigt sätt då de inte kan läggas i korg. De alternativ som finns är an-

tingen att köra dem hela varvet i Nya måleriet och grundmåla där, eller få dem med 

Nya måleriets bättringar, då grundas biten manuellt vid Nya måleriet sedan hängs 

den på bättringskonvajern för toppmålning. Men det blir ett logistikproblem också, 

då måste man hålla isär bättringarna för vardera linje. För att bitarna som bättrats 
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ska åter hitta till sin plats används idag en kopia på pallkortet som skickas med tills 

de har sorterats tillbaks manuellt till rätt plats. 

Bättringskonvajern för Nya måleriet är dimensionerad för att klara av bättringarna 

från båda linjerna dock så har genomloppstiden ändrats sedan måleriet beställdes, 

någon som inte var med i beräkningen från början. När produktionen flyter på och 

inte får vänta innan de släpps in i måleriet så tar det cirka 75 minuter att köra ige-

nom toppmålningen i Nya måleriet. 

Avslutningsvis så finns det möjlighet, tekniskt sett, att ändra så avplockarna jobbar 

parallellt med två korgar samtidigt. 

4.2.5 Sammanfattning av intervju med Lean-projektledare 

Nyckelfaktorer för en effektiv produktion är flöde, med det menas att produkten 

flödar från en värdehöjande operation till en annan värdehöjande operation på en 

gång, utan buffert eller hantering däremellan. Andra nyckelfaktorer som responden-

ten tar upp är dragande system, utjämnat flöde, visuell produktion, enkelhet och 

engagemang. 

Ett optimalt bättringsflöde är att bättringen påbörjas direkt och inte behöver vänta i 

något mellanlager. Vidare önskas att oavsett mängden skall det vara en konstant led-

tid för bättringar, så buffertar och så vidare kan paras ihop i efterföljande moment. 

Detta för att kunden, i detta fall detaljlagret, vet att de kommer att få bättringarna 

inom en utsatt tid, så att inte det ena gången tar en timme och nästa gång tio tim-

mar, det ska vara ett konstant tidsförlopp. Målet är att ledtiden för en bättring är så 

kort så att det som levereras ut till detaljlagret alltid är komplett. 

Det finns i dagsläget ingen maximal ledtid framräknad för bättringarna för att den 

ursprungliga korgen ska ha möjlighet att vänta in bättringarna på måleriet. I den 

bästa av världar finnas inte någon buffert utan bättringarna ska påbörjas direkt när 

det kommer till bättringsflödet, dock kan det bli svårt när den bättrade biten ska 

både grundmålas och toppmålas. Det optimala är om bättringarna har det normala 

flödets ledtid och går ihop i ett gemensamt utflöde. Det går att ha två flöden ut från 

måleriet, ett där kompletta korgar skickas direkt och ett för korgar som behöver 

bättringar. Ledtiden för flödet med korgar som behöver bättringar ska ändå vara så 

pass kort att korgen bara behöver stanna kvar i ytterligare 15 till 20 minuter. 

Om de har jämn kvalitet i produktionen för både material och tillverkning kommer 

andelen som kräver bättringar också vara konstant. Idag kan det variera väldigt stort. 

Detta kan förbättras genom att jobba med att få flödet stabilt och försöka eliminera 

kvalitetsavvikelser i största möjliga mån. Det är viktigt att kvalitetsbrister åtgärdas så 

tidigt som möjligt i kedjan, ju längre en bit kommer i produktionen desto dyrare blir 
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den att kassera. Helst ska inte en bit med kvalitetsbrister komma så långt som till 

måleriet, det bör åtgärdas mycket tidigare. 
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5 Resultat 

Här presenteras de olika förslagen författaren tagit fram baserad på inhämtad kun-

skap från litteraturstudien samt nulägesanalysen. En utvärdering av dessa förslag ut-

förs med hjälp av en jämförelsematris. En utförligare presentation och en processbe-

skrivning av det bästa förslaget redovisas. 

5.1 Förslag 1 

Förslag 1 innebär att skapa ett bättringsflöde som hanterar båda målerier, Elstatens 

bättringar transporteras direkt till Nya måleriets bättringsflöde. Det finns två arbets-

stationer för spackling vid Nya måleriets inkommande bättringar. En bänk som han-

terar spackling från Nya måleriet och en bänk som hanterar spackling från Elstaten. 

Dessa bitar skickas sedan till slipning på transportband till två slipbänkar. Efter slip-

ning flyttas bitarna till en grundmålningsstation, där grundmålas bitarna. Dessa bitar 

skickas igenom en tork till en toppmålningsstation. Där topp-målas bitarna automa-

tiskt och går därefter in i en ytterligare tork. När bitarna torkats läggs dom i respek-

tive korg som väntar vid torkens slut. Förväntad ledtid per bit är 11 till 15 minuter 

se bilaga C för beräkning. Det krävs investeringar för ny utrustning i form av en tor-

kutrustning efter grundmålning, en automatisk liggande toppmålning, en torkut-

rustning efter toppmålningen och en förlängning av befintlig rullbana. Det förväntas 

att totalt fyra personer skall klara av att sköta bättringsflödet. Två personer för 

spackling och två personer vid slipning, en av personerna vid slipning får också sköta 

grundmålning och den andra personen får sköta utlastning av färdiga produkter. 

5.2 Förslag 2 

Skapa två olika bättringsflöden som sköter bättringar vid respektive målerilinje. Nya 

måleriet har stationer för spackling, torkning, slipning, grundmålning, torkning, 

toppmålning och torkning. Detsamma gäller för Elstaten. Detta medför att bitarna 

färdigställs i närhet till respektive målerilina och görs snabbt. Vilken öppnar för möj-

ligheten att bättringar hinner läggas i sin ursprungskorg innan de skickas till nästa 

avdelning. Förväntad ledtid per bit elva minuter, se bilaga C för beräkning. Det 

krävs investeringar av två torkar efter grundmålning, två automatiska toppmålningar 

och två torkstationer efter toppmålning. Förväntat behov av fem operatörer, tre 

som hanterar flödet vid Elstaten samt två som hanterar flödet vid Nya måleriet. 

