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FÖRORD 

Detta är ett examensarbete för Ekonomiingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle. 

Arbetet är på kandidatnivå och omfattar 15 hp. 

Vi vill tacka Habia Cable som möjliggjort detta arbete. Särskilt vill vi tacka Camilla 

Gunnarsson som var vår kontaktperson och vår handledare Henrik Bertilsson. Vi vill 

även tacka övrig personal som har underlättat för oss och varit hjälpsamma under hela 

arbetet. 

Från Högskolan i Gävle vill vi tacka vår handledare Bengt Halling och vår examinator 

Stefan Eriksson för den hjälp de erbjudit under arbetets gång. 
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SAMMANFATTNING 

Företag bör helst bara genomföra aktiviter som skapar värde för kunden. Ett värdeflöde är 

de processer som används när en produkt förädlas. Genom att göra en värdeflödesanalys 

går det att identifiera vilka aktiviteter som är värdeskapande respektive icke 

värdeskapande. Uppdragsgivarna för detta examensarbete vill genom värdeflödesanalys 

sänka ledtiderna och höja leveransprecisionen. Vi kommer att ge förslag på förbättringar 

som kan uppnå detta men också att undersöka värdeflödesanalys som verktyg när 

produktionsordningen varierar. Det gjordes genom vad vi kallar ”mjuk” värdflödesanalys. 

Från Habia Cables, som tillverkar specialkablar, affärsystem framkom att de flesta 

maskiner på avdelningen som observerades har förseningar under året (2012). Under våra 

observationer stod många maskiner stilla, främst av två anledningar: återkommande 

problem som var lätta att åtgärda eller så uppstod andra fel men som tog längre tid att 

upptäcka. På avdelningen fanns verktyg för att identifiera förseningar men de användes 

inte av personalen. Tidigare misslyckade 5S-implementeringar har gjort att personalen 

delvis är negativt inställd till nya implementeringsförsök eller andra förbättringsåtgärder. 

Ett sätt att bli av med återkommande problem med maskinerna är att börja använda ett 

fem varför-tänkande för att nå grundorsaken till olika problem. Att ledningen och 

personalen ser olika på saker är vanligt och beror ofta på dålig kommunikation så att 

problem inte kommer upp till ytan. 5S är inte bara ett sätt att få ”ordning och reda” utan 

kan stödja högre och jämnare resursutnyttjande, något som bättre förutsättningar att sänka 

ledtiderna och höja leveransprecisionen. Vi gjorde en ”mjuk” värdeflödesanalys. Med det 

menas att vi främst undersökte hur personalen arbetar och i lägre utsträckning själva 

maskinerna och lager. Med detta arbetssätt ökar vi också förutsättningarna att applicera 

våra förbättringsförslag på andra avdelningar på företaget. 

I vår ”mjuka” värdeflödesanalys identifierade vi flera faktorer som kan förbättras så att 

företaget fokuserar sitt arbete på att skapa värde för kunden och eliminera icke 

värdeskapande aktiviteter. Tydligt och engagerat ledarskap krävs för att åtgärder för 

verksamhetsförbättring ska implementeras med framgång. 5S kan vara ett sätt för att 

sänka ledtiderna och höja leveransprecisionen om det inte bara används för att få 

”ordning och reda”. Ett annat sätt för att nå sänkta ledtider och höjd leveransprecision är 

att finna grundorsaken till problem. När produktionsordningen varierar och produkterna 

har hög grad av specialisering kan det vara mer fördelaktigt att satsa på en flexibel 

produktionsprocess än att anpassa flödet efter en eller några få produkter. 
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ABSTRACT 

Companies should focus on activities that create value for the customer. A value stream is 

the processes that are used to manufacture a product. Through value stream analysis, 

value creating and non-value creating activities can be identified. The aim of the 

company aim with this thesis is to decrease lead time and increase delivery precision. We 

will make suggestions on improvements to fullfill that aim but also examine how values 

stream analysis is used when the manufacturing order varies. This was be done with what 

we call “soft” value stream analysis. 

The business system of Habia Cable, a special cable manufacturer, revealed that most 

machines in the observed section of the factory had delays during the year (2012). During 

our observation, many machines were not running, chiefly of two reasons: recurring 

problems that were easy to fix or other problems but were harder to discover. There were 

instruments to identify delays in the factory but they were not used by the staff. Previous 

unsuccessful 5S-implentations contributed to a negative attitude towards new 

implementation attempts or other improvement projects. 

