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Abstract 

Introduction: In order to be competitive on the market, companies need to focus on 

delivery service for the customer´s need. Time is of importance in the industrial market 

where the buyer chooses the supplier with the shortest lead time. One way to make the 

production more efficient is to reduce the production lead time. The work with reducing 

lead time is often confusing because there are several factors that affect the lead time. The 

production layout does also affect the lead time. This study has not found earlier research 

on how companies that manufacture tailor-made products in low-series and single-piece 

production can reduce their lead time. 

Purpose: The aim of the study is to investigate how lead times can be reduced for tailor-

made products in single-piece and low-series production. 

Methodology: In order to investigate and answer the purpose, literature was collected in 

a relevant area. Semi-structured interviews were conducted and gathering of documents 

from the company. With the literature and empirical data, a thematic analysis was 

conducted.  After the discussion conclusions were made. 

Empiric: The case company manufactures tailor-made products in single-piece and low-

series production. The case company's layout is job shop. The manufactured products are 

machines and spare parts. It is stated that lead-times vary and that lead times are long.  

Contribution: Parts of the production for tailor-made products in low-series and single-

piece production can be divided into smaller product families that are similar products 

that passes the same production processes. In a combined production layout that consists 

of both cellular manufacturing and job shop, the advantage of cellular manufacturing will 

be utilized, which among other things is shorter lead times. Production will also gain the 

advantage from the job shop which is flexibility. 

Keywords: Job shop; Cellular manufacturing; Lead time reduction; Tailor-made 

products 



 

 

Sammanfattning 
Introduktion: För att vara konkurrenskraftig på marknaden behöver företag inrikta sig 

på leveransservice till kundens behov. Tid är en avgörande faktor främst i industriella 

marknader där köpare väljer den leverantör med kortast ledtid. Ett tillvägagångssätt för 

att effektivisera produktionen är att reducera produktionsledtiden. Arbetet med 

ledtidsreduceringar är ofta förvirrande eftersom det är ett stort antal faktorer som påverkar 

ledtiden. Även har produktionslayouten en påverkan på ledtiden. Studien har inte funnit 

tidigare forskning på hur företag som tillverkar skräddarsydda produkter i lågserie- och 

enstyckesproduktion kan arbeta för att reducera ledtiden. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ledtider kan effektiviseras för 

skräddarsydda produkter i enstycke- samt lågserieproduktion. 

Metod: För att undersöka och besvara syftet samlades det in litteratur inom berörda 

området. Sedan nyttjades det semistrukturerade intervjuer och dokumentinsamling för att 

utföra en tematisk analys i syfte att jämföra litteraturen med fallföretagets data. I 

diskussionen jämfördes teorin med empirin, därefter framställdes en slutsats. 

Empiri: Fallföretaget tillverkar skräddarsydda produkter i enstyckes- och 

lågserieproduktion, de använder en funktionell verkstad som produktionslayout. 

Produkterna som tillverkas är maskiner och reservdelar. Det redogörs att ledtiderna 

varierar mellan produkterna och att ledtiderna är långa.  

Bidrag: Delar i produktionen för skräddarsydda produkter i lågserie- och 

enstyckesproduktion kan delas upp i mindre produktfamiljer med liknande 

tillverkningsobjekt som passerar samma processer. Vid införande av en kombinerad 

produktionslayout av funktionell verkstad och flödesgrupp kommer flödesgruppens 

fördelar nyttjas som bland annat är kortare ledtider. Produktionen kommer även behålla 

funktionella verkstadens flexibilitet. 

Nyckelord: Funktionell verkstad; Flödesgrupp; Ledtidsreducering; Skräddarsydda 

produkter 
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1 Inledning 
Här presenteras studiens bakgrund, syfte och frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 

”‘Time is money’ is perhaps an over-worked cliché in common parlance, but in logistics 

management it cuts to the heart of the matter.” (Christopher, 2016, s. 135). Ett av 

huvudmålen för industriföretag är att vara lönsamma genom en effektiv produktion. I 

dagens omvärld ställs högre krav på en processutformning som är effektiv för att snabbt 

kunna lansera produkter till marknaden (Olhager, 2013; Vollmann, Berry, Whybark & 

Jacobs, 2005; Krajewski & Ritzman, 2002). I en globaliserad ekonomi är 

konkurrenskraften en nyckelfaktor till ett företags överlevnad (Schmidtke, Heiser, & 

Hinrichsen, 2014; Christopher, 2016). För att vara konkurrenskraftig på marknaden 

behöver företag inrikta sig på leveransservice till kundens behov (Oskarsson, Ekdahl & 

Aronsson, 2013). Vidare är korta ledtider en faktor till konkurrensfördelar. Tid är en 

avgörande faktor främst i industriella marknader där köpare väljer den leverantör med 

kortast ledtid som även uppfyller kvalitets- och priskraven (Christopher, 2016). 

Användningen av färdigvarulager är för att garantera en tidig leverans till kund vilket 

innebär att förkorta ledtiden ur kundens perspektiv, men att använda ett färdigvarulager 

är inte önskvärt eftersom det binder kapital (Lumsden, 2012). Tillverkning av 

skräddarsydda produkter bör inte produceras mot lager. Vidare är ett tillvägagångssätt för 

att effektivisera produktionen att reducera produktionsledtiden, vilket är ett begrepp 

förenat med den fullständiga tiden för produktionen av en produkt (Olhager, 2013). En 

av de viktigaste orsakerna till att reducera ledtiderna är för att snabbt producera mot en 

kundorder. Att arbeta med ledtidsreduceringar är ofta förvirrande eftersom det är ett stort 

antal faktorer som bidrar till kortare ledtider (Johnson, 2003). Med längre ledtider 

medförs det kostnader, många företag underskattar även dessa kostnader (de Treville et 

al., 2014).  

 

Layoutens betydelse ligger i att anordna produktionssystemets utrustning så gynnsamt 

som möjligt med hänsyn till tillverkningsobjekten (Olhager, 2013) även att minimera 

tillverkningskostnader och att maximera tillverkningssystemets effektivitet (Aiello, La 

Scalia och Enea, 2012). Det är allmänt känt inom tillverkningsindustrin att 

produktionslina som produktionslayout är den effektivaste. Ett sådant produktionssystem 

är designat till att producera ett fåtal olika produkter i stora volymer till en lägre kostnad 
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(El-Rayah & Hollier,1970). Ett sådant produktionssystem kräver en hög och jämn 

efterfrågan (Olhager, 2013). Fast position som produktionslayout behöver utformas 

utifrån vilken produkt som ska tillverkas. Produktionssystemet är att föredra när ett fåtal 

produkter ska tillverkas och om dessa är svåra att flytta (Olhager, 2013; Krajewski & 

Ritzman, 2002). Flödesgrupp som produktionslayout är produktorienterad vilket betyder 

att maskiner placeras i grupper för att tillverka en produktgrupp. Förutom kortare ledtider 

medför layouten nackdelar som bidrar till en mindre flexibel produktion eftersom 

maskiner binds upp till produktgrupper (Lumsden, 2012). Den funktionella verkstaden är 

en funktionsorienterad produktion där tillverkningsmaskiner av samma funktion samlas 

vid en plats. Den typen av tillverkning är användbar när många olika produkter ska 

tillverkas i samma produktionssystem. Det finns flertal nackdelar med funktionell 

verkstad som exempelvis långa ledtider (Olhager, 2013). Företag som tillverkar 

skräddarsydda produkter efter en okänd och varierande efterfrågan med ett brett urval av 

produkter i lågserie- och enstyckesproduktion kan med fördel använda en annan 

produktionslayout för tillverkning med kort ledtid. 

 

Studien har inte funnit tidigare forskning på hur företag som tillverkar skräddarsydda 

produkter i lågserie- och enstycksproduktion kan arbeta för att reducera ledtiden. Vidare 

tyder det på ett forskningsgap. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur ledtider kan effektiviseras för skräddarsydda 

produkter i enstycke- samt lågserieproduktion. 

1.3 Frågeställningar 

Följande frågeställningar ska studeras för att besvara syftet i denna studie. 

1. Vad påverkar ledtiden i produktionen för skräddarsydda produkter i lågserie- 

samt enstyckesproduktion?  

2. Vilka åtgärder finns det för att reducera ledtiderna vid produktion av 

skräddarsydda produkter i lågserie- samt enstyckesproduktion?  

3. Vilken layout passar för skräddarsydda produkter i lågserie- samt 

enstyckesproduktion? 
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2 Metod 
Här presenteras studiens arbetsstruktur för tillvägagångsättet. 

2.1 Angreppsätt 

En induktiv ansats grundar sig i det problem som är identifierat för att sedan studera teorin 

för att utveckla en förståelse till resultatet (Wallén, 1996). Genom att bygga upp 

angreppsättet på ett sådant vis menar Blomkvist och Hallin (2014) att en induktiv ansats 

används där empiriska materialet visar på vilken teori som är intresseväckande. Patel och 

Davidson (2003) beskriver en risk med tillvägagångssättet, det är att teorins räckvidd och 

generaliserbarheten är okänd. Ett annat förhållningssätt till teorin är med en deduktiv 

ansats. Då baseras studien på det som redan finns bevis på, aktuella teorier och områdets 

allmänna principer. Genom ett deduktivt angreppsätt kan objektiviteten i studien stärkas 

för att studiens grund baseras på aktuell teori (Patel & Davidson, 2003). Angreppsättet i 

studien kommer vara en kombination av induktiv och deduktiv ansats se figur 1, vilket 

enligt Patel och Davidson (2003) resulterar i en abduktiv ansats. Patel och Davidson 

(2003) vidareutvecklar att detta angreppsätt är till fördel då det inte låser forskaren med 

att arbeta strikt deduktivt alternativt induktivt. 
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Figur 1: Sammanfattning av studiens tillvägagångsätt. 

1. I studiens början användes ett deduktivt angreppssätt för att samla in teori för att 

kunna formulera problem inom det berörda området. 

2. Efter den insamlade teorin identifierades ett forskningsgap inom det berörda 

området. 

3. Vidare användes ett induktivt angreppsätt där det studerades ytterligare teori för 

att få en förståelse utifrån det formulerade problemet. 

4. Intervjuer och dokumentinsamling för insamling av empiri.  

5. Efter insamling av empiri har ytterligare teori samlats in. 
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6. Intervjuer och dokumentinsamling för insamling av empiri.  

7. Insamling av empiri sammanställs.  

8. Efter sammanställning av empiri har ytterligare teori samlats in. 

9. Diskussion av samlad teori och empiri. 
10.  Slutsats formuleras. 

2.2 Fallstudie 

Studien grundar sig i en forskningsdesign som benämns fallstudie. En fallstudie handlar 

om att studera ett fenomen i det verkliga livet. Det är en detaljrik empiri där verkligheten 

fångas tydligare än för exempelvis en enkät eller ett experiment. Fallstudie är speciellt 

bra vid användning av en induktiv ansats då teorin växer fram ur empirin (Blomkvist & 

Hallin, 2014). Forskningsdesignen är till för att skapa djup förståelse till ett verkligt 

fenomen (Yin, 2009). Ejvegård (2003) beskriver syftet med en fallstudie som att studera 

en liten del av ett stort förlopp för att sedan beskriva verkligheten. Det finns också en 

aspekt att ta hänsyn till vid fallstudie, det är att ett ensamt fall aldrig kan representera 

verkligheten. Det är då viktigt att vara försiktig med slutsatserna från fallstudier men 

studien kan styrkas då andra studier visar på samma sak (Ejvegård, 2003).  

2.3 Datainsamlingsmetod 

Underlag från en fallstudie kan enligt Yin (2009) erhållas från olika 

datainsamlingsmetoder. Två av metoderna används i studien som redogörs nedan och ska 

komplettera varandra i utformning av den empiriska delen. 