5.3 Förslag 3 

Bitarna från Elstaten skickas direkt till Nya måleriet och möter flödet vid dess ut-

matning för bättringar. Två slipbord, två spackelbord och en grundmålningsstation. 

Efter grundmålning torkas bitarna, efter torkning hängs bitarna upp på toppmål-

ningsslingan. Förväntat ledtid per bit minst 79 minuter se bilaga C för uträkning. Ny 
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investering i form av en tork för grundmålade bitar. Förväntat behov av fyra opera-

törer. Två operatörer för spackling samt två operatörer för slipning där den också 

grundmålar och den andre hänger bitarna på bättringskonvajern. 

5.4 Utvärdering av lösningsförslag 

Fem stycken kriterier sammanställdes till Pugh-matrisen: investeringskostnad, per-

sonal, ledtid, logistik och transporter. Investeringskostnaden innebär den ekono-

miska investeringen för att köpa och installera utrustning som behövs för att bygga 

förslaget alternativ den kostnad som förändringen av flyttad utrustning eller liknande 

kostar. Ledtid är den tid det tar för en bit från inkommandet till första stationen tills 

att den gått igenom hela processen, i denna rubrik ingår, när den används i Pugh-

matrisen i denna studie, även hur jämt flöde blir i olika förslag. Personal är antalet 

personer som krävs för att utföra arbetet i bättringsprocessen, den kommunikation 

som finns mellan avdelningarna i olika förslag och förståelsen som skapas, genom vi-

suell tydlighet i olika flöden, hos de anställda angående sin del i kedjan. Logistik är 

hanteringen av inkommande och utgående bitar från bättringsflödet, exempelvis att 

skicka bättringar med ursprungskorgen som gör hanteringen lättare för kunden (de-

taljlagret). Transporter är alla typer av förflyttningar i produktionen för både 

material och personal. 

Då det redan finns en befintlig lösning för bättringsflödet används den som guide för 

att värdera förslagen. Värdering är inom intervallet -5 till 5, en negativ siffra innebär 

att förslaget är sämre än nuvarande lösning och en positiv siffra innebär att förslaget 

är bättre, för det specifika kriteriet. En nolla betyder ingen eller väldigt liten skill-

nad och en femma betyder att det är väldigt stor skillnad. För att behandla jämförel-

sen objektivt gav författaren alla förslagen poäng innan data sammanställdes för vikt-

ningen av kriterierna, detta gjordes då det finns risk att favoritförslag ges högre po-

äng omedvetet för att styra vilket förslag som skall få mest poäng. Då jämförelsen 

sammanställs på så sätt att mest poäng ger högst resultat presenteras ett kort sam-

mandrag med förklaring på poängsättningen. Investeringskostnaden är högre om po-

ängen är lägre, -5 betyder dyraste kostnad för implementering. Ledtid: högre poäng 

betyder kortare ledtid och bättre flöde. Personal: högre poäng betyder mindre per-

sonalbehov, bättre kommunikation och större förståelse. Logistik: högre poäng be-

tyder enklare och smidigare hantering. Transporter: högre poäng betyder mindre 

och kortare transporter. Sammanställd data presenteras i Tab. 3. 

 

 



 

21 

Tabell 3. Sammanställning av poäng för nuvarande lösning samt respektive förslag. 

Kriterier: Förslag: Nuvarande  Förslag 1 Förslag 2  Förslag 3 

Investeringskostnad 0 -3 -5 -1 

Ledtid 0 4 5 2 

Personal 0 5 4 5 

Logistik 0 3 5 1 

Transporter 0 2 5 1 

Investeringskostnadens poäng tilldelas efter hur mycket investeringen kostar se 

bilaga D för uträkningar. Förslag 1 uppskattas kosta 1,4 miljoner kronor, förslag 2 

uppskattas kosta 2,8 miljoner kronor och förslag 3 uppskattas kosta 400 tusen kro-

nor. Förslag 3 är billigast därav siffran -1. Förlag 1 kostar 3,5 gånger mer än förslag 

3 men kostar hälften av förslag 2 därav tilldelningen -3. Förslag två är absolut dyrast 

vilket ger tilldelningen -5 poäng.  

Ledtiden för de olika förslagen presenteras i bilaga C. Förslag 2 har kortast ledtid 

därav fem poäng. Förslag 1 ligger tätt efter vilket ger 4 poäng. Förslag 3 har halve-

rad tid jämfört med nuvarande ledtid men ligger lång efter de andra förslagen därav 

poängen 2. 

Personal är i nuvarande lösning 9,25 personer. Fem stycken i bättringsflöde i Elsta-

ten, två stycken i måleriboxen och två personer i bättringsflödet för Nya måleriet 

enligt uppgift från arbetsledare på måleriet. Sedan lägger en person 25 procent av 

sin tid att sortera in inkomna bättringar till detaljlagret enligt arbetsledare på detalj-

lagret. Förslag 1 kräver fyra personer vilket ger 5 poäng. Förslag 2 kräver fem per-

soner vilket ger 4 poäng och förslag 3 kräver fyra personer vilket ger 5 poäng. 

Logistik i förslag 3 är lite bättre jämfört med nuvarande lösning då måleriboxen 

samt området vid Elstaten kan frigöra mycket yta för inkommande gods. Själva han-

teringen av färdiga bättringsbitar kommer behöva göras på samma sätt som i dag och 

det kommer byggas buffertar vid Elstaten för att inte ha för höga transporter vilket 

skapar ojämnt flöde. Förslag 1 frigör också mycket yta men har samma problem som 

förslag 3 för att få bitarna från Elstaten till Nya måleriets flöde, däremot skickas kor-

garna kompletta till detaljlagret vilket minskar hanteringen betydligt jämfört med 

förslag 3. Förslag 2 anses vara bäst därför att det inte kommer bli fluktuationer för 

det inkommande godset till bättringsflödet på samma sätt som de andra förslagen 

och alla moment hålls ihop i små celler.  

Transporter anses minska något för förslag 1 jämfört med nuvarande lösning, då 

bättringarna skickas med det normala flödet till nästkommande avdelning. Men det 

blir mycket transporter mellan Elstaten och bättringsflödet. Förslag 3 anses vara 

sämre än förslag 1 då bättringsbitarna måste skickas på separata korgar till detaljlag-
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ret. Förslag 2 anses vara betydligt bättre då de enda transporterna som sker är mel-

lan färdiga korgar och detaljlagret. 