One way to eliminate recurring problems regarding machines is to start using five whys 

which helps reaching the root cause for different problems. It is common that 

management and staff have different views on things and the reason is often bad 

communication which leads to problems not resurfacing. 5S is not only a tool to “clean 

up” the factory. It can also be used to support higher and more consistent use of 

resources. We conducted a “soft” value stream analysis. By that, we mean that our 

research focused mainly on how the staff works and not as much on the machines and 

stocks. Through this way of working, the applicability of our suggestions for other 

departments in the company increases. 

In our ”soft” value stream analysis we identified several factors which can be improved 

so that the company focuses on creating value for its customers and eliminating non 

value-adding activities. Clear and committed leadership is required for measures to 

improve operations to be implemented successfully. 5S can be one way to reduce lead 

times and increase delivery accuracy if it is not only used to “clean up” the factory. 

Another way to reduce lead times and increase delivery accuracy is to find the root cause 

to problems. When the order of how at product is manufactured and the products are 

highly specialized, it can be better to invest in a flexible manufacturing process rather 

than adjust the manufacturing process for one or a few products. 
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1 INLEDNING 

Inledningen beskriver bakgrunden till examensarbetet. Även en beskrivning av företaget 

görs i detta kapitel. 

1.1 Bakgrund 

Vad är en kund beredd att betala för? Det är en fråga alla företag bör ställa sig. Den 

globala konkurrensen har aldrig varit större än nu. Speciellt de ostasiatiska länderna, 

främst Kina, och i viss utsträckning de gamla öststaterna har genom billig arbetskraft och 

stor teknisk kompetens gjort tävlingen om kunderna hårdare (Christoffer 2010). Även den 

sydamerikanska ekonomin blir allt starkare (Romeo 2010). Detta ställer krav på 

Västvärldens företag som i och med generellt högre löner (och andra fasta kostnader) 

måste effektivisera sina processer i större utsträckning än låglöneländer. Ett sätt är att 

fråga sig vad som skapar värde för kunden. 

Ett värdeflöde definieras som de processer som används när en produkt förädlas, från 

råvara till färdig produkt. I ett värdeflöde ingår alla aktiviter som skapar värde för kunden 

och de aktiviteter som inte gör det (Mattsson 2004, Rother & Shook 2005, Storhagen 

2011). Värdeflödet kan delas in i tre kategorier av aktiviteter: värdeskapande, icke 

värdeskapande men nödvändiga och icke värdeskapade som kan elimineras (Womack & 

Jones 2003). Ett företag bör alltså bara utföra aktiviteter som skapar värde för kunden 

eller stödjer värdeskapande aktiviteter. 

Genom att göra en värdeflödesanalys vill Habia Cable, uppdragsgivare till detta 

examensarbete, uppnå sänkt ledtid och höjd leveransprecision. Ledtid är den tid som går 

åt för att utföra en aktivitet från att ett behov uppstått till dess att det har uppfyllts och 

rapportrats (Rother & Shook 2004). Leveransprecision är i vilken grad en vara levereras 

enligt vad som överenskommits mellan kund och leverantör (Mattsson 2004). Vi kommer 

i detta arbete att ge förslag på förbättringsåtgärder till Habia Cable men också utforska 

hur värdeflödesanalys fungerar som verktyg för att sänka ledtiden och höja 

leveransprecision med tanke på de speciella förutsättningar som råder på Habia Cable 

rörande produktionsflöde (se kapitel 1.2.3). 
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1.2 Företagsbeskrivning 

Habia Cable startade sin verksamhet 1941 (Habia Cable 2012). Företaget är en del av 

koncernen Beijer Alma AB där även Beijer Tech och Lesjöfors ingår. Habia Cable har 

produktionsanläggningar i Sverige, Kina, Tyskland och Polen (Beijer Alma AB 2012). 

Huvudkontoret finns i Upplands Väsby där även forsknings- och utvecklingsavdelningen 

finns. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför specialkabel och kablage (Habia 

Cable 2012). 2011 uppgick försäljningen till 668,2  miljoner kronor med ett 

rörelseresultat på 55,9 miljoner kronor och företaget som helhet hade i medeltal 466 

anställda (Beijer Alma AB 2012). 

Vår studie kommer att genomföras på produktionsanläggningen i Söderfors. Habia Cable 

flyttade 1980 sin produktionsanläggning från Knivsta till Söderfors (Manager logistics 

2012
1
). Söderforsfabriken är fortfarande Habia Cables största och svarar för 45 procent av 

volymerna (Beijer Alma AB 2012). 