2.3.1 Dokumentinsamling 

För den empiriska delen har material hämtats från dokument. Den typen av 

datainsamlingsmetod benämner Blomkvist och Hallin (2014) som dokumentinsamling. 

Yin (2009) redogör för styrkor och svagheter med den metoden. Fördelarna är att 

insamlingsmetoden är stabil och kan ett obegränsat antal gånger ses över. Det innehåller 

exakt information och kan täcka ett brett intervall i tiden. Nackdelarna är att de kan vara 

svåra att hitta och att dokumenten partiskt valts ut samt att en del dokument kan utlämnats 

med flit.  Yin (2009) menar att i en fallstudie är det viktigt att inte endast förlita sig på 

dokumentinsamling som insamlingsmetod, utan det krävs insamling av data från andra 

källor.  

I den här studien har dokumentsamling erhållits i form av:  



Metod  

 7 

- Två stickprov från fallföretagets databas för att kartlägga tider för 

produktionsstegen. Ett stickprov för skräddarsydda maskiner och ett stickprov 

för reservdelar. Stegen kommer redogöras i en värdeflödesanalys. Det är en 

kartläggningsmetod som presenteras i teoretiska referensramen. 

- Produktionslayout. Syftet med dokumentet är att klarlägga alla 

produktionsmaskiner samt deras placeringar i lokalen. 

2.3.2 Intervjuer 

Empiri kommer delvis samlas in via intervjuer. Enligt Blomkvist och Hallin (2014) är det 

en av de mest förekommande metoderna för kvalitativ forskning. Enligt Yin (2009) är det 

den viktigaste delen för datainsamling. Fördelen med intervjuer är att utifrån enkla 

resurser lätt  ta lärdom av hur de intervjuade resonerar kring olika frågeställningar 

(Blomkvist & Hallin, 2014). Sohlberg och Sohlberg (2013) förklarar intervjuer som ett 

smidigt och enkelt tillvägagångssätt för att framställa information, en nackdel med 

intervjuer är att den intervjuade personen kan uppleva en viss press som kan påverka 

svaret. Sohlberg och Sohlberg (2013) vidareutvecklar att intervjuer inte endast handlar 

om motiv och avsikter. De handlar om föreställningar, attityder, tolkningar och känslor. 

Intervjuerna är av typen semistrukturerade intervjuer som Bryman (2011) förklarar som 

mer allmänt formulerade frågor. Den som intervjuar har möjlighet till att ställa följdfrågor 

kring det som är intressant för studien. Frågorna har formats i förhand efter insamlad teori 

och dokument. Inför en intervju bör den som intervjuar lära sig djupgående om ämnet 

som ska diskuteras för att kunna ställa följdfrågor för att uppnå en högre kvalitet 

(Blomkvist & Hallin, 2014). Innan intervjuerna ägt rum har frågorna studerats utifrån 

teorin för att kunna ställa följdfrågor. Datainsamling genom semistrukturerade intervjuer 

har utförts i två omgångar med två olika sammanställningar av intervjufrågor, se bilaga 1 

och 2. 

Omgång 1: Endast informant A på fallföretaget intervjuades den 10 april 2019 i 

konferensrummet hos USNR Söderhamn. 

Omgång 2: Informant A intervjuas igen, sedan intervjuades informant B separat på 

fallföretaget den 16 maj 2019 i konferensrummet hos USNR Söderhamn. 

2.4 Litteraturstudie 

I vetenskapliga studier används litteratur för att förstärka och bevisa frågeställningarna 

(Backman, 2008). Vid sökning i elektroniska databaser har artiklar filtrerats till de som 

är peer reviewed. Det innebär enligt Blomkvist och Hallin (2014) en process som artiklar 
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genomgår för analysering av andra forskare. Orsaken till litteratur i studien är för att 

frågeställningarna ska diskuteras och slutsatser ska formuleras (Backman, 2008; Dysthe, 

Hertzberg & Hoel, 2011). Litteraturstudien påbörjades med att hitta och referera till 

relevant teori från kurslitteratur från Ekonomiingenjörsprogrammet vid Högskolan i 

Gävle och artiklar som är peer reviewed från högskolans biblioteks söktjänst Discovery. 

Under studiens gång har ytterligare teori samlats in, se figur 1.  

2.4.1 Sökord 

Nyckelord i sökandet efter artiklar: Manufacturing layout, job shop, cellular 

manufacturing, lead time, lead time reduction, value stream mapping, production waste, 

tailor-made products. Även en kombination av dessa sökord förekom. Urvalet har varit 

att filtrera artiklar efter peer reviewed artiklar med publiceringsår där artiklar från 2010 – 

2019 valts att granskas. Vid brist av artiklar utvidgades årsspannet.  

2.5 Analysmetod 

2.5.1 Tematisk analys 

Analysen av empirin sker med en tematisk analys. En tematisk analys betyder enligt 

Blomkvist och Hallin (2014) att det empiriska materialet sorteras in i kategorier och sedan 

besvarar frågeställningen. Kategoriseringen underlättas när likheter och skillnader 

jämförs mellan teorin och empirin (Blomkvist & Hallin, 2014). I studien har följande 

teman analyserats: Ledtid (påverkan), åtgärder för att reducera ledtider och 

produktionslayout. I studien har syftet och frågeställningarna besvarats med hjälp av den 

tematiska analysmetoden.  

2.6 Metodkritik 

2.6.1 Validitet  

Ett vetenskapligt arbete kan bedömas med hjälp av validitet. Om det som har valts att 

studerats har studerats (Blomkvist & Hallin, 2014; Patel & Davidson, 2003; Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014; Ejvegård, 2003; Alvehus, 2013). Om validitet ska uppnås 

behöver informationen vara rätt, källorna säkra och att källorna passar syftet och 

frågeställningarna (Blomkvist & Hallin, 2014). Biggam (2015) menar också att om 

validitet ska uppnås behöver studien ha relevant insamlingsmetod likaväl är det viktigt 

hur författaren analyserar information som har samlats in. Blomkvist och Hallin (2014) 

redogör för fyra punkter som bör uppfyllas för att uppnå hög validitet. 
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- Den teoretiska referensramens innehåll och det som används i analysen är 

stämmer överens med syftet och frågeställningarna. 

- Problemformulering, syfte och frågeställningar stämmer överens med studiens val 

av datainsamlingsmetoder och vilka som har varit informanter i studien. 

- Diskussionen ska utgå från syftet och att frågeställningarna besvaras. 

- Litteraturgenomgången stämmer överens med syftet, problemformuleringen och 

frågeställningarna.  

Samtidigt menar Kumar (2011) att det finns två perspektiv av validitet: 

- Besvarar studien frågeställningarna som studien var ämnad för? 

- Om tidigare punkt besvaras, används då rätt metoder för att få fram svaren? 

I fallstudien har det säkerställts att innehållet i teoretiska referensramen används i 

analysen och diskussionen, och att teorin stämmer överens med studiens syfte och 

frågeställningar. I fallstudien har även informanterna som intervjuats en relevant position 

inom det berörda området som kan bidra med data för att besvara syftet och 

frågeställningarna. Utifrån syftet och frågeställningarna har det diskuterats huruvida 

informanternas positioner är relevanta, om de kan bidra med den data som hjälper till att 

besvara studien. Det som diskuterades i studien var hur relevanta informanternas 

arbetsuppgifter är för studien, hur informanternas position kan bidra med data, 

informanternas insyn i produktionen och deras förståelse för produktionen. Sedan har 

reflektioner utförts angående om studiens datainsamlingsmetoder är väl valda metoder 

för att besvara syftet och frågeställningarna, där studien förlitar sig på data från intervjuer 

och dokumentinsamling. Data från dokumentinsamlingen har varit grund för 

värdeflödesanalysen, vilket Schmidtke et al. (2014) menar inte är rekommenderat. I 

studien kunde inte en värdeflödesanalys för maskinen utformas med observerad data på 

grund av produktionens komplexa flöden och långa ledtider. Utifrån studiens tidsperiod 

var det inte rimligt att observera data till maskinens värdeflödesanalys. I diskussionen 

besvaras frågeställningarna som är formulerade för att besvara studiens syfte. Under 

fallstudien har även reflektioner angående om valet av källor är relevanta och trovärdiga. 

2.6.2 Reliabilitet 

Ett vetenskapligt arbete kan bedömas med hjälp av reliabilitet. Om det som har valts att 

studeras har studerats på korrekt sätt. Om studien ska uppnå hög trovärdighet behöver 

den insamlade data ha samlats in felfritt. Genom dialogisk reliabilitet bör det empiriska 

data som insamlats ha samma tolkning hos de som tolkar. Det innebär att de som tolkar 

är opartiska (Blomkvist & Hallin, 2014). Patel och Davidson (2003) menar att hög 
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validitet behöver inte uppnås genom hög reliabilitet samtidigt som låg reliabilitet ger låg 

validitet. I studien har data samlats in på ett säkert sätt så informationen inte blir 

missvisande, där intervjuerna spelades in samtidigt som det antecknades, då har samma 

information erhållits. Data i studien har även tolkats opartiskt, vilket innebär att om 

studien ska upprepas bör samma data erhållas från dokumentinsamlingen. Data från 

intervjuerna kan skilja sig om studien upprepas för enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) 

kan svaret påverkas om informanten upplever press. Det innebär att omständigheterna 

kan avgöra vad för data som insamlas därav vilken data som tolkas. Men är 

omständigheterna identiska bör insamlad intervjudata som tolkas opartiskt även vara 

identiska med den här studien. Efter tolkningen av data från intervjuerna och 

dokumentinsamlingen hade författarna samma förståelse av innehållet. Fanns det 

osäkerhet angående förståelsen i litteraturen valde författarna att läsa samma text för att 

se om förståelsen var samma. I studien har företagsinformationen hanterats konfidentiellt 

för att uppmuntra informanterna att besvara frågorna utan att vinkla svaren. 

2.6.3 Generaliserbarhet 

Generalisering handlar enligt Bryman (2011) om i vilken utsträckning resultatet kan 

generaliseras till andra situationer. Generalisering är populärt hos forskare som utfört en 

kvantitativ forskning. Den här studien är en kvalitativ undersökning och resultatet ska 

tolkas utifrån fallföretaget. Blomkvist och Hallin (2014) menar att en fallstudie inte kan 

resultera i en statistisk generaliserbarhet, men kan resultera i en analytisk 

generaliserbarhet. Analytisk generaliserbarhet innebär att det kan föras en diskussion i 

analysdelen angående hur resultatet från studien kan tillämpas i andra fall med liknande 

karaktär. Resultatet i studien kan möjligen tillämpas på liknande tillverkande företag med 

skräddarsydda produkter i lågserie- och enstyckesproduktion om ledtiderna ska 

reduceras, dock har studien endast data från ett fallföretag i empirin vilket bidrar till låg 

generaliserbarhet. Vilket Ejvegård (2003) styrker med att ett ensamt fall aldrig kan 

representera verkligheten. 

2.7 Etiskt förhållningsätt vid forskning 

Forskningsetik är något som ständigt förändras, det är något som påverkas av nya 

forskningsfrågor, när nya metoder används och när nytt material undersöks. 

Forskningsetik behövs för att individer som deltar i forskning ska skyddas mot forskare 

som inkräktar i vetenskapens namn (Vetenskapsrådet, 2017). Inom etiken finns det 

förhållningssätt, där forskningskravet och individskyddskravet ingår. Det finns krav inom 
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forskning, det så kallade forskningskravet. Det betyder att forskning bör fokusera på 

frågor som är väsentliga och viktiga för samhällets utveckling. Syftet med frågorna är att 

fördjupa, utveckla och förbättra kunskap inom samhällsviktiga frågor. Samtidigt behöver 

forskningen bedrivas i förhållande med individsskyddskravet där det ska finnas en balans. 