Viktning av kriterierna bestäms inom intervallet noll till tio. Noll poäng betyder att, 

kriteriet saknar signifikans, tio poäng betyder att, kriteriet är väldigt viktigt. Data 

för viktning har samlats in genom personliga samtal med Lean projektledare, Pro-

duktionsdirektör och Teknikchef. Viktningen för de tre deltagarna presenteras i 

Tab. 4. 

Tabell 4. Presentation av alla deltagares viktning samt medelvärdet. 

Ledtid ansågs vara det viktigaste kriteriet och transporter och logistik ansågs som det 

minst signifikanta faktorerna. 

Medelvärdet från deltagarnas viktning av kriterierna multipliceras med poängen av 

lösningsförslagen och sammanställs i Pugh-matrisen, se Tab. 5.  

Tabell 5. Resultatet av Pugh-matrisen, Tab. 3 sammanslagen med Tab. 4. 

Förslag Nuvarande  Förslag 1 Förslag 2  Förslag 3 

Kriterier Viktning 

Investeringskostnad 7,3 0 -3 -5 -1 

Ledtid 9,3 0 4 5 2 

Personal 7,7 0 5 4 5 

Logistik 6,7 0 3 5 1 

Transporter 6,3 0 2 5 1 

Viktade poäng: 0 86,3 105,7 62,7 

Enligt Jämförelsen i Tab. 5 är förslag 2 det bästa konceptet, då det finns en viss vari-

ation mellan deltagarna som fick fylla i viktningen för kriterierna testades allas delta-

gare viktning individuellt i Pugh-matrisen se sammanställning i Tab. 6. 

Tabell 6. Sammanställning av individuellt viktade poäng i Pugh-matrisen. 

 

 

 

Enligt sammanställningen i Tab. 6 går det att urskilja att förslag 2 alltid är det stark-

aste förslaget med mest poäng. Därav väljs förslag 2 till förslaget att presentera. 

Kriterier \ Viktning Deltagare X Deltagare Y Deltagare Z Medelvärde 

Investeringskostnad 6 8 8 7,3 

Ledtid 10 8 10 9,3 

Personal 7 6 10 7,7 

Logistik 8 5 7 6,7 

Transporter 7 6 6 6,3 

  Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 

Deltagare X 95 123 64 

Deltagare Y 65 79 49 

Deltagare Z 99 115 75 
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5.5 Rekommenderat flöde 

Förslag 2 delas upp i två olika flöden ett för Elstaten och ett för Nya måleriet. I Tab. 

7 syns ett processflödesschema för lösningsförslaget vid Elstaten, det behövs tre ope-

ratörer i normalfallet för att hålla ledtiden. Operatör 1 sköter steg 2. Operatör 2 

sköter steg 4 till och med 7. Operatör 3 sköter steg 11 och 12. Den effektiva arbets-

tiden är 832 minuter och den förväntade produktionen är 988 bitar. Detta resulterar 

i en takttid på 50 sekunder för att uppfylla förväntad produktion under en dag.  

Tabell 7. Processflödesschema, lösningsförslag bättringsflöde Elstaten. 

I normalfallet tar det elva minuter för biten att gå igenom hela förloppet. Cykeltiden 

för operatörerna är 35,35 och 13 sekunder. Vilket medför att operatör 3 kan arbeta 

i understöd till de andra operatörerna vid ökat tryck. Arbetsplatserna är dimension-

erade för att utökas vid högtryck, spacklingsstationen och slipstationen har vardera 

två arbetsstationer då detta kan vara flaskhalsar i flödet. Vid minskat tryck kan ope-

ratör 3 vara understöd till andra delar i måleriet och operatör 1 och 2 kan sköta ope-

ratör 3´s moment. Ett layoutflödesdiagram på förslaget presenteras i Fig. 4. Layout-

flödesdiagrammet vusialliserar en tydlig bild hur bättringsflödet i elstaten kommer 

se ut.  

Steg Beskrivning ⃝ →   ʘ Tid (sek) Avstånd (m) 

1 Till spackling   x         3 

2 Spackling x         35   

3 Torkning spackel x         240   

4 Slipning x         29   

5 Till grundmålning   x         2 

6 Grundmålning x         6   

7 Till torkning   x         2 

8 Torkning x         90   

9 Toppmålning x         20   

10 Torkning x         240   

11 Kvalitetskontroll 
 

  x      5   

12 Placering i korg         x 8   

  Summa 7 3 1 0 1 673 7 
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Fig. 4. Layoutflödesdiagram, lösningsförslag bättringsflöde Elstaten. 

1. Spacklingsstation 

2. Torkstation spackel 

3. Slipstation 

4. Grundmålningsstation 

5. Torkstation grundfärg 

6. Toppmålningsstation 

7. Torkstation toppfärg 

Då produktionen är ett tryckande flöde det vill säga att produktionen styrs av leve-

rantören, det vill säga Elstaten, är det viktigt att ha i åtanke vad som skall priorite-

ras. Det är viktigast att den sista bättringen i varje enskild korg har en så låg ledtid 

som möjligt. Därför krävs det att personalen har god kommunikation med varandra 

för att öka tempot på den sista biten för varje korg. Då en korg inte kan skickas för-

ens dess sista bättring stoppats i korgen. Operatör 3 kan låta bitarna buffra efter 

torkningen ända tills sista biten för korgen är påväg i torken. Detta gör att full kapa-

citet går att få ut av operatör 3 som då har större möjlighet att vara till hjälp för res-

ternade operatörer. Layouten för bättringsflödet skapar goda möjligheter till god 

kommunikation och att visuellt se varandras arbeten. Vilket leder till ökad förstå-

else. 

Processflödesschemat för Nya måleriet presenteras i Tab. 8. Under ett dygns pro-

duktion är den effektiva arbetstiden 832 minuter och det produceras i snitt 525 bätt-

ringar. Detta ger en beräknad takttid till 95 sekunder för att möta efterfrågan. Två 

operatörer skall finnas i flödet. Operatör 1 sköter steg 2 och 3 och operatör 2 sköter 

steg 4,5,6,7,11 och 12 enligt processchemat. 
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Tabell 8. Processflödesschema, lösningsförslag bättringsflöde Nya måleriet. 