1.2.1 Produkter och marknad 

Habia Cable tillverkar kundanpassad specialkabel och kablage för krävande 

industriapplikationer (Beijer Alma AB 2012). Eftersom det handlar om specialkabel 

tillverkas 1000 nya artiklar varje år vilket innebär att tre nya artiklar produceras varje dag 

(Manager logistics 2012
2
). Det handlar dock inte alltid om helt nya produkter utan det kan 

också röra sig om modifieringar av tidigare kablar. 

Habia Cables kunder finns inom flera olika områden som till exempel telekom-, försvars-, 

kärnkrafts- och industrimarknaden. Företaget säljer sina produkter globalt och försäljning 

bedrivs i 25 länder världen över (Habia Cable 2012). Nästan 90 procent av företagets 

totala försäljning består av export där Europa är den största marknaden med 66 procent. 

Marknads- och försäljningsorganisationen fokuserar på de 200 största kunderna som står 

för 80 procent av Habia Cables försäljning (Beijer Alma AB 2012). 

Eftersom försäljningen är global har Habia Cable också teknisk personal i 13 länder i 

Europa och Asien (Habia Cable 2012). 

                                                      

1
 2012-06-18 

2
 Ibid. 
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1.2.2 Processbeskrivning 

När en kabel tillverkas genomförs ett antal processer innan den färdiga produkten kan 

levereras till kund. Generellt börjar tillverkningen med en tråd i ett ledande material. 

Tråden täcks därefter i plast, en process som kallas mantling. 

Eftersom Habia Cable tillverkar specialkabel ingår i en kabel oftast flera mindre kablar. 

Dessa mindre kablar går efter mantligen genom nästa process, kabling. Kablarna endera 

tvinnas eller flätas ihop beroende på produktspecifikation.  Specifikationen kräver att 

kablarna är inbördes uppsatta på ett speciellt sätt och att kablaget följer samma 

uppsättning längs hela kabeln.  

Det tvinnade eller flätade kablaget går in i nästa process som är wrappning. Detta görs 

oftast i samma maskin och direkt efter kablingen. Vid wrappning används tape eller plast 

som snurras runt kablarna för att hålla dem på plats till dess att de går in i nästa process. 

Det finns även separata wrappningsmaskiner. 

För att skydda kabeln genomförs skärmning, vilket innebär kabeln täcks av skyddande 

metall som vanligen flätas runt kabeln. Skärmning av kablar används inom elektroniken 

för att minska påverkan av elektromagnetiska fält genom att blockera fältet med en 

barriär bestående av ledare eller magnetiska material. Detta hjälper att minska den 

elektromagnetiska påverkan från omgivningen. Skärmningen kan utgöras av metallfolie 

eller tätt flätad eller tvinnad ståltråd. När tråden tvinnas kallas det spinning. 

Kabeln kan wrappas på nytt och beroende på produktspecifikation kan den gå genom 

tidigare produktionssteg på nytt. Avslutningsvis brukar kabeln gå igenom mantlingen 

igen innan en slutkontroll genomförs och varan är därefter redo att levereras. 

1.2.3 Produktionsflöde 

Eftersom Habia Cable inriktar sig på specialkabel gör kundernas önskemål att en mängd 

olika varianter av kablar tillverkas. Som nämndes i kapitel 1.2.1 tillverkas 1 000 nya 

artiklar årligen. Den speciella problematik detta medför är att förbättring av flödet för en 

produkttyp kan orsaka försämringar för en annan. Det ställer också höga krav på att ha 

stor flexibilitet. 

De olika varianterna av kablar går genom samma processer men ofta i olika ordning. Det 

kan betyda att en två olika kablar går genom samma processer under et avsnitt av 

produktionen men i olika ordning, exemplifierat nedan: 
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Kabel 1 

Kabling 

Wrappning 

Kabling 

Wrappning 

Skärmning 

Kabel 2 

Kabling 

Wrappning 

Skärmning 

Kabling 

Wrappning 

Exemplet är förenklat och mer komplex produktionsordning förekommer och vi kommer 

framöver att kalla detta för att produktionsordningen varierar. 

1.3 Uppdragsbeskrivning 

Målet för Habia Cable är att sänka ledtiderna och höja leveransprecisionen. Produktionen 

är till stor del kundorderstyrd vilket innebär att produktionsflödet varierar beroende på 

antalet inkomna order.  Företaget vill genom en värdeflödesanalys göra en kartläggning 

av nuvarande flöden och identifiera flaskhalsar. Habia Cable vill därefter att vi ger förslag 

på åtgärder som kan förbättra verksamheten. 
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2 SYFTE 

I detta kapitel beskrivs examensarbetets syfte och avgränsningar samt de frågeställningar 

som använts under examensarbetet. 