Forskningen bör bedrivas för utvecklingen av samhället samtidigt som forskningen inte 

bekostas av människors fysiska eller psykiska välmående. Vid varje vetenskaplig 

undersökning bör varje forskare göra en avvägning om värdet av det eventuella resultatet 

kan utföra långsiktiga eller kortsiktiga risker mot informanter eller utomstående individer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtidigt redogör Ejvegård (2003) skillnaden mellan etik och 

moral, etiska förhållningsättet är vad som får och inte får göras utifrån principer medans 

moral förklarar normer, regler och ageranden som individen nyttjar. Där moral följer 

lagar, bestämmelser och vad samhället är för eller emot. Ejvegård (2003) utvecklar med 

att det råder skillnader på vad etik och moral är mellan land till land och mellan människa 

till människa. Vad anses vara godkänt att forska om och vad som inte är godkänt. Hur 

forskare ska förhålla sig och arbeta. Det finns grupperingar bland forskare, ena gruppen 

anser att forskare inte ska vara subjektiva och påverkade av moral utan de ska vara 

objektiva. Medans den andra grupperingen forskare anser att de också är medlemmar i 

samhället och därefter bör ställa frågan vad som får och inte får forskas om (Ejvegård, 

2003). Individskyddskravet består av fyra huvudkrav vid forskning. Huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

- Informationskravet innebär att de individer som deltar i forskningen som bedrivs 

ska informerats om syftet för forskningen. De individer som deltar bör även 

informeras om deras villkor, att det är frivilligt att delta och att de kan avbryta 

när de vill. 

- Samtyckeskravet innebär att de individer som deltar i forskningen som bedrivs 

har befogenhet att avgöra över sin medverkan. Det innebär att de individer som 

lämnar uppgifter i undersökningen ska haft möjlighet till att lämna samtycke till 

forskaren. Individerna ska ha möjlighet att lämna forskningen utan att erhålla 

negativa konsekvenser. 

- Konfidentialitetskravet innebär att vid användning av information som kan 

benämnas etiskt känslig och kan kopplas ihop med individer som kan 

identifieras bör ett kontrakt angående tystnadsplikt skrivas. Den informationen 

som uppfattas känslig bör dokumenteras, lagras och sedan avrapporteras på ett 
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sätt så det ska vara praktiskt omöjligt för en utomstående individ att ta del av 

informationen. 

- Nyttjandekravet innebär att information som har insamlats från deltagande 

individer endast får användas för forskningens syfte. Informationen får ej lämnas 

ut för annat bruk än vad det var ämnat för. 

Utöver individsskyddskravet finns det generella rekommendationer för forskare. 

Rekommendationerna är att forskaren frågar direkt berörda individer om de vill ta del av 

forskningsresultatet och om individerna vill veta vart forskningen kommer publiceras. 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Inför och under fallstudien har det tagit etiska ställningstaganden för att säkerställa att 

fallstudiens informanter inte utsätts för risker under eller efter studien. Samtidigt har det 

tagits ställningstaganden huruvida eventuella resultat kan påverka deltagande individer 

och samhället. Huruvida resultatet kan påverka individerna som deltar eller samhällets 

utveckling är att eventuella resultat inte kommer påverka deltagande individer negativt 

kortsiktigt eller långsiktigt. Utifrån individskyddskravet har deltagande individer 

informerats om studiens syfte, att det är frivilligt att delta, man får avbryta när man vill, 

samtycke för informationen som har lämnats och om det får användas samt att 

informationen som erhållits endast kommer användas för studiens syfte. Deltagande 

individer i fallstudien har tillfrågats om de vill ta del av studiens resultat. 

2.8 Fallföretagsbeskrivning  

Studien har genomförts hos USNR (United States Natural Resources) i Söderhamn, 

tidigare Söderhamn Eriksson som producerar, utvecklar och säljer maskiner samt 

reservdelar till träbearbetningsindustrin, de är en av de största leverantörerna inom 

området. De tillverkar maskiner som säljs till stora delar av Europa och Ryssland.  

Söderhamn Eriksson blev en del av företaget USNR år 2015. USNR Söderhamn är en av 

flera USNR anläggningar runt om i världen (USNR, 2019).  Verksamhetsåret 2017 hade 

USNR Söderhamn 174 stycken anställda samt en omsättning på ungefär 319 miljoner 

svenska kronor (Allabolag, 2019). USNR Söderhamns produktionsanläggning har en yta 

på 11 475,4 m2 och de använder en funktionell verkstad eftersom de produkter som 

tillverkas är skräddarsydda. 
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3 Teoretisk Referensram 
Här presenteras teorier som är centrala för studien. 

3.1 Ledtid (påverkan) 

Hos tillverkande företag kan stora delar av verksamheten illustreras som processer eller 

sammanhängande aktiviteter som upprepas med tiden. En process transformerar resurser 

till någon form av resultat som en kund kan se som en vara eller tjänst. Processerna stödjs 

av människor och resurser (Bergman & Klefsjö, 2012). Ledtid är ett tidsbegrepp för tiden 

från orderläggning till kundens mottagande av leverans (Oskarsson et al., 2013; Lumsden, 

2012; Olhager, 2013; Johnson, 2003). Det är en tidsperiod innehållande processer som 

t.ex. tillverkning, leverans och lagerhållning mellan processer i produktionen. Johnson 

(2003) redogör för ledtiden i produktionen som den sammanlagda tiden genom olika 

produktionsprocesser, ställtider, förflyttningar och väntetider. Olhager (2013) redogör för 

produktionsledtid som den sammanlagda tiden genom produktionen. Det är summan av 

tiden genom produktionens alla processer (se figur 2).  

 
Figur 2: Illustrering av produktionsledtiden (Johnson, 2003; Olhager, 2013). 

Ledtid är direkt anknutet till produkter i arbete eftersom längre ledtider medför att flera 

produkter är i arbete. Flera produkter i arbete leder också till längre väntetider (Vollmann 

et al., 2005). 

3.1.1 Värdeskapande och icke värdeskapande tid 

Den totala tiden i ett flöde kan delas in i två kategorier, värdeskapande tid och icke 

värdeskapande tid. För den värdeskapande tiden är det tiden då någon form av värde 

tillförs, t.ex. bearbetning. För den icke värdeskapande tiden är det då inget värde tillförs 

till en produkt, t.ex. vid lagerhållning mellan stationer (Venkataraman, Vijaya Ramnath, 
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Muthu Kumar & Elanchezhian, 2014). En indikator på ledtidseffektiviteten kan visas med 

ekvationen (Christopher, 2016; Venkataraman et al., 2014): 

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛	(%) = 	
𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒	𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 	× 100 

Oskarsson et al. (2013) menar att det inte är ovanligt att en andel på mer än 99% av tiden 

är icke värdeskapande vilket innebär en ledtidseffektivitet på mindre än 1%.  

3.1.2 Slöseri 

Genom att eliminera de aktiviteter som inte förser värde till företaget eller kunden 

reduceras ledtiderna (Oskarsson et al., 2013). Aktiviteter längs ett flöde som inte bidrar 

med värde till slutprodukten är slöseri. Ett resultat av slöseri är att materialflödet blir 

osäkert och onödiga kostnader uppstår. Lumsden (2012) och Olhager (2013) menar att 

slöseri är: 

- Överproduktion, vilket innebär att organisationen producerar mer än vad som 

behövs. 

- Väntetider, vilket innebär att det inte tillförs något värde till produkten i väntan 

på bearbetning. 

- Transporter, vilket innebär att det uppstår onödiga sträckor som kan minimeras. 

- Överbearbetning, vilket innebär att det tillförs mer värde till en produkt än vad 

kunden kräver och vill betala för. 

- Lager, vilket innebär att det inte tillförs värde till produkten om den lagras. 

- Förflyttningar, vilket innebär att produkten bör förflyttas så mycket som behövs 

och inte mer. 

- Defekta produkter, vilket innebär att det har tillförts värdeskapande aktiviteter 

till produkten i onödan då produkten inte kan säljas. 

Samtidigt menar Lumsden (2012) ytterligare att: 

- Oanvända resurser, vilket innebär att det finns mer resurser än vad som behövs. 

- Resurser, som inte används på ämnat sätt. 

Arunagiri & Gnanavelbabu (2014) menar att de tre största slöserierna i en produktion är 

transport, väntetid och onödiga förflyttningar/rörelser. 

3.1.3 Flaskhalsar 

En flaskhals definieras som något som stramar åt flödet i en process. Flaskhalsen styr 

produktionen på grund av flaskhalsens kapacitet. Det innebär att de andra operationerna 

i ett flöde kommer anpassas efter flaskhalsens kapacitet och resulterar i en överkapacitet 
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hos processerna. Inom en produktion kan flaskhalsen vara en bidragande faktor till lager. 

Har operationerna innan flaskhalsen i flödet högre kapacitet leder det till lagerbildning. 

Att ha en flaskhals tidigt i produktionen upplevs bättre än att ha flaskhalsen senare i 

produktionen. Det innebär att resursernas överkapacitet ökar längs produktionsflödet. 

Produktionsaktiviteter som är efter en flaskhals kommer erhålla stabila ledtider eftersom 

kösituationer ej kommer uppstå (Olhager, 2013). Finns flaskhalsen senare i produktionen 

leder det till ett högre antal produkter i arbete och längre produktionsledtid (Lumsden, 

2012). Det behöver inte alltid vara en maskin i produktionen som är en flaskhals, vid brist 

på råmaterial som begränsar produktionen är råmaterialet flaskhalsen (Olhager, 2013). 

3.2 Åtgärder för att reducera ledtider 

Standardmetoder för reducering av ledtid finns inte då det är situationsberoende 

(Oskarsson et al., 2013). Vid reducering av ledtid är det främst den icke värdeskapande 

tiden som bör effektiviseras. Den icke värdeskapande tiden är oftast större än den 

värdeskapande tiden (Oskarsson et al., 2013). Det finns ett antal fördelar med att reducera 

ledtiden. Det är framförallt färre produkter i arbete, ett mindre färdigvarulager, förbättrad 

kvalitet, lägre kostnader samt färre prognosfel (Johnson, 2003). Det bidrar också till ökad 

flexibilitet och kortare ledtider ur kundens perspektiv (Johnson, 2003) som Christopher 

(2016) beskriver som konkurrensfördelar. Johnson (2003) menar att fördelarna med 

ledtidsreducering kan vara avgörande för ett företags överlevnad, speciellt för företag 

med skräddarsydda produkter. Tersine och Hummingbird (1995) menar att 

ledtidsreducering är en konkurrensfördel alla verksamheter vill nyttja. Ledtidsreducering 

är något som Johnson (2003) beskriver som ett förvirrande uppdrag eftersom det finns 

olika tillvägagångssätt inom området för ledtidsreducering. 

3.2.1 Ställtidsreducering  

Ställtid är den sammanlagda tiden vid omställning av en produktionsresurs i en process 

(Olhager, 2013). Reducering av ställtider kan genomföras inom två huvuddelar, det är vid 

reducering av varje ställtid eller antalet omställningar. Johnson (2003) redogör att 

reduceringen kan verkställas genom: 

- investeringar av maskiner med kortare ställtider. 

- använda arbetsstationer för produkter som behöver likartade verktyg. 

- schemalägga produktionen så att liknande produkter tillverkas samtidigt så att 

vissa omställningar i produktionsmaskinerna inte behövs.  
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Olhager (2013) menar att ställtidsreducering bidrar till ökad kvalitet, förbättrade 

leveranser, lägre kostnader, ökad flexibilitet och att utökad kapacitet kan bli tillgänglig. 