Steg Beskrivning ⃝ →   ʘ Tid (sek) Avstånd (m) 

1 Till spackling   x         3 

2 Spackling x         35   

3 Torkning spackel x         240   

4 Slipning x         29   

5 Till grundmålning   x         2 

6 Grundmålning x         6   

7 Till torkning   x         2 

8 Torkning x         90   

9 Toppmålning x         20   

10 Torkning x         240   

11 Kvalitetskontroll 
 

  x      5   

12 Placering i korg         x 8   

  Summa 7 3 1 0 1 673 7 

Ledtiden för bättringsslingan enligt lösningsförslaget är ungefär elva minuter i nor-

malfallet. Då Nya måleriet inte har samma intensitet för inkommande bitar för bätt-

ringar har operatör 1 i snitt 60 sekunder dötid, denna tid kan användas till att assi-

stera intilliggande moment för det ordinäre flödet i Nya måleriet. Operatör 2 har i 

snitt 47 sekunder tillgodo efter utförda moment, denna tid kan användas till att av-

lasta personal vid avplockning vid det ordinäre flödet för Nya måleriet. Ett layout-

flödesdiagram för Nya måleriet presenteras i Fig. 5 

 

Fig. 5. Layoutflödesdiagram, lösningsförslag bättringsflöde Nya måleriet. 

1. Spacklingsstation 

2. Torkstation spackel 

3. Slipstation 

4. Grundmålningsstation 

5. Torkstation grundfärg 

6. Toppmålningsstation 

7. Torkstation toppfärg
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Två stycken 2-D layouter har skapats för att visualisera de rekommenderade flödet. 

Fig. 6 visar layouten över bättringsflödet i Elstaten.  

 

Fig. 6. Layout bättringsflöde Elstaten. 

Som synes i bilden finns en operatör vi spackling en operatör vid slipning samt en 

operatör vid utmatningen från torkugnen efter toppmålning. De två operatörerna 

till höger på bilden är vid utmatningen för Elstatens huvudflöde. Längst ner i bilden 

är en transportör för korgar. När korgen fylls vid Elstatens utmatning lämnas tom-

rum för bättringar. Korgen skickas sedan vidare till utmatningen för bättringsflödet 

där operatören enkelt kan placera in de bättrade bitarna. Sedan transporteras kom-

plett korg till detaljlagret. 

Fig. 7 visar bättringsflödet i Nya måleriet.  
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Fig. 7. Layout bättringsflöde Nya måleriet. 

Som synes i bilden finns en operatör vi spackling och en operatör vid slipning som 

också tar hand om grundmålning och utmatningen för bättringsflödet. De två opera-

törerna nere i mitten av bilden är vid utmatningen för Nya måleriets huvudflöde. 

Längst ner i bilden är en transportör för korgar. När korgen fylls vid Nya måleriets 

utmatning lämnas tomrum för bättringar. Korgen skickas sedan vidare till utmat-

ningen för bättringsflödet där operatören enkelt kan placera in de bättrade bitarna. 

Sedan transporteras komplett korg till detaljlagret.  

Layouterna i Fig. 6 och Fig.7 visar att det rekommenderade förslaget går att åter-

skapa i verkligheten med avseende på tillgängliga ytor.  

 

5.6 Skillnader gentemot nuvarande bättringsflöde 

Då nuvarande bättringsflöde samt det rekommenderade förslaget bygger på två olika 

flöden, ett för varje målerilinje jämförs respektive bättringsflöde separat, det nuva-

rande gentemot det förslag som i denna studie rekommenderas till företaget.  

Elstatens nuvarande bättringsflöde har totalt 15 olika steg varav sju operationer, fyra 

transporter, en kvalitetskontroll, en buffert och två hanteringar i flödesschemat med 

en sammanlagd processtid på 114 minuter i snitt och en total transportsträcka på 

187 meter. Det rekommenderade förslaget har totalt 12 olika steg varav sju operat-

ioner, tre transporter, en kvalitetskontroll, ingen buffert och en hantering i flödes-

schemat med en sammanlagd processtid på elva minuter och en total transport-

sträcka på sju meter, data presenteras i Tab. 9. Den sammanlagda processtiden 

minskas med cirka 90 procent och transportsträckan minskas med cirka 96 procent. 
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Tabell 9. Jämförelse mellan nuvarande och rekommenderat förslag Elstaten 

 

 

 

 

 

 

Nya måleriets nuvarande bättringsflöde har totalt 14 olika steg varav fem operation-

er, fyra transporter, en kvalitetskontroll, två buffertar och två hanteringar i flödes-

schemat med en sammanlagd processtid på 196 minuter i snitt och en total trans-

portsträcka på 76 meter. Det rekommenderade förslaget har totalt 12 olika steg 

varav sju operationer, tre transporter, en kvalitetskontroll, ingen buffert och en 

hantering i flödesschemat med en sammanlagd processtid på elva minuter och en to-

tal transportsträcka på sju meter, data presenteras i Tab. 10. Den sammanlagda pro-

cesstiden minskas med cirka 94 procent och transportsträckan minskas med cirka 91 

procent. 

Tabell 10. Jämförelse mellan nuvarande och rekommenderat förslag Nya måleriet 

Nya måleriet 

Nuvarande Rekommenderade förslaget 

14 steg 12 steg 

5 operationer 7 operationer 

4 transporter 3 transporter 

1 kvalitetskontroll 1 kvalitetskontroll 

2 buffert Ingen buffert 

2 hanteringar 1 hantering 

196 minuter 11 min 

76 meter 7 meter 

Totalt antal personal minskas från nuvarande bättringsflöden som är 9,25 personer 

till rekommenderade bättringsflöden som är fem personer. 

Elstaten 

Nuvarande Rekommenderade förslaget 

15 steg 12 steg 

7 operationer 7 operationer 

4 transporter 3 transporter 

1 kvalitetskontroll 1 kvalitetskontroll 

1 buffert Ingen buffert 

2 hanteringar 1 hantering 

114 minuter 11 min 

187 meter 7 meter 
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6 Diskussion och analys 

Vad är viktiga nyckelfaktorer för ett effektivt produktionsflöde? 