3.2.2 Bearbetningstidsreducering 

Bearbetningstiden är tiden för behandling inom en operation och kan reduceras genom 

att minimera antalet operationer som behövs. Det kan också uppfyllas genom användning 

av ny teknologi som möjliggör för en operation att göra saker som tidigare utförts av 

flertal operationer (Johnson, 2003). Genom att integrera flera aktiviteter som genomförs 

var för sig utan att ett mervärde skapas kommer ledtiden att reduceras (Oskarsson et al., 

2013). Ledtidsreducering för varje behandling kan verkställas genom att designa 

produkter så de behöver färre behandlingar (Johnson, 2003; Oskarsson et al., 2013). Att 

använda bättre bearbetningsteknik eller att fokusera arbete och utrustning till en grupp av 

produkter med liknande processer, vilket leder till att arbetare blir vana med produkttyper. 

Det innebär att de inte behöver lägga ner tid på att läsa av ritningar, installera maskiner 

och utföra färre kvalitetskontroller. Att använda råmaterial och produktionsresurser av 

hög kvalitet samt nyttja flera kvalitetskontroller kan antalet defekta enheter minimeras 

som bidrar till kortare behandlingstider (Johnson, 2003).  

 

Överlappning innebär att processer i en produktionsprocess påbörjas innan processen 

innan har slutförts, se figur 3 och 4. Det medför att en produkts behandlingstid reduceras 

(Olhager, 2013). Vid parallellisering av processer som är oberoende av varandra kommer 

ledtiden att reduceras (Oskarsson et al., 2013). Den typen av strategi i 

tillverkningsprocessen är speciellt användbart i flödesgrupp då det är korta avstånd 

mellan processerna och att produktionsaktiviteterna inte är fysiskt sammanbundna 

(Olhager, 2013). När operationer överlappar varandra i en flödesgrupp som har en låg 

utnyttjandegrad kommer ett stabilt flöde genom produktionen att uppstå (Kannan, 1998).  
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Figur 3: Illustrering av aktiviteter i tillverkningsprocessen utan överlappning (Olhager, 2013). 

 

 
Figur 4: Illustrering av överlappning i tillverkningsprocessen (Olhager, 2013). 

3.2.3 Transporttidsreducering 

För att reducera transporttiden finns det två tillvägagångssätt. Det första är att reducera 

tiden för varje transport med hjälp av snabbare transportmaskiner eller genom att 

minimera transportsträckan. Det andra är att reducera antalet transporter (Johnson, 2003). 

3.2.4 Väntetidsreducering 

Det finns olika faktorer som bidrar till väntetidsreduceringar i produktionen, det är 

reduceringar i partistorleken, transporterade partistorlek, variabilitet inom processtiden, 

utnyttjandegraden vid arbetsstationen, antal köer och genom att öka tillgängligheten av 

resurser (Johnson, 2003).   
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Partistorleksreducering 

Inom tillverkningsindustrier är minskning av partistorleken det lättaste och det mest 

kostnadseffektiva valet när väntetid och ledtid ska reduceras. Det som sker vid reducering 

av partistorleken är: 

- Kötiden för kommande produkter i tillverkningen reduceras. 

- Antalet omställningar för maskiner ökar. 

- Antalet transporter ökar. 

Om antalet omställningar för maskiner ökar bidrar det till att utnyttjandegraden ökar som 

orsakar köbildning. När antalet transporter ökar bidrar det till högre utnyttjandegrad för 

transportmedlet vilket orsakar köbildning. Om produktionen är utformad efter en 

funktionell verkstad kommer minskning av partistorleken bidra till ett ökat behov av 

högre kapacitet vid arbetsstationerna och materialhanteringen. Däremot är produktionen 

utformad som flödesgrupp kommer konsekvenserna nämnt ovan inte uppstå (Johnson, 

2003). 

Reducering av transporterad partistorlek 

Genom att transportera partier som är mindre än det producerade partiet kan väntetiden 

reduceras (Johnson, 2003). 

Reducering av variabilitet inom processtid 

Processtidens variabilitet grundar sig i olika faktorer, faktorerna är variation av:  

- Ställtiden 

- Processtiden för olika produkter 

- Partistorleken 

- Tiden vid driftstopp  

Vid reducering av ovan nämnda faktorer kommer processtidens variabilitet och 

väntetiden minska. Det kan genomföras med att kategorisera liknande produkter och 

arbeta med de kategorier som har samma förutsättningar samtidigt. Då kan variationen 

med omställningstiden för maskiner och processtid för varje produkt reduceras. Genom 

att producera liknande partistorlekar inom kategorierna kan tidens variation reduceras. 

Genom att förbättra underhållet av maskiner och utrustning kan det reducera 

tidsvariationen vid driftstopp och reparation (Johnson, 2003). 
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Reducering av utnyttjandegraden vid arbetsstationen 

Utnyttjandegraden är den procentuella graden som en maskin utnyttjas. Enligt Suri (1998) 

är utnyttjandegraden direkt kopplat till väntetiden. En utnyttjandegrad kan enligt Johnson 

(2003) definieras enligt ekvationen: 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑	(%) =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑏𝑒ℎö𝑣𝑑	𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔	𝑡𝑖𝑑 

Ekvationen uttrycker behovet till att utöka eller minimera kapaciteten (Krajewski & 

Ritzman, 2002). En hög utnyttjandegrad är en faktor till längre ledtider. Genom att 

reducera den totala behövda tiden mer än reducering av den totala tillgängliga tiden 

kommer utnyttjandegraden på arbetsstationen minska. När utnyttjandegraden är hög kan 

ett objekt komma till en station i produktionsprocessen som är upptagen och då tvingas 

objektet till lagerhållning. Det är en direkt faktor till längre väntetider och ledtider. När 

utnyttjandegraden är låg är chansen större att produktionsresursen är ledig och då tvingas 

inte objektet till lagerhållning. Det går även att reducera utnyttjandegraden genom att 

reducera den totala behövda tiden (Johnson, 2003). En maskins utnyttjandegrad visas i 

ekvationen för medeltalet väntande, som en direkt orsak till ett ökat medelantal väntande. 

Olhager (2013) visar ekvationen för medelantalet väntande: 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡	𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒	(𝑠𝑡) = 	
𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛

1 − 𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛 

En låg utnyttjandegrad betyder att en produktionsmaskin tillverkar färre produkter än vad 

maskinen är kapabel till. Det kan det resultera i en ökad flexibilitet för variation av 

tillverkningsvolymen och produktutbudet. Generellt ger kapaciteten som inte används 

möjlighet att reagera på kundernas variation i efterfrågan utan att det påverkar ledtiderna. 

Det innebär att en låg utnyttjandegrad genererar kortare ledtider (Olhager, 2013; Suri, 

1998).  

Reducering av ankomstvariabiliteten 

Ankomstvariabiliteten kan reduceras genom en kontrollerad produktionsplanering som 

också stabiliserar produktionen (Johnson, 2003).  

Öka tillgängligheten av resurser 

Genom att öka tillgängligheten av resurser kan väntetiden minska. Resurserna kan vara 

verktyg, maskiner eller arbetskraft. Det innebär inte att införskaffa flera resurser så 

kostnaderna ökar, det handlar om att använda resurserna effektivt. Genom att använda 

arbetskraft som har expertis inom flera moment i processen eller att sammanföra liknande 
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maskiner för liknande arbeten nära varandra kan väntetiden och ledtiden minskas 

(Johnson, 2003). Oskarsson et al. (2013) menar att tillgängligheten av resurser kan ökas 

genom att förbereda nödvändigt material så arbetet kan påbörjas utan att flödet behöver 

stanna. 

Reducera antalet köer 

Oskarsson et al. (2013) menar att ett tillvägagångssätt för väntetidsreducering är att 

synkronisera produktionen så att aktiviteter kan påbörjas direkt utan väntetid efter tidigare 

aktivitet. Johnson (2003) förklarar det som att öka antalet successivt följande operationer 

i ett flöde för att minimera väntetid och köbildning mellan produktionsstegen. 

3.3 Produktionslayout 

3.3.1 Layoutens betydelse 

Huvudmålet med en layout hos ett tillverkande företag är att utforma den så att arbetet 

blir så effektivt som möjligt för arbetare och utrustning (Krajewski & Ritzman, 2002). 

Samtidigt menar Aiello et al. (2012) att layoutens betydelse ligger i att minimera 

tillverkningskostnader och att maximera tillverkningssystemets effektivitet. Layoutens 

betydelse är relaterat till ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser (Ashayeri, Heuts 

& Tammel, 2005). Ett kontinuerligt flöde har betydelsen att produkter och material ska 

vara i konstant rörelse. Det är något som tillverkningsföretag strävar mot men det är i 

praktiken omöjligt att uppnå. Genom att minimera antalet väntetider i produktionen och 

tiderna för dessa kan företag närma sig ett kontinuerligt flöde (Petersson et al., 2009). De 

redogör även för layoutens betydelse i produktionen och att en effektiv layout 

kännetecknas av korta avstånd mellan processerna. Genom att minska distansen mellan 

olika processer reducerar det mer slöseri än att enbart angripa enskilda processer för att 

minimera processtiden (Petersson et al., 2009). Vid utformning av en produktionslayout 

är målet att ha ett högt kapacitetsutnyttjande, korta ledtider och en hög flexibilitet. Vid 

val av produktionslayout är det i huvudsak två parametrar som är beroende, produktens 

standardiseringsgrad och dess efterfrågevolym, se figur 5 (Olhager, 2013). 
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Figur 5: Visar valet av produktionslayout utifrån efterfrågevolym och standardiseringsgrad (Olhager, 2013). 

3.3.2 Funktionell verkstad 

Funktionell verkstad som produktionslayout karaktäriseras av att maskiner av samma 

funktion placeras inom ett område. Det bildar olika avdelningar för olika funktioner, 

exempelvis en svetsavdelning. Det finns flertal nackdelar med funktionell verkstad. Det 

är bland annat komplexa materialflöden och köbildningar (Olhager, 2013; Lumsden, 

2012). Samtidigt bidrar det till långa ledtider, hög kapitalbindning och många produkter 

i arbete (Olhager, 2013). Fördelen med funktionell verkstad är att den är flexibel utifrån 

operationsföljd (Olhager, 2013; Lumsden, 2012). Samtidigt bidrar flexibiliteten till att 

omställningen i produktionen underlättas när nya produkter ska tillverkas. Funktionell 

verkstad passar som produktionslayout om produktutbudet är brett och om tidsskillnaden 

för varje operation varierar inom processen (Olhager, 2013).  