Effektivitet är enligt Nationalencyklopedin [3] 

”Förhållandet mellan insatserna i en verksamhets resultat”. 

Fallföretagets vision är enligt produktionsteknikern ”rätt från mig”, detta två definit-

ioner går hand i hand, förhållandet mellan insatserna som påverkar resultaten kan 

inte bli annat än effektivt när alla ser till att göra rätt från sig vilket i sin tur skapar en 

effektiv produktion. 

Effektivitet handlar om att göra rätt saker, att till en så låg kostnad som möjligt pro-

ducera en vara med så bra kvalitet som möjligt [4] [2]. Lika så beskriver produkt-

ionsteknikern att en effektiv produktion är en produktion utan defekter. Reduce-

rade priser, tillgodose kunders kvalitetskrav, minska ledtider och ställtider är några 

av de saker som tillverkningseffektivitet handlar om [6]. 

Några av de nyckelfaktorer som kan identifieras efter litteraturstudien är ledtid [11], 

intern logistik [12], mäng och tidpunkt [5], transporter [13], slöserier [13] [14], jämt 

flöde [13] [14], kommunikation [13] [15], förståelse [13], personella resurser och 

övriga resurser [15]. Dessa går i samma linje som de Lean-Projektledaren anser vara 

nyckelfaktorer, det vill säga flöde, utjämnat flöde, visuell produktion, dragande sy-

stem, enkelhet och engagemang. 

Hur påverkar nyckelfaktorerna varandra och hur ställs dessa i förhål-

lande för att skapa ett effektivare bättringsflöde? 

Ledtiden påverkas av bland annat cykeltider och takttider [7]. Genom att aktivt 

jobba med den interna logistiken förbättras ledtiden [12]. Det är inte ovanligt att det 

är stora variationer i takttiden i en produktion och när takttiden blir kortare än cy-

keltiden skapas flaskhalsar, ett fenomen som inte heller är ovanligt [10]. Ett effektivt 

bättringsflöde bör inte innehålla onödiga köer och bör ha små orderstorlekar för att 

undvika de tidigare nämnda faktorerna. Lean-projektledaren nämner även att ett ef-

fektivt flöde är ett utjämnat flöde. Onödiga köer skapar lager, någon som enligt 

Lean är en typ av slöseri liksom onödiga rörelser och transporter, dessa skapar inef-

fektivitet och ger inte kunden något värde alls [14]. Transporter kan även försämra 

kommunikationen i produktionen vilket lätt skapar kvalitetsbrister och minskar för-

ståelsen samt engagemang hos personalen genom att man inte ser sin påverkan vi-

dare i produktionsledet. 

Efterfrågan på de tillverkande produkterna är starkt förknippat med den investe-

ringskostnad som läggs för att skapa de effektiva flödena [6]. Investeringar motiveras 

av ökade volymer [6] dock så är det vanligt med svängningar i volymen [10] vilket 
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inte bara försvårar motivationen till investeringar utan även fastställandet av taktti-

den. 

6.1 Diskussion av resultat 

Studien har tagit fram tre förslag som jämförts, fler förslag hade kunnat tas med och 

lösningar på problem kan vinklas på flera olika sätt men då denna studie var tidsbe-

gränsad till 10 veckor ansågs det inte vara rimligt att lägga ner mer tid på att ta fram 

fler förslag. 

Dessa förslag utvärderades i en Pugh-matris. Eftersom Pughmatrisens ingående po-

ängsättning värderades av författaren kan en viss varians av detta resultat uppkomma 

vid en repetering av arbetet. Författaren funderade på att låta personer från företa-

get också göra en poängsättning av de alla framtagna förslagen men ansåg att det inte 

skulle ge något mer reliabelt intryck då det skulle vara svårt och tidskrävande att gå 

igenom alla de olika förslagen och dess innebörd, vilket kan leda till missförstånd 

och en felaktig poängsättning. En del av ingenjörsarbetet utgår från att göra utvärde-

ringar likt dessa vilket författaren ansåg vara rätt väg att gå. Detta kan dock minska 

reliabilitet men författaren anser att med de antaganden och förklaringar som gjorts 

är Pugh-matrisen ändock av hög reliabilitet. Dock är det inte ett absolut korrekt re-

sultat då poängsättningen görs i ett tio stegs intervall. Men det är en fingervisning 

som leder till att det går att komma fram till ett resultat. I Detta fall var förslag 2 så 

pass mycket bättre än de andra förslagen vilket ger resultatet av Pugh-matrisen god 

säkerhet. 

Fem kriterier sammanställdes till Pugh-matrisen, viktigt att notera är att dessa fem 

kriterier ansågs i denna specifika studie på detta specifika fallföretag vara de som var 

mest relevant. Med det inte sagt att vid en upprepning av studien hos ett annat fall-

företag att de är de mest korrekta kriterierna att använda sig av. De fem kriterierna 

ansågs av intervjuade personer på fallföretaget, i kombination med den insamlade 

teorin, vara de viktigaste och därför är dem mest relevant i studien. Skulle studien 

upprepas hos ett annat fallföretag och de intervjuade personerna på det företaget 

anse att andra kriterier är viktigare anses det helt okej att byta kriterier för att an-

passa till det företaget, detta påverkar inte studiens tillvägagångsätt då poängbedöm-

ning och framtagande av resultat kommer bli lika. 

Resultatet av det presenterade förslaget visar stora förbättringar jämfört mot den 

nuvarande tillvägagångssätt fallföretaget använder sig utav idag. 
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7 Slutsatser 

En implementering av det rekommenderade flödet skulle innebära fördelar för fall-

företaget genom minskad ledtid, minskad personalanvändning, minskade transporter 

och minskad hantering. Ledtiden minskas från den i dagsläget teoretiskt kortaste 

ledtiden på 95 minuter ner till elva minuter. Därav anser författaren att målet och 

syftet uppfylls. 