3.3.3 Flödesgrupp 

Flödesgrupp som produktionslayout innebär att produktionen ordnas efter grupper där 

produkter med likheter i bearbetningsordning samtillverkas i grupper. Den här typen av 

layout har utvecklats från den funktionella verkstaden med huvudsyftet att korta ner 

ledtiderna i produktionen och att underlätta för planeringen (Olhager, 2013). En 

kombinerad flödesgrupp som produktionslayout innehåller en kombination av 

flödesgrupp och funktionell verkstad (Shambu & Suresh, 2000; Krajewski & Ritzman, 

2002). Företag som transformerar sina produktionslayouter från funktionell verkstad till 

flödesgrupper gör det inte över en natt och det bildas kombinerade layouter av funktionell 

verkstad och flödesgrupper (Shambu & Suresh, 2000). För varje flödesgrupp utvidgas 

arbetsuppgifterna då arbetsfördelningen är varierande och det leder till att varje grupp har 
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ett självständigt arbete (Olhager, 2013). Lumsden (2012) och Shambu och Suresh (2000) 

förklarar flödesgrupp där produktionsmaskiner är fördelade i grupper tillsammans med 

andra maskiner som behövs för att tillverka en viss produktgrupp. Om en produktgrupp 

ska tillverkas i maskinerna A, B och C placeras dessa maskiner i en flödesgrupp med en 

känd produktionskapacitet. Det finns fördelar med ett sådant produktionssystem då den 

genererar kortare ledtider, kortare ställtider, färre produkter i arbete och mindre arbete för 

att hantera material. Produktionssystemet medför också nackdelar som en minskad 

flexibilitet eftersom maskiner binds upp till vissa produktgrupper. Maskiners 

utnyttjandegrad kan också minska (Lumsden, 2012). En flödesgrupp är känslig för 

störningar. Då en maskin är trasig kan det påverka hela systemet (Kannan, 1998). Vid val 

av flödesgrupp som produktionslayout bör utbudet av produkter och varianter av 

produkterna vara låga samtidigt som efterfrågan är hög (Olhager, 2013). Flödesgrupp som 

produktionslayout har enligt Johnson (2003) en förmåga att reducera ledtider i form av 

reducering i:  

- Förflyttningstider i produktionen 

- Behandlingstider i produktionen 

- Variabilitet inom processtid 

- Ankomstvariabilitet 

3.3.4 Produktionslina 

El-Rayah och Hollier (1970) menar att det är i tillverkningsindustrin allmänt känt att 

produktionslina som produktionslayout är den effektivaste. Det är ett produktionssystem 

som är designat till att producera ett fåtal olika produkter i stora volymer till en lägre 

kostnad. Krajewski och Ritzman (2002) samt Olhager (2013) menar att ett sådant 

produktionssystem kräver en hög och jämn efterfrågan. De processer som behövs för 

tillverkning av produkten placeras i ordning format som en lina. Olhager (2013) 

vidareutvecklar att tillverkningsmetoden är bruklig då standardiserade produkter ska 

tillverkas i hög volym. En lina som produktionslayout kännetecknas av korta ledtider med 

lågt antal produkter i arbete, dålig flexibilitet i produktutbud och dess volym. Även 

utrustning införskaffas för ändamålet att producera en viss produkt. Produktionen sker 

prognosbaserad mot ett färdigvarulager eller direkt till kund.  

3.3.5 Fast position 

Fast position innebär att tillverkningen av produkterna sker på ett ställe. Anledningen är 

att produkterna ofta tillverkas i ett lågt antal och att produkterna är svåra att flytta 
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(Olhager, 2013; Krajewski & Ritzman, 2002). Produkterna som tillverkas i 

produktionssystemet fast position har ofta en låg efterfrågan. Produktionssystemet 

behöver alltid utformas utifrån vilken produkt som ska tillverkas. Resurser som används 

i produktionen är ofta resurser med flexibilitet vilket gör att kapaciteten kan ändras utifrån 

behov. Samtidigt behöver resurser föras till produkten då produkten är stillastående.  

3.4 Processkartläggning 

3.4.1 Produktfamiljer 

I de flesta tillverkande verksamheter tillverkas olika produkter, det är tidskrävande att 

analysera varje produkt för att sedan skapa ett unikt flöde för varje produkt. Det kan då 

vara effektivt att analysera produktfamiljer (Petersson et al., 2009). En produktfamilj kan 

förklaras som en gruppering av produkter som passerar samma processer (Petersson et 

al., 2009).  

3.4.2 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys är en metod för att identifiera nuläget för att sedan hitta 

förbättringsmöjligheter (Petersson et al., 2009). Syftet med värdeflödesanalys är att 

identifiera vart i produktionen slöseri uppstår för att sedan eliminera dessa 

(Venkataraman et al., 2014). Ledtidsreducering är ett vanligt förekommande mål med 

värdeflödesanalysen (Petersson et al., 2009). Metoden är en kartläggning av alla 

aktiviteter som krävs för att framställa en produkt. Det är både värdeskapande och icke 

värdeskapande aktiviteter. Vid utformning av en värdeflödesanalys är det rekommenderat 

att inte förlita sig på dokumentationer eller programvara för processerna (Schmidtke et 

al., 2014). Enligt Petersson et al. (2009) kan värdeflödesanalys utföras på två olika nivåer: 

1. Flödesnivå. Det ska visa på det interna flödet i en fabrik. 

2. Leveranskedjenivå. Det ska visa på hela kedjan från leverantör till fabrik och 

sedan till kund. 

Vidare förklarar Petersson et al. (2009) att det är viktigt att veta vad som är värdeskapande 

samt vilka olika typer av produktfamiljer som tillverkas innan värdeflödesanalysen 

påbörjas i två steg. Första steget handlar om att fastställa en karta över det nuvarande 

tillståndet. Det är viktigt att vandra längs det tillverkande flödet för att identifiera alla 

stegen i produktionen och att identifiera processers nyckeltal som bedöms som relevanta. 

Vid varje process och lager på kartan antecknas den tid det tar i det steget. I det andra 

steget handlar det om att analysera det nuvarande tillståndet för att sedan fastställa en ny 
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önskad karta över ett framtida tillstånd. Utifrån det framtida önskade tillstånden ska en 

handlingsplan upprättas för att beskriva hur arbetet för att uppnå tillståndet ska bedrivas.  

Vid tillverkning av produkter kan komplexa processflöden förekomma som inte är linjära. 

Aktiviteter som återvinning och integrerade aktiviteter komplicerar kartläggningen 

(Schmidtke et al., 2014). 

3.5 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling finns i tre områden, ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Ett 

företags hållbarhetsarbete behöver koordineras i tre områden för att uppnå en hållbar 

utveckling, se figur 6 (Ammenberg, 2012). Samtidigt menar Mårtensson och Westerberg 

(2017) att en balans behöver finnas mellan de tre områdena, där inget av områdena 

påverkar det andra negativt. Om den hållbara utvecklingen ska vara balanserad behöver 

det finnas uppsatta gränser för den ekonomiska tillväxten, gränser som sätts av miljön, 

begränsningar av den teknologi som används och av hur samhällen är organiserade 

(Mårtensson & Westerberg, 2017). 

 

 
Figur 6: Den hållbara utvecklingens tre områden, ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet (Ammenberg, 2012; 
Mårtensson & Westerberg, 2017). 

Utan miljömässig hållbarhet har både social och ekonomisk hållbarhet ingen betydelse på 

längre sikt (Ammenberg, 2012; Mårtensson & Westerberg, 2017). Samtidigt menar 

Mårtensson och Westerberg (2017) att ur ett annat perspektiv är ekonomisk tillväxt ett 

kriterium för ekonomisk hållbarhet som även är underlag för social och miljömässig 

hållbarhet. Att utan ekonomisk tillväxt kan inte investeringar utföras i nya verksamheter 

som bidrar med lösningar som underlättar för miljö och samhälle. 
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3.5.1 Hållbar produktion och konkurrenskraftighet 

Ammenberg (2012) menar att en organisation behöver integrera miljöfrågor väl om 

företagen vill överleva på längre sikt. Samtidigt behöver tillverkande företag optimera sin 

produktion på grund av att en del produkters miljöpåverkan sker under tillverkningen och 

inte efter (Ammenberg, 2012).  Produktionsoptimering fokuserar på metoder för att uppnå 

en mer miljövänlig produktion, där en metod fokuserar på att reducera antalet operationer. 

Tillvägagångsättet är att integrera operationer så de utförs samtidigt vilket gör att 

transportsträckorna minskar. Genom den åtgärden kan båda energiförbrukning och 

kostnader reduceras (Nilsson, Persson, Rydén, Darozhka & Zaliauskiene, 2007). Birkie 

(2018) menar att hållbar produktion kan fungera som en affärsmodell. Om företagets 

ursprungliga affärsmodell och den hållbara produktionen stämmer överens med varandra 

kan det nyttjas som konkurrenskraftig fördel. 

3.6  Sammanställning av teori 

 
Figur 7: Sammanställning av teori. 

1) I första delen i teoretiska referensramen beskrivs faktorer som påverkar ledtiden, det 

som är värdeskapande och inte värdeskapande, det som anses vara slöseri och flaskhals. 

 

2) I följande del i teoretiska referensramen förklaras vilka åtgärder det finns för att 

reducera ledtider. Åtgärderna är kategoriserade utifrån ställtidsreducering, 

bearbetningstidsreducering, transporttidsreducering och väntetidsreducering. 

 

3) Efter att förklarat vad som påverkar ledtiden och åtgärder för att reducera ledtiden 

följer olika produktionslayouter. Där förklaras betydelsen av en layout. Även för- och 

nackdelarna för funktionell verkstad, flödesgrupp, produktionslina och fast position. 
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4) I sista delen förklaras hållbar utveckling och hur hållbar produktion kan vara en 

konkurrenskraftighet. Den hållbara utvecklingen påverkas av åtgärder för att reducera 

ledtider.
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4 Empiri 
Här presenteras empirisk data från fallföretaget som har erhållits genom intervjuer och 

dokumentinsamling. 

4.1 Inledning 

Från intervjuomgång 1 med informant A framgick det att deras produktionsutbud kan 

delas in i två produktfamiljer.  

- Produktfamilj 1: Består av maskiner. 

- Produktfamilj 2: Består av reservdelar till maskinerna. 

Företaget tillverkar produkter i lågserieproduktion och enstyckesproduktion, de maskiner 

som säljs är skräddarsydda utifrån kundens önskemål. Maskinerna och reservdelarna 

tillverkas i enstyckesproduktion samtidigt som reservdelarna också tillverkas i 

lågserieproduktion baserat på en maximal partistorlek på 24 stycken eftersom vissa 

skräddarsydda maskiner behöver likadana reservdelar. De reservdelar som lagerförs är de 

som har en stabil efterfrågan. Produktionen följer en trepunktslista för prioriteringar i 

produktion. 

- Prioritet 1: Reservdelar mot order. 

- Prioritet 2: Reservdelar mot lager. 

- Prioritet 3: Tillverkning av maskiner mot order. 

För produktion av reservdelar är det kritiskt med tiden eftersom kunder snabbt vill 

tillhandahålla reservdelar efter beställning.  

Efter intervjuomgång 2 med informant B för produktionen framgick det att det finns en 

svårighet med att planera produktionen eftersom de flesta produkterna är skräddarsydda 

och tillverkas endast i enstycksproduktion. Vidare menar informanten att olika maskiner 

och reservdelar är olika tidskrävande vilket försvårar planeringen ytterligare. 

Fallföretaget mäter enligt informant A nyckeltal, det är arbetstimmar hos anställda som 

de delar upp i två kategorier. Den första är direkta timmar som är en grund för 

prissättningen. Den andra är indirekta timmar som inte är knutna till en viss maskin eller 

reservdel. Företaget mäter också kapitalbindning, produkter i arbete samt 

tillverkningskostnader.  
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4.2 Ledtid 

Enligt informant A definierar fallföretaget ledtiden som tiden från start av produktion till 

placering i färdigvarulager. Både informant A och B redogör för ledtiden hos reservdelar 

med ett medelvärde på 30 dagar. Målet vid tillverkning av en reservdel är att tillverka 

med en ledtid på max 5 dagar, orsaken är för att de snabbt ska svara på kundens 

efterfrågan och att dels sänka antalet produkter i arbete och för att vara 

konkurrenskraftiga. För maskiner kan tillverkningstiden variera beroende på vilken typ 

av maskin som tillverkas eftersom de har olika storlekar med olika komponenter.  

Informant A och B i intervjuomgång 2 menar att det som förlänger ledtiderna i 

produktionen är: 

- Onödiga väntetider i form av ett tillverkningsobjekt väntar för länge på 

bearbetning i en station som är upptagen då den har för hög utnyttjandegrad. 