7.1 Förväntade effekter av förändringar 

Med en minskning av den totala processtiden från nuvarande processflöde på 114 

minuter för Elstaten och 196 minuter för Nya måleriet till den nya beräknade totala 

processtiden på tolv minuter, öppnas möjligheter för fallföretaget att sänka den to-

tala ledtiden för tillverkningen av produkter med ett helt arbetsskift. I nuläget finns 

det ett extra ledtidstillägg på åtta timmar mellan måleriet och detaljlagret bara för 

att bättringarna inte skall stanna upp det totala flödet genom fabriken. Med det re-

kommenderade förslaget minskar både transporter och hantering av detaljerna vilket 

minskar risken för hanteringsskador på produkterna samt frigörs arbete för truckfö-

rarna. Det frigörs även 4,25 personer, jämfört med nuvarande lösning, från arbete 

och hantering med bättringarna vilket medför att resurserna kan användas till andra 

arbetsmoment inom företaget. Förändringen frigör mer uppställningsyta för in-

kommande gods till måleriet då två tredjedelar av kapaciteten lyfts ur måleriboxen 

vilket gör att måleriboxen kan minskas i storlek.  

7.2 Etiska aspekter och miljöeffekter  

Denna förändring medför en minskning av interna transporter vilket medför en 

minskning av miljöpåverkan. En minskning av hanteringsskador innebär mindre om-

arbete av produkter som bidrar till minskad användning av målarfärg vilket leder till 

en lägre miljöpåverkan.  

Ett dilemma som kan komma på tal är frigörande av personal. Lösningsförslaget in-

nebär att 4,25 personer inte längre behövs på denna arbetsplats. Detta kan skapa oro 

för personal då de inte tror att de behövs längre och blir ersatt av automatisk teknik. 

Men så behöver inte vara fallet. Då fallföretaget är en stor arbetsgivare på en liten 

ort finns det ofta ett personalbehov. Personalen kan flyttas till andra avdelningar al-

ternativt få möjlighet att arbeta med förbättringsarbeten för att effektivisera proces-

ser och hanteringar ytterligare.  

7.3 Fortsatt arbete 

Förslag på fortsatt arbete är att analysera varför defekter uppstår och hur det kan 

förhindras, minskas alternativt elimineras defekter från produktionen skulle företa-
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gets kostnader minska och resultatet förbättras. Vidare kan utrustning för delproces-

serna tas fram samt kostnadskalkyler som kan motivera en investering tillsammans 

med detta examensarbete. 
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A1 

Bilaga A – Beräkningar bufferttider 

Beräkning av snitt-bufferttider Elstat nuvarande lösning 

Produktion 13 000 bitar per dygn. Arbetspass 18 h, används istället för effektiv tid 

då bitarna buffras över raster och dylikt. Bättringsandelen är 7,9 procent vilket re-

sulterar i: 

0,079 ∗ 13000
18 ∗ 60

≈ 1  

bättringar per minut. Enligt uppgift från arbetsledare på måleri lastas det max 40 bi-

tar och minst 32 bitar på lastpallen (Steg 7 tabell 1). Då en snittberäkning utförs tas 

medelvärdet vilket är 36 bitar. Detta ger att biten som ligger längst på pallen är där i 

snitt cirka 38 minuter och biten som anländer sist ligger där i 0 minuter, vilket ger 

ett snitt på 19 minuter, 1136 sekunder väntetid per bit.   

Enligt uppgift från arbetsledare på detaljlagret går det åt fyra timmar per dygn att 

sortera inkomna bättringar till detaljlagret. Det totala antalet bitar som produceras 

är 18000 och den genomsnittliga bättringsprocenten för båda målerier är 8,25 pro-

cent. Detta ger att det tar: 

4 ∗ 60 ∗ 60

18000 ∗ 0,0825
≈ 9,7 

sekunder per bit vid sortering av inkommande bättringar. 

Nya måleriet har en snittproduktion på 5000 bitar per dygn och bättringsprocenten 

är 10,5 procent. Detta ger att Nya måleriet har i snitt: 

0,105 ∗ 5000

18 ∗ 60
≈ 0,5 

bättringar per minut. Enligt uppgift från produktionstekniker buffras 38 bitar i taget 

vid steg 5 Tab. 2. Vilket ger att det tar ungefär 78 minuter att fylla pallen. Vilket i 

sin tur ger en genomsnittlig bufferttid på 39 minuter alternativt 2345 sekunder per 

bit. 

Bufferten vid steg 12 Tab. 2 uppgår också till 38 bitar. Begränsningen här är tiden 

det tar för måleriet att skicka ut bitarna. Enligt uppgift från produktionstekniker tar 

det 185 sekunder från första till 38:e biten. Vilket ger att den genomsnittliga buf-

ferttiden är ungefär 93 sekunder. 
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Bilaga B – Intervjuer 

Intervju med Produktionstekniker 

Vad är nyckelfaktorer för en effektiv produktion enligt dig? 

Om det gäller målningslinjerna, gäller det att få in material utan defekter. Så det 

inte behövs bättra några bitar över huvud taget. 

Anser du att det är huvudnyckelfaktorn? 

Så är det, det ligger i företagets vision ”rätt från mig” det är det vi ska sträva efter 

såklart. 

Om man tänker generellt, om man sätter upp en linje eller liknande för bättrings-

flödet, finns det något specifikt där som är en nyckelfaktor? 

Det är bra om man kan skapa en linje där och det är något som jag vill göra. För att 

frigöra kapacitet i de ordinäre linjerna, kan man grundmåla och toppmåla i en sådan 

linje, kanske liggande. Då får man bättringarna med sig väldigt snabbt, kanske på en 

halvtimme. 

Har du en idé eller ett förslag på hur bättringsflödet kan utformas? 

Ja, jag har skapat ett förslag med tre eller fyra olika faser för genomförandet. Just nu 

vet jag inte om det är den bästa lösningen, men just nu är det brist på pengar och 

kravet var att skapa en lösning som var snabb och billig att genomföra. 

Kan du beskriva den lösningen? 

Vi har två slingor på Nya måleriet. En slinga som bara går igenom toppmålningen, 

den andra kör igenom hela linjen. Innan vi kommer till sista fasen, där vi ska hänga 

in bättringar i endast toppmålnings-konvajern, då kommer vi köra i manuella flödet. 