Variation i bearbetningstid och ankomstvariation bidrar också till längre 

väntetider och grundar sig i att de skräddarsydda produkterna behöver olika 

bearbetningstider och att efterfrågan varierar över tid. Informanterna redogör även 

att onödiga väntetider är den största faktorn till förlängda ledtider. En annan faktor 

till långa väntetider är att företaget har ett högt antal produkter i arbete då de börjar 

arbeta på ett stort antal ordar samtidigt. Informant B belyser problemet: 

”Vi har alldeles för mycket grejer ute i produktion på en gång. Vi måste bli 

noggrannare att starta produktion för det som kan slutföras och inte stoppas av 

materialbrist.” 

Informant A menar också:  

“Vi har jättemycket produkter i arbete här ute.” 

Det har bland annat bidragit till lager mellan stationerna och att ett beräknat 

medeltal på 95% av ledtiden tillförs inget värde för tillverkningsobjekteten, det 

vill säga en ledtidseffektivitet på 5%.  

- Många och långa transporter då tillverkningen skapar ett komplext 

produktionsflöde. Det belyser informant B:  

”Den där interna transporten tar sin tid.” 

- Resursbrist i två former, arbetskraft som saknar kompetens för olika 

produktionsmaskiner, informant B stärker det: 

”Vi hade två operatörer och blev av med en, då hade vi ingen ersättare.” 
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Den andra formen är brist på material som behövs för tillverkning av en del 

produkter. Vid brist av material tvingas tillverkningsobjekten till lagerhållning i 

väntan på inköpt material. 

4.2.1 Flaskhalsar 

Utifrån alla intervjuer framgår det tydligt att fallföretaget har flaskhalsar i produktionen. 

Flaskhalsens position varierar beroende på vad som tillverkas, orsaken är att de tillverkar 

skräddarsydda produkter i låg volym där de olika produkterna kräver olika processer inom 

produktionen. Flaskhalsen i produktionen ligger ofta i den maskintungaavdelningen. 

Informant A stärker det med:  

“Ja den har för låg kapacitet, det är för mycket jobb som går igenom den och för dålig 

flexibilitet... samt låg kapacitet för det är för få som kan det också.” 

Avdelningen är positionerad i slutet av det generella flödet i produktionslokalen och är 

en flaskhals eftersom den har en låg kapacitet. Både informant A och informant B anser 

att flaskhalsarna uppstår på grund av att det saknas arbetskraft med rätt kompetens för 

vissa processer inom produktionen. Framförallt i den maskintungaavdelningen.  De 

menar att en del resurser har lägre kapacitet än vad som beläggs på resurserna vilket bidrar 

till flaskhalsar. Informant A berättar också under intervjun att åtgärder som outsourcing 

används för att underlätta produktionen från flaskhalsar. Informant A menar:  

“När det inte finns tillräckligt med kapacitet outsourcar vi vissa steg.” 

4.3 Produktionslayout 

När fallföretagets produktionslayout studerats kunde det konstateras att de använder sig 

av en funktionell verkstad som produktionslayout där det tydligt framgick att lokalen var 

uppdelad efter maskinernas funktion. I alla intervjuer framgick det att motiveringen till 

funktionella verkstaden hos dem är för att operationsföljderna inte är samma för de olika 

maskinerna och reservdelarna. 

4.4 Tillverkningsobjekten  

I bilaga 3 och 4 redogörs det i tabeller för maskinens och reservdelens produktionssteg 

utifrån antal besök i produktionsavdelningarna, vilket är hur många gånger en 

produktionsavdelning används i varje nivå. Även den sammanlagda tiden i respektive 

produktionsavdelningen redogörs. Skillnaden mellan reservdelen och maskinen är att 

reservdelen endast tillverkas i två nivåer och maskinen i sex nivåer. 
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I bilaga 3 redovisas produktionsdata för tillverkning av maskinen. Den tillverkas i 19 

stycken olika produktionsresurser vid 191 olika tillfällen. Det bidrar till många 

omställningar och ställtiderna har fallföretaget mätt till ett tidsvärde mellan 0–5 timmar. 

I utdraget för maskinens produktionsdata redogörs det för sex olika nivåer. Nivån står för 

hur beroende varje del är av nivåerna innan. För nivå 1 innebär det att maskinen tillverkas 

i slutskedet då alla komponenter är med. Nivå 6 betyder att det arbetas med råmaterial 

som ska bilda mindre komponenter i maskinerna. Nivå 5 betyder att nivå 6 måste vara 

klar innan nivå 5 kan påbörjas. Delar som tillverkas i nivåerna är inte beroende av 

varandra och kan arbetas parallellt.  Förenklat betyder det vid bearbetning av en lägre 

nivå är flera komponenter med.  

 

I bilaga 4 redovisas produktionsdata för reservdelen. Skillnaden mot maskinen är att 

reservdelen endast tillverkades i två nivåer. Nivå 2 måste vara klar innan nivå 1 kan 

påbörjas. Den tillverkades i fyra olika produktionsresurser vid 7 olika tillfällen.  

 

Maskinens ledtid var 130 dagar och reservdelens uppskattas till ett medeltal på 30 dagar.  

I bilaga 3 och 4 identifieras den värdeskapande tiden hos maskinen till 505,19 timmar och 

för reservdelen 4,11 timmar. 
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5 Analys och Diskussion 
Här analyseras och diskuteras den empiriska data utifrån den teoretiska referensramen.  

5.1 Ledtid (påverkan) 

Teorin redogör inte för vad som påverkar ledtiderna specifikt för skräddarsydda produkter 

men Petersson et al. (2009) redogör att vid tillverkning förlänger allt ledtiderna som inte 

bidrar till ett kontinuerligt flöde. Det som inte bidrar till ett kontinuerligt flöde menar 

Venkataraman et al. (2014) med fördelningen av värdeskapande och icke värdeskapande 

aktiviteter. För de icke värdeskapande aktiviteterna är det tiden inget värde tillförs. Den 

icke värdeskapande tiden bidrar till förlängda ledtider eftersom det är vad som gör att 

flödet inte är kontinuerligt. Andelen värdeskapande tid beräknas med formeln för 

ledtidseffektiviteten (%) (Christopher, 2016; Venkataraman et al., 2014).  

För maskinen: 

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛	(%) = 	
505,19ℎ

130𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 × 24ℎ 	× 100 ≈ 16,19% 

För reservdelen: 

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛	(%) = 	
4,11ℎ

30𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 × 24ℎ 	× 100 ≈ 0,06% 

Oskarsson et al. (2013) menar att den icke värdeskapande tiden oftast är betydligt större 

än den värdeskapande tiden. De vidareutvecklar att en ledtidseffektivitet på mindre än 

1% inte är ovanligt vilket reservdelens data styrker. Utifrån ledtidseffektiviteten på 0,06% 

respektive 16,19%, vad består då övriga procentenheter av? Oskarsson et al. (2013) 

redogör att det som inte bidrar med värde till slutprodukten är slöseri. Hos fallföretaget 

finns det bidragande faktorer som förlänger ledtiden. Den största faktorn är vad Oskarsson 

et al. (2013) och Lumsden (2012) definierar som väntetider, det orsakas enligt 

fallföretaget av: 

1. Höga utnyttjandegrader. Olhager (2013) förklarar med ekvationen medelantalet 

väntande att utnyttjandegraden har en direkt påverkan på väntetider vilket även 

Suri (1998) styrker att den har. En högre utnyttjandegrad genererar ett högre 

medelantal väntande och däremot genererar en lägre utnyttjandegrad ett lägre 

medelantal väntande. 

2. Variationer i bearbetningstid. Variationerna illustreras i figur 9 och 10 och baseras 

på data i bilaga 3 och 4.  
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3. Ankomstvariabilitet. Hos fallföretaget grundar sig variabiliteten i att efterfrågan 

och bearbetningstiden varierar över tid. Johnson (2003) menar att vid hög 

utnyttjandegrad är risken större att ett tillverkningsobjekt kommer till en 

produktionsresurs som är upptagen och tvingas då till lagerhållning i väntan på att 

den ska bli tillgänglig. 

4. Högt antal produkter i arbete. Orsaken är att fallföretaget börjar arbeta med flera 

order samtidigt. Vollman et al. (2005) redogör att flera produkter i arbete leder till 

längre väntetider, samtidigt som längre ledtider bidrar till ökat antal produkter i 

arbete. 

5. Flaskhalsar i produktionen. Det är enligt Olhager (2013) något som stramar åt 

produktionsflödet. Hos fallföretaget är den maskintungaavdelningen en flaskhals 

eftersom det saknas personal med rätt kompetens. En annan flaskhals hos 

fallföretaget är brist på material. Enligt Olhager (2013) och Lumsden (2012) är en 

flaskhals positionerad längre bak i produktionsflödet en bidragande faktor till 

lager och väntetider.  

Väntetiderna illustreras i värdeflödesanalysen (se figur 8) som ett medelvärde på 179 

timmar.  Fallföretaget hade inte tillgång till exakta väntetider mellan operationsstegen 

vilket gör att 179h mellan operationstegen är ett beräknat medelvärde. Det innebär att 

väntetiderna mellan operationsstegen i figur 8 kan vara högre eller lägre men den totala 

väntetiden stämmer. Utifrån fallföretaget tillverkas den studerade skräddarsydda 

maskinen i 191 stycken produktionssteg i 19 olika funktioner. Det bidrar till komplexa 

flöden genom produktionslokalen och därför gick det ej att upprätta en värdeflödesanalys 

för maskinen. 

Figur 8: Värdeflödesanalys av reservdel. 

Många och långa transporter mellan avdelningar bidrar till längre ledtider hos 

fallföretaget, Lumsden (2012) och Olhager (2013) definierar det som ett slöseri. 

Transporttiden är liten i förhållande till den totala ledtiden som beräknas i dagar hos 

fallföretaget. Onödiga väntetider och transporter kategoriseras som slöseri enligt 
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Arunagiri och Gnanavelbabu (2014), Lumsden (2012) och Olhager (2013). Arunagiri och 

Gnanavelbabu (2014) vidareutvecklar att väntetider och transporter är två av de tre största 

slöserierna. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

5.2 Åtgärder för att reducera ledtider 

I den teoretiska referensramen redogörs det av Oskarsson et al. (2013) att det inte finns 

standardmetoder för reducering av ledtider och att det är den icke värdeskapande tiden 

som bör effektiviseras. Det är upp till varje enskilt företag att analysera hur deras 

verksamhet ska arbeta för att reducera ledtiderna. Det är något som Johnson (2003) 

styrker som ett förvirrande uppdrag då det finns många olika tillvägagångssätt för 

ledtidsreducering. Christopher (2016) beskriver ledtidsreducering som en 

konkurrensfördel. Tersine och Hummingbird (1995) menar att reducering av ledtiden är 

en konkurrensfördel alla verksamheter vill ta del av. Vidare förklara Johnson (2003) att 

ledtidsreducering är extra viktigt för företag med skräddarsydda produkter. Det finns 

många fördelar med ledtidsreducering, framförallt är det enligt Johnson (2003) en ökad 

flexibilitet, kortare ledtider i kundens perspektiv, färre produkter i arbete, mindre 

färdigvarulager, förbättrad kvalitet, lägre kostnader, samt färre prognosfel. Det ovan 

nämnda förklarar anledningen varför företag bör arbeta med ledtidsreducering. Arbetet 

med ledtidsreducering kan utföras i området slöseri (Olhager, 2013; Lumsden, 2012). 

Oskarsson et al. (2013) menar att slöseri är aktiviteter längs ett flöde som inte bidrar med 

värde till slutprodukten.  
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Ställtidsreducering kan genomföras inom två huvuddelar, reducering av varje ställtid eller 

reducering av antalet omställningar. För fallföretaget är det för maskinen 191 

omställningar och för reservdelen 7 stycken. Omställningarna har en ställtid mellan 0–5 

timmar. Reducering av ställtiden kan enligt Johnson (2003) genomföras inom tre olika 

delar. 