Vi kommer göra lite ändringar idag, då kommer vi hänga bättringar från Nya måle-

riet i manuella flödet i första steget. I nästa steg ska bitarna grundmålas manuellt ef-

ter slipning, sen ska bitarna torkas, sen ska det upp på konvajern med endast topp-

målning. Bättringarna kommer grundmålas i ett liggande flöde och de torkas väldigt 

snabbt ungefär 1,5 till 2 minuter per bit, då är de hanteringstorra. De flödet skulle 

man kunna bygga vidare på med en manuell toppmålning också. När biten är klar 

och torr där, kan den läggas i rätt korg direkt. Bitarna lyfts ur målningslinjen helt. 

Bekymret med idén är att få med sig bättringar från Elstaten, det är det som är jätte-

utmaningen att lösa logistiken för det.  

Skickas Elstatens bättringar till boxen för toppmålning?  

Ja precis alla bitar går till boxen för Elstaten. Problemet vi har där är att vi inte kan 

förflytta bitarna grundmålade på ett vettigt sätt, då de inte kan läggas i korg. Alter-

nativet är att antingen köra dem hela varvet i nya linjen och grunda där, eller få in 

dem med Nya måleriets bättringar, då grundas biten manuellt vid Nya måleriet se-
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dan hängs den på konvajern för toppmålning. Men det blir ett logistikproblem också 

måste man hålla isär bättringarna för varder linje.  

Hur identifieras det som bättras idag för att hitta till sin rätta plats efter 

bättring är utförd? 

Som vi kör idag skickas det med en kopia på pallkortet. Från Elstaten följer det med 

en kopia av pallkortet till box, där finns notering på kortet hur många bitar som skall 

bättras, det pallkortet följer med bättringarna ända ut till detaljlagret. Där sorteras 

bitarna tillbaks till rätt plats. På nya linjen skickas det också med pallkort, fast där 

hängs pallkortet upp skyddat i en hylsa på konvajern, och följer med bättringarna 

under hela linjen. Därefter är det samma procedur.  

Själva bättringarna i Nya måleriet plockas de ner med automation eller görs det ma-

nuellt? 

Det går att välja. Båda sätten går att använda.  

Vilken kapacitet har toppmålningen på Nya måleriet? 

Den har kapacitet för tio till tolv procent av 3000 luft. Den är alltså dimensionerad 

för att klara av att bättra för bägge linjerna. Det som skiljer produktionen nu från 

när måleriet beställdes var att vi körde två dagars TO planer. Nu kör vi en dagars 

TO planer, det ställer kravet att bättringarna måste komma igenom ännu snabbare. 

Det var inte med i beräkningarna från början. Så frågan är om genomloppet för 

toppmålningen är tillräckligt snabbt för att klara av endagars TO-planen.  

Vet du ungefär hur lång tid det tar att köra igenom Toppmålningen i Nya 

måleriet? 

Ungefär 75 minuter, men det förutsätter att bitarna släpps in i huvudflödet. Som det 

är byggt nu skickas inte bättringarna in i flödet förens vi vet om det kommer ett 

batch-byte i huvudflödet. Så Bättringarna kan få stå och vänta innan de släpps in, då 

blir genomloppstiden längre. 

Är det något som går att sortera om, eller blir det andra komplikationer då? 

Det blir en linjefråga, då måste avplockarna jobba parallellt med två korgar samti-

digt. Det vet jag inte om de är så pigg på, men det går att genomföra tekniskt. 
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Intervju med Lean-projektledare 

Vad är nyckelfaktorer för en effektiv produktion enligt dig? 

Det är först och främst flöde. Att produkten flödar från en värdehöjande operation 

till en annan värdehöjande operation på en gång, utan buffert eller hantering däre-

mellan. 

Dragande system, att det finns ett behov av att tillverka eller att producera, styr 

efter behovet. Det som behövs är det som efterfrågas. annars krävs det extra hante-

ring och andra slöserier som dyker upp.  

Utjämnat flöde, så långt som möjligt få en kundefterfrågan som är jämn, med en 

jämn takt som innebär att vi kan ha optimerade resurser både maskinmässigt och 

personalmässigt. Istället för att mängden skall behöva justeras. Ett utjämnat flöde är 

också till fördel för leverantören som kan optimera sin bemanning och resurser. 

Börja jobba med utjämning närmast kunden för att skapa rätt förutsättningar för op-

erationer uppströms 

Visuell produktion, onormala saker dyker upp för att kunna arbeta med proble-

men i realtid. Ju närmare saker inträffar ju lättare är det att hitta och åtgärda pro-

blemet. Alla kan tydligt se att ”nu är det okej” eller att det inte är okej och saker kan 

justeras efter det.  

Enkelhet, stabila och robusta lösningar är ju om man eftersträvar enkelhet i allting. 

Oavsett om det är en maskin och hur man konstruerar den eller hur ett arbetssätt är, 

enkelhet brukar generera bra flyt och effektivitet.  

Engagemang. personalen involveras i det dagliga arbetet och arbetet med att ut-

veckla produktionen. Att man känner ett ansvar, att fundera på och optimera det vi 

gör, att vi hela tiden kan se förbättringspotential, genom att skapa engagemanget. 

Viktigt att jobba med det visuella, att det blir tydligt vad som är problem och kunna 

jobba med de bitarna.  

Hur anser du att ett optimalt bättringsflöde skall se ut? 

Att när vi får en bättring skall bättringen påbörjas omgående. Att det inte finns några 

buffertar mellan stationer utan bättringen påbörjas omgående för kortaste ledtid och 

att bättringstiderna är konstant. Oavsett mängden skall det vara en konstant ledtiden 

för bättringar, så vi kan sy ihop buffertar och så vidare i efterföljande moment. Så att 

kunden, i detta fall detaljlagret, vet att de kommer att få bättringarna inom en utsatt 

tid, så att inte det ena gången tar en timme och nästa gång 10 timmar, det ska vara 

ett konstant tidsförlopp. Målbilden är att ledtiden för en bättring är så kort att kor-

gen, serien eller pitchen som levereras ut till detaljlagret är komplett. Att man tän-

ker att det som kommer till detaljlagret alltid är komplett, inte att det kan komma 
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någon eftersläntrare. Flödet skall komma in till rätt pitch innan det lämnar måleriet. 