1. Investera i maskiner med kortare ställtider 

2. Använda produktionsresurser för produkter som behöver likartade verktyg 

3. Schemalägga produktionen så att liknande tillverkningsobjekt tillverkas 

samtidigt så omställningar i produktionsresurserna inte behövs 

 

Bearbetningstiden som är tiden för behandling kan reduceras. Den analyserade maskinen 

och reservdelen har en ledtidseffektivitet på 16,19% respektive 0,06%. Det är tiden då 

värde tillförs till tillverkningsobjektet (Venkataraman et al., 2014) vilket är 

bearbetningstiden. För fallföretaget är tiden liten i förhållande till den icke värdeskapande 

tiden. Reducering av bearbetningstiden kan möjliggöras enligt Johnson (2003) genom att 

reducera antalet processer som behövs eller investeringar i produktionsmaskiner som kan 

utföra flera olika typer av processer. Oskarsson et al. (2013) menar att integrering av flera 

processer kommer reducera ledtiden. Olhager (2013) redogör för överlappning som en 

strategi för ledtidsreducering då flera processer arbetar på samma tillverkningsobjekt 

samtidigt. Oskarsson et al. (2013) redogör för parallellisering av processer kan reducera 

ledtiden. Utifrån datainsamlingen i empirin är det möjligt men kräver schemaläggning så 

att ett tillverkningsobjekt inte behöver lagerföras i väntan på andra tillverkningsobjekt.   

 

Enligt informanterna är onödiga väntetider en faktor till långa ledtider. Lumsden (2012) 

och Olhager (2013) menar att det är en form av slöseri. Informanterna redogör att 

variation i bearbetningstiden bidrar till väntetider vilket Johnson (2003) styrker. 

Variationen grundar sig enligt Johnson (2003) i fyra variationer: 

1. Variation av ställtiden 

2. Variation av processtiden för olika tillverkningsobjekt 

3. Variation av partistorleken 

4. Variation vid tiden för ett driftstopp 

Vid reducering av ovan nämnda variationer kommer väntetiden minska. Johnson (2003) 

vidareutvecklar att variationerna kan reduceras genom att kategorisera liknande 

tillverkningsobjekt och arbeta med de kategorier som har samma förutsättningar 
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samtidigt. Krajewski och Ritzman (2002) menar att utnyttjandegraden i procent uttrycker 

behovet till att investera i mer kapacitet hos företag utan att ge exempel på optimala 

utnyttjandegrader. Vid utökad kapacitet reduceras väntetiderna eftersom 

utnyttjandegraderna reduceras (Johnson, 2003). Ankomstvariation är en bidragande 

faktor till väntetider hos fallföretaget.  Reducering av ankomstvariabiliteten kan utföras 

genom en kontrollerad produktionsplanering (Johnson, 2003). En orsak till långa 

väntetider enligt empirin är brist på material inom produktionen vilket gör att 

tillverkningsobjektet tvingas till lagerhållning i väntan på materialet. Det kan åtgärdas 

enligt Oskarsson et al. (2013) om tillgängligheten av nödvändigt material ökar. 

5.3 Produktionslayout för skräddarsydda produkter   

Huvudmålet med en layout hos tillverkande företag är att utforma ett så effektivt flöde 

som möjligt för arbetare och utrustning (Krajewski & Ritzman, 2002). Ashayeri et al. 

(2005) och Aiello et al. (2012) menar att layouten är relaterad till ett effektivt utnyttjande 

av resurser för att minimera kostnaderna vid tillverkning. Petersson et al. (2009) redogör 

att ett kontinuerligt flöde i produktionen är ett tecken på en effektiv produktionslayout.  

5.3.1 Funktionell verkstad 

Fallföretaget tillverkar skräddarsydda maskiner och reservdelar i enstyckesproduktion 

samt lågserieproduktion, de har inte samma processföljd och har därav valt att använda 

en funktionell verkstad som produktionslayout. Den är flexibel i processföljden vilket 

Olhager (2013) och Lumsden (2012) styrker att den är. Olhager (2013) menar att 

funktionell verkstad är att föredra om produktutbudet är brett med en hög variation i 

processtiden. Det styrker valet av funktionell verkstad för fallföretaget med de 

skräddarsydda produkterna i lågserie- och enstyckesproduktion. Nackdelarna med 

funktionella verkstaden är att det bildas komplexa flöden och väntetider som bidrar till 

långa ledtider (Olhager, 2013; Lumsden, 2012). Olhager (2013) menar även att 

funktionell verkstad bidrar till ett högt antal produkter i arbete, vilket fallföretaget har 

problem med. 

5.3.2 Flödesgrupp 

Olhager (2013) menar att flödesgrupp som layout är att rekommendera när företaget 

tillverkar få antal olika produkter och varianter när efterfrågan är hög. Utifrån den 

empiriska data som insamlats tillverkar fallföretaget ett brett antal skräddarsydda 

produkter till låg volym. Det betyder att flödesgrupp inte är att föredra vid produktion av 



Analys och Diskussion 

 36 

skräddarsydda produkter. Olhager (2013) menar att tillverkning av liknande produkter i 

grupper kan bearbetningstiden reduceras, samtidigt kan produktionsplaneringen 

underlättas då maskingruppens produktionskapacitet är känd. Olhager (2013) menar att 

layoutens flexibilitet minskar samtidigt som layouten bidrar till kortare ledtider, kortare 

ställtider och färre produkter i arbete. Jämfört med den empiriska data för skräddarsydda 

produkter i låg tillverkningsvolym kan fördelarna ur flödesgruppen ses utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt. Samtidigt menar Johnson (2003) att om företaget kategoriserar liknande 

produkter för samtillverkning kommer variationer i omställningstider för maskiner och 

bearbetningstider för varje produkt reduceras. Det är något som Petersson et al. (2009) 

förklarar som produktfamiljer där familjerna består av tillverkningsobjekt som passerar 

samma processer. Vid analysering av empirin genomgår maskiner och reservdelar samma 

typ av processer i den funktionella verkstaden. Kan det vara ett tecken på produktfamiljer 

som kan samtillverkas? Det som skiljer mellan de två tillverkningsobjekten som 

analyserats är tiden produkterna spenderar i processerna, ordningen av operationsstegen 

samt att en del av utrustningen inom processerna inte nyttjas vid tillverkningen av vissa 

maskiner och reservdelar. Utifrån produktionsdata av maskinen kan en liknelse enligt 

diagrammen i figur 11 och 12 illustreras.  

 

Där nivå 3–5 visar på liknelser i medeltiden per process och antalet processer per nivå. 

Utifrån figur 11 och 12 kan det konstateras att majoriteten av alla transporter för 

produktionen sker inom nivåerna 3–5. Det konstateras att varje tillverkningsobjekt 

spenderar mindre tid i varje process i förhållande till nivå 1 och 2. Det visar också att nivå 
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3–5 har betydligt flera processer per nivå än övriga nivåer. Liknande sammanställning av 

data för reservdelen illustreras i figur 13 och 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom det är ett lågt antal processer per nivå för reservdelen bör man vara försiktig 

kring slutsatser utifrån diagrammen i figur 13 och 14. Det visar att både nivå 1 och 2 har 

liknelser i medeltiden per process i förhållande till maskinens nivå 3–6 som har en 

medeltid per process under 1,60h. Kan flödesgrupp som layout bidra till ledtidsreducering 

för skräddarsydda produkter trots att en hög flexibilitet är vad fallföretagets 

skräddarsydda produkter behöver? Utifrån data i figur 11, 12, 13 och 14 kan det skilja i 

karaktärerna för de olika produktionsnivåerna. Olika produktionslayouter kan vara att 

föredra beroende på vilken nivå som ska tillverkas. Ifall företag med skräddarsydda 

produkter bryter ut delar av produktionslayouten till en kombinerad produktionslayout 

bestående av delvis flödesgrupp kommer flödesgruppens fördelar enligt Johnson (2003) 

reducera ledtider i form av: 

- Förflyttningstiderna minskar 

- Behandlingstiderna minskar 

- Variabilitet inom processtid minskar 

- Ankomstvariabiliteten minskar 

När processer överlappar varandra i en flödesgrupp med låg utnyttjandegrad uppstår det 

ett stabilt produktionsflöde genom produktionen. Dock är produktionsflödet känsligt för 
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störningar eftersom hela systemet påverkas om en produktionsresurs är trasig (Kannan, 

1998).  

5.3.3 Produktionslina 

Enligt El-Rayah och Hollier (1970) är produktionslina den effektivaste layouten vid 

förutsättningarna att företaget tillverkar ett fåtal olika produkter samtidigt i stora volymer. 

Olhager (2013) redogör också att produktionslina behöver tillverka produkter som är 

standardiserade och i hög volym. Däremot tillverkar fallföretaget stor variation av 

produkter som inte är standardiserade till låg volym. Olhager (2013) samt Krajewski och 

Ritzman (2002) menar att produktionslayouten kräver en hög och jämn efterfråga vilket 

utifrån fallföretaget inte fungerar då produkterna som tillverkas är skräddarsydda efter 

kundens önskemål och i låga varierande volymer. Olhager (2013) menar ytterligare att 

produktionslina som layout bidrar till kortare ledtider, lågt antal produkter i arbete men 

även sämre flexibilitet för produktutbud och volym. Utifrån den empiriska data för 

fallföretagets skräddarsydda produkter och tillverkning i låga varierande volymer kan 

produktionslina vara ett alternativ som inte är anpassat för den typen av tillverkning. 

5.3.4 Fast position 

Enligt Olhager (2013) samt Krajeswki och Ritzman (2002) är fast position en layout som 

passar produkter som tillverkas i ett lågt antal samt att de är komplexa att flytta. Samtidigt 

menar Olhager (2013) att produkterna som tillverkas i fast position ofta har en låg 

efterfrågan och att layouten utformas utifrån produkten. Med den empiriska data för 

skräddarsydda produkter kommer det alltid vara ett brett varierande utbud. Det innebär 

att en layout behöver utformas för varje produkt som tillverkas. Produkter som är 

skräddarsydda behöver inte vara komplexa att flytta vilket också bidrar till att fast position 

som layout inte passar in för skräddarsydda produkter. 

5.4 Hållbar utveckling 

Genom en lyckad ledtidsreducering kan företag uppnå konkurrensfördelar (Christopher, 

2016; Tersine & Hummingbird, 1995). Samtidigt menar Mårtensson och Westerberg 

(2017) att ekonomisk tillväxt är ett kriterium för ekonomisk hållbarhet, utan ekonomisk 

hållbarhet kan inte nya investeringar i verksamheter göras som bidrar med lösningar som 

underlättar för miljö och samhälle. Utifrån fallföretagets data finns det många och långa 

transporter i produktionen vilket Johnson (2003) redogör att det är en bidragande faktor 

till längre transporttider. Lumsden (2012) och Olhager (2013) redogör att transporter är 
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en form av slöseri, samtidigt menar Arunagiri och Gnanavelbabu (2014) att transporter är 

en av de tre största slöserierna. Genom att minska antalet operationer som behövs minskas 

bearbetningstiden, vilket kan uppnås om företaget använder ny teknologi som möjliggör 

att flera operationer utförs i en produktionsresurs. Samtidigt menar Oskarsson et al. 

(2013) att om flera aktiviteter integreras till en aktivitet kommer ledtiden reduceras endast 

om ett mervärde inte skapas. Nilsson et al. (2007) menar ytterligare att en produktion kan 

bli miljövänlig om operationer integreras, integreringen innebär att transportsträckorna 

minskar. Genom att integrera operationerna kommer både energiförbrukningen och 

kostnaderna reduceras. Petersson et al. (2009) redogör att en effektiv produktionslayout 

kännetecknas av korta avstånd mellan processerna. I studien innebär det att genom 

integrering av processer kan transporttiden reduceras men även uppnå en mer hållbar 

miljömässig produktion. Det innebär att en effektiv produktionslayout även kan vara 

miljömässigt hållbar. Vilket Birkie (2018) stärker med att om företagets ursprungliga 

affärsmodell är i linje med den hållbara produktionen kan det nyttjas som en 

konkurrenskraftig fördel. 
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5.5 Sammanfattning 

 
Figur 15: Sammanfattning av studien. 

1) Teorin beskriver faktorer som förlänger ledtiden. Det är de icke värdeskapande 

aktiviteterna som inte bidrar till ett kontinuerligt flöde och beskrivs i form av nio slöserier 

och flaskhalsar. I studien redogörs det för de största faktorerna till längre ledtider. Det är 

två slöserier: den första är väntetider som påverkas av höga utnyttjandegrader, variationer 

i bearbetningstid, ankomstvariabilitet, ett högt antal produkter i arbete och flaskhalsar. 
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Det andra är transporter som grundar sig i många och långa transporter i 

produktionslokalen. 

 

2) I följande del i teoretiska referensramen förklaras vilka åtgärder det finns för att 

reducera ledtider. Åtgärderna är ställtidsreducering, bearbetningstidsreducering, 

transporttidsreducering och väntetidsreducering. I studien leder diskussionen fram till 

vilka åtgärder ett företag kan vidta när ledtider ska reduceras vid tillverkning av 

skräddarsydda produkter. Utifrån åtgärderna i studien kan ställtiden reduceras genom att 

investera i maskiner med kortare ställtider, använda produktionsresurser som behöver 

likartade verktyg och schemaläggning så likartade tillverkningsobjekt tillverkas samtidigt 

så att omställningar inte behövs i tillverkningsmaskinerna. Väntetiden kan reduceras 

genom att kategorisera liknande tillverkningsobjekt i produktionen, investera i 

produktionsresurser för att sänka utnyttjandegraden, produktionsplanering och öka 

tillgängligheten av nödvändigt material i produktionen. Bearbetningstiden reduceras 

genom att överlappa processer samtidigt som transporttiden och bearbetningstiden 

reduceras genom att integrera processer i produktionen. Det är de icke värdeskapande 

aktiviteter företag bör fokusera på eftersom de utgör en större del av ledtiden i 

produktionen. Den största icke värdeskapande aktiviteten vid tillverkning av 

skräddarsydda produkter i enstycke- samt lågserieproduktion är väntetiden. 

 

3) Efter att förklarat vad som påverkar ledtiden och åtgärder för att reducera ledtiden 

följer olika produktionslayouter. Där förklaras betydelsen av en layout, funktionell 

verkstad, flödesgrupp, produktionslina och fast position. I studien leder diskussionen 

fram till vilka produktionslayouter som är mer lämpade för skräddarsydda produkter. Där 

det framgår vilka nackdelar och fördelar varje layout har samtidigt som hur väl anpassade 

produktionslayouterna är för skräddarsydda produkter i lågserie- samt 

enstyckesproduktion. Utifrån den empiriska data kan företag som tillverkar 

skräddarsydda produkter i enstycke och lågserieproduktion se över om de kan bryta ut 

olika processer till en flödesgrupp för att reducera ledtiderna vilket är en av 

flödesgruppernas fördelar, men även nyttja funktionella verkstadens flexibilitet. 

 

4) I sista delen diskuteras hållbar utveckling och hur hållbar produktion kan vara en 

konkurrenskraftighet. I studien leder diskussionen fram till att integrering av processer 
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kan både reducera ledtider men även reducera energiförbrukning och kostnader. Där valet 

av produktionslayout påverkar transporttiden vilket påverkar den hållbara produktionen. 
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6 Slutsats 
Här presenteras studiens slutsatser som besvarar studiens syfte. 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Vad påverkar ledtiden i produktionen för skräddarsydda produkter i lågserie- 

samt enstyckesproduktion?  

Det är främst de icke värdeskapande aktiviteterna som inte bidrar till ett kontinuerligt 

flöde som påverkar ledtiderna i produktionen. I studien beskrivs det som nio slöserier och 

flaskhalsar. Det redogörs även för den största faktorn till längre ledtider för skräddarsydda 

produkter är väntetider som orsakas av: 

1. Höga utnyttjandegrader 

2. Variationer i bearbetningstid 

3. Ankomstvariabilitet  

4. Högt antal produkter i arbete  

5. Flaskhalsar i produktionen 

I studien påverkar även transporttiden, ställtiden och bearbetningstiden ledtiden för 

skräddarsydda produkter. 

Vilka åtgärder finns det för att reducera ledtiderna vid produktion av 

skräddarsydda produkter i lågserie- samt enstyckesproduktion?  

Det finns olika åtgärder för att reducera ledtiden vid tillverkning av skräddarsydda 

produkter i lågserie- samt enstyckesproduktion. Studien har kommit fram till följande 

åtgärder för att reducera ledtiden i produktionen: 

- Investera i maskiner med kortare ställtider 

- Använda produktionsresurser som behöver likartade verktyg  

- Schemaläggning så likartade tillverkningsobjekt tillverkas samtidigt så att 

omställningar inte behövs i tillverkningsmaskinerna 

- Kategorisera liknande tillverkningsobjekt i produktionen 

- Investera i produktionsresurser för att sänka utnyttjandegraden 

- Öka tillgängligheten av nödvändigt material  

- Överlappa processer  

- Integrera processer i produktionen.  
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Vilken layout passar för skräddarsydda produkter i lågserie- samt 

enstyckesproduktion? 

Skräddarsydda produkter är i behov av en produktionslayout som är flexibel och kan 

anpassa sig till de variationer som skräddarsydda produkter medför utan att ledtiden 

förlängs. Ledtiden för skräddarsydda produkter i enstycke- samt lågserieproduktion kan 

effektiviseras vid införandet av en kombinerad produktionslayout bestående av delvis 

funktionell verkstad och flödesgrupp. 

6.2 Rekommendationer 

Rekommendationen för fallföretaget är att identifiera flera mätetal i produktionen som en 

utgångspunkt i förbättringsarbete. Ett införande av en kombinerad produktionslayout 

bestående av funktionell verkstad och flödesgrupp i produktionslayouten kan bidra till att 

processerna i nivå 3–6 i maskinen samtillverkas med reservdelens nivåer i olika 

produktfamiljer i en flödesgrupp för att sedan tillverka nivå 1 och 2 för maskinen i den 

funktionella verkstaden som är mer flexibel. 

6.3 Fortsatt forskning 

Förslag på fortsatt forskning ligger i att utifrån andra studier styrka vad som bidrar till 

förlängda produktionsledtider för skräddarsydda produkter i enstycke- och 

lågserieproduktion, för att sedan jämföra resultaten med den här studien. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor för intervjuomgång 1 

  

 

 

Intervjufrågor för intervjuomgång 1 

1. Hur arbetar ni med ständiga förbättringar i produktionen?  

2. Har ni flaskhalsar i produktionen?  

- Om ni upplever det, var i produktionen?  

3. Hur definierar ni ledtider?  

4. Hur ser ledtiderna ut i produktionen? 

5. Vad är motiveringen till en funktionell verkstad?  

6. Är alla inom produktionen delaktiga och upplysta om förändringar i 

produktionen? Exempelvis varför man förändrar?  

7. Är berörda individer i produktionen medvetna om varför det uppstår 

förlängda ledtider i produktionen?  

8. Finns det några “åtgärder” för att motverka dessa ledtider?  

9. Hur många produkter har ni? Hur ser utbudet ut? Är det standardprodukter 

eller alltid nya?  

10. Inom produktionen, finns det specifik information angående hur en arbetare 

ska gå tillväga i sin process?  

11. Hur förhåller ni er till arbetsinstruktioner när ni har ett varierande utbud av 

skräddarsydda produkter?  

12. Använder ni 5S i produktionen?  

13. Vilka nyckeltal mäter ni i produktionen?  

14. Hur ser produktionslayouten ut? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor för intervjuomgång 2 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Har ni något mått på ledtidseffektiviteten? Alternativt några mått kring 

ledtid? 

2. Vilka är de största slöseri hos er? 

3. Hur långa är ställtiderna och är de inkluderade i givna data?  

4. Hur arbetar ni för att reducera bearbetningstiden? 

5. Hur skiljer sig transporterna i produktionen mellan de olika nivåerna i given 

data? 

6. Hur stora är partistorleken för reservdelar och maskiner? 

7. Vilka processer kan integreras i en flödesgrupp? 

8. Vilka flaskhalsar finns inom produktionen? 

9. Vilka är orsakerna till långa ledtider? 

10. Hur kontrollerar ni kvalitet?  

11. Kan ni överlappa processer?  

12. Hur påverkar utnyttjandegraden ledtiderna? 

13. Hur påverkar variation inom ankomst och bearbetningstid ledtiderna? 

14. Har ni brist på resurser? Om ja, hur påverkar det ledtiderna? 
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Bilaga 3: Tillverkning av maskin 

Nivå 6 

PRODUKTIONSAVDELNING BESÖK 
(ST) 

TID (H) 

KAPNING 1 0,65 
HANDSKÄRMASKIN 1 1,4 

BORRMASKIN  1 0,85 

SUMMA 3 2,9 
 

 

Nivå 5 

PRODUKTIONSAVDELNING BESÖK 
(ST) 

TID (H) 

BORRMASKIN 6 13,8 
BORRMASKIN, STOR 2 3,25 

HANDARBETE 1 1,1 
HYDRAULMONTERING 1 0,52 

KAPNING 15 6,41 
RIKTPRESS 2 1,85 
SVARVNING  2 2,1 
SVETSNING 4 7 

SUMMA 35 36,03 
 

 

Nivå 4 

PRODUKTIONSAVDELNING BESÖK 
(ST) 

TID (H) 

BORRMASKIN 6 4,23 
BORRMASKIN, STOR 1 0,85 

GRADSAX 1 0,26 
HANDARBETE 3 5,25 

HYDRAULMONTERING 1 0,55 
HYVEL 1 2,5 

KAPNING 17 6,41 
MONTERING 4 7,7 

MÅLNING 19 13,65 
SVETSNING 22 67,7 

SVETSNING SVETSBORD 
STORT 

1 18 

SVETSNING TUNG 1 3 
SUMMA 78 130,1 
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Nivå 3 

PRODUKTIONSAVDELNING BESÖK 
(ST) 

TID (H) 

BORRMASKIN  3 1,29 
KAPNING 2 0,65 

MONTERING 9 34,20 
MÅLNING 29 15,5 

SVETSNING 15 16,90 
SVETSNING TUNG 1 23 

SUMMA 59 91,54 
 

 

Nivå 2 

PRODUKTIONSAVDELNING BESÖK 
(ST) 

TID (H) 

ELMONTAGE 3 3,22 
HYDRAULMONTERING 2 16 

MONTERING 6 37 
MÅLNING 1 0,4 

SUMMA 12 56,62 
 

 

Nivå 1 

PRODUKTIONSAVDELNING BESÖK 
(ST) 

TID (H) 

MONTERING  1 55 
HYDRAULMONTERING 1 25 

ELMONTAGE 1 50 
MÅLNING 1 3 

SUMMA 4 188 
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Bilaga 4: Tillverkning av reservdel  

Nivå 2 

PRODUKTIONSAVDELNING BESÖK 
(ST) 

TID (H) 

KANTPRESS 2 1,13 
KAPNING 2 1,05 

HANDARBETE 2 0,42 
BLÄSTRING 1 0,01 

SUMMA 7 2,61 
 

 

Nivå 1 

PRODUKTIONSAVDELNING BESÖK 
(ST) 

TID (H) 

OUTSOURCING 1 1,5 
SUMMA 1 1,5 

 

 

 