Det skapar slöseri på flera håll när man skall leta upp, eller söka efter bättringar. Är 

pitchen komplett hela tiden spar det väldigt mycket arbete för detaljlagret. Men det 

kräver att vi vet exakt hur lång tid tar, för att lösa det på ett bra sätt. Grunden är att 

det görs något med biten på en gång, då har man chansen att hitta källan till proble-

met om man tar tag i kvalitetsavvikelsen på en gång. Istället för att bitar läggs i en 

korg där den sen ska tas om hand, då kan orsaken till problemet kan vara väldigt svår 

att spåra. Jobba med bättringen på en gång. 

Finns det en maximal ledtid för bättringar för att ha möjlighet att stanna 

kvar med den ursprungliga korgen? 

Idag finns det inte någon sådan siffra framräknad. Helst skall det inte vara någon buf-

fert alls, så att bättringar har så kort ledtid som möjligt, så bättringar kan gå ihop 

med ordinäre flödet på ett bra sätt. Det blir väldigt svårt att lösa om den bättrade 

biten ska både grundmålas och toppmålas, då vi vet att det tar en viss tid och då kan 

det krävas en buffert. Men det är något vi måste fundera på hur vi vill ha, i alla fall 

tiden mellan måleriet och detaljlagret, hur lång ledtiden får vara och att den skall 

vara ganska konstant. Det optimala är om bättringar har det normala flödets ledtid 

och det går ihop i ett gemensamt utflöde. Jag ser att man kan ha två flöden ut ur må-

leriet. Ett flöde där kompletta korgar skickas direkt och ett flöde för korgar som in-

nehåller bättringar, men att ledtiden för bättringar är så pass kort att den bara behö-

ver stå där i 15 till 20 minuter. Vilket gör att korgar med bättringar kommer ut till 

detaljlagret relativt snabbt. Det bästa är att få ner antalet bättringar, att jobba hårt på 

den biten, vilket också är en huvudfaktor. Kvalitet, har vi jämn kvalitet i produkt-

ionen för både material och tillverkning kommer andelen bättringar också vara kon-

stant. Idag kan det variera väldigt stort och då har vi dålig koll på material och pro-

duktion. Detta förbättras genom att jobba med att få flödet stabilt och försöka elimi-

nera kvalitetsavvikelser i största möjliga mån. Vi kan ju se att vi har mer bättringar 

med orsak av sprickor när det är torrt klimat ute under vinterhalvåret, men det be-

höver inte vara så. Vi har ju luftfuktare, men det kanske inte är tillräckligt under 

vissa perioder. Så det gäller att titta på förutsättningar för materialet så att vi inte får 

dessa kvalitetsproblem. Det gäller ju också att det är rätt kvalitet på virket som köps 

in. Det är viktigt att kvalitetsbrister åtgärdas så tidigt som möjligt i kedjan, ju längre 

en bit kommer i produktionen desto dyrare blir den att kassera, att vi i slutändan får 

kassera bitar ger mycket slöseri i hela kedjan. Helst ska inte en bit med kvalitetsbris-

ter komma så långt som till måleriet, det bör åtgärdas mycket tidigare.  
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Bilaga C – Tidsberäkningar  

Given data: 

Spackling 35 sekunder 

Torkning spackel 240 sekunder 

Slipning 29 sekunder 

Grundmålning 6 sekunder 

Torkning grundfärg 90 sekunder 

Automatisk toppmålning 20 sekunder 

Torkning toppfärg 240 sekunder       

Kvalitetskontroll 5 sekunder 

placering i korg 8 sekunder 

 

Förslag 1 

Bitar från Nya måleriet har en ledtid på:  

35 + 240 + 29 + 6 + 90 + 20 + 240 + 5 + 8 = 673  

Sekunder alternativt cirka elva minuter. Bitarna från Elstaten måste transporteras till 

bättringsflödet via truck. Detta gör att ledtiden för bättringarna från Elstaten får en 

högre ledtid. En lämplig buffert kan vara alla bättringar för varje färdig korg, en 

korg innehåller 96 bitar enligt arbetsledare på måleri. Elstaten producerar 13000 bi-

tar varje dag under 18 timmar. Vilket ger: 

18 ∗ 60 ∗ 60

13000
96

≈ 479 

sekunder för varje korg i genomsnitt, väntetiden blir i snitt 239 sekunder per bit. 

Totala ledtiden för Elstatens bättringsflöde uppgår då till cirka 912 sekunder alterna-

tivt cirka 15 minuter, exkluderat tiden det tar att transportera bitarna till bättrings-

flödet.  

Förslag 2 

Båda bättringsflödena har samma ledtid som Elstatens bitar i förslag 1, då de bygger 

på samma princip vilket innebär 673 sekunder alternativt cirka 11 minuter. 

Förslag 3 

Förslag 3 har endast spackling, torkning av spackel, slipning, grundmålning, tork-

ning av grundfärg sedan hängs bitarna upp i bättringskonvajern, bättringskonvajern 

tar ungefär 75 minuter enligt produktionstekniker. Vilket ger: 

35 + 90 + 29 + 6 + 90 + 4 + 4500 = 4754 



 

C2 

sekunder alternativt cirka 79 minuter för varje bit i genomsnitt exklusive buffring av 

19 bitar till bom, bitar från Elstaten och att genomloppet i bättringskonvajerna base-

ras på om bättringskonvajern kan växlas in i det ordinäre måleriflödet, vilket enligt 

produktionstekniker endast sker vid batch-byte.  

 

Den effektiva tiden beräknas till 832 minuter per dygn, se kapitel 4.2.1 för precise-

ring. Den totala produktionen är 18000 bitar per dygn vilket ger: 

832 ∗ 60

18000
≈ 2,8 

Ungefär 2,8 sekunders cykeltid för Elstaten och Nya måleriet kombinerat. 



 

D1 

Bilaga D – Investeringskostnad 

Enligt uppgifter från produktionstekniker kostar en snabbtork av grund eller topp-

färg 400 000 kr och en automatisk toppmålning kostar 600 000 kr.  

Förslag 1 

Ny investering i form av två torkar samt en automatisk toppmålning uppgår till 1,4 

miljoner kronor.  

Förslag 2 

Ny investering i form av fyra torkar samt två automatiska toppmålningar uppgår till 

2,8 miljoner kronor. 

Förslag 3 

Ny investering i form av en tork uppskattas till 400 000 kr. 