Syftet är att ge förslag på förbättringar för att sänka ledtiderna och höja 

leveransprecisionen genom värdeflödesanalys för att identifiera värdeskapande och icke 

värdeskapande aktiviteter. I syftet ingår också att undersöka värdeflödesanalys som 

verktyg när produktionsordningen varierar. 

2.1 Frågeställningar 

Vad är personalens syn på det nuvarande arbetssättet? 

Hur ser ledningen på nuvarande arbetssätt? 

Hur arbetar företaget med förbättringsprojekt i dagsläget? 

Är personalen delaktiga i eventuella förbättringsprojekt? 

Vilka stödfunktioner används för att underlätta personalens arbete? 

Hur fungerar värdeflödesanalys som verktyg? 

2.2 Avgränsning 

Vår studie avgränsades till tre av flera olika moment som genomförs när en kabel 

tillverkas: kabling, wrappning och skärmning. Figur 2.1 visar området i fabriken där vi 

gjorde våra undersökningar. 
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Figur 2.1. Fabrikslayout. Det markerade området visar arbetets avgränsning. 
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3 METOD 

Kapitlet förklarar vilka metoder som har använts under examensarbetet. Dessutom 

beskrivs vilka data som har insamlats och hur detta skett. Kapitlet behandlar också 

examensarbetets vetenskaplighet. 

3.1 Genomförande 

Arbetet inleddes med att söka generell information om värdeflödesanalys. Därefter 

gjordes mer djupgående litteraturstudier som sedan fortsatte under arbetets gång i takt 

med att nya frågor och angreppspunkter uppkommit. Undersökningarna på Habia Cable 

var till en början allmänna med informationsinsamling från handledare. Tillsammans med 

våra handledare enades vi om arbetets avgränsningar. Arbetet inriktade sig därefter mot 

att på ett mer ingående sätt samla information genom observationer och intervjuer. 

Informationen från våra observationer och intervjuer sammanställdes. Med hjälp av 

relevant litteratur diskuterade vi informationen och drog slutsaster för att svara på arbetets 

syfte och frågeställningar. 

3.2 Insamling av information 

Det finns enligt Merriam (1994) fyra grundmetoder för informationsinsamling. De är 

litteraturstudier, observationer, intervjuer och enkäter. I arbetet används i huvudsak tre 

metoder: litteraturstudier, observationer och intervjuer. 

3.2.1 Litteraturstudier 

Den litteratur som har använts i arbetet är vetenskapliga artiklar, böcker samt elektroniska 

källor. Den senare kategorin har dock använts med försiktighet då internetbaserad 

information inte alltid är pålitlig (Patel & Davidsson 2011). De vetenskapliga artiklarna 

har vi funnit dels genom Google Schoolar
3
 och via bibliotekskatalogen Higgings på 

Högskolan i Gävle. Dessutom har vi använt oss av artiklar från tidigare kurser som ingår i 

Ekonomiingenjörsprogrammet. Många av böckerna har använts i tidigare kurser men 

andra relevanta böcker har också använts. 

                                                      

3
 http://schoolar.google.se/ 
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Fördelarna med litteraturstudier är att de är förhållandevis billiga och enkla att genomföra 

jämfört med att samla in motsvarande information själv (Andersen 1994). Det är dock 

viktigt att värdera källmaterialet utifrån olika aspekter, bland annat om källans anseende i 

forskningsvärlden, huruvida författaren citeras av andra forskare eller om materialet 

fortfarande är relevant. Äldre material riskerar att bli otillförlitlig, och ibland felaktigt, i 

och forskningsområdets aktuella utveckling. (Bell 2000) 

Referenser ska vara relevanta för arbetet och användas för att stödja de argument som 

förs fram eller för att göra jämförelser med annan forskning. De visar också vad forskaren 

känner till om forskningsområdet. Missburk med referenser innebär att namn och citat 

använd för syns skull för att imponera på läsarna. Det är också viktigt att inte felcitera 

eller använda delar av citat så att det ska passa ens egna syften. (Bell 2000, Patel & 

Davidson 2011) 

3.2.2 Observationer 

Observationer görs genom att med egna ögon se och studera beteenden och skeenden i sin 

naturliga miljö. En fördel med observation är att det inte finns något krav på att 

personerna som deltar i undersökningen har en klar minnesbild, vilket är viktigt vid 

intervjuer och enkäter. En annan fördel med observation är att den är relativt oberoende 

av hur intresserade individer är att lämna information. De har kanske inte tid eller önskan 

om att delta i exempelvis intervjuer. Nackdelar med observation är att den tar lång tid och 

att det inte alltid går att veta om de beteenden och skeenden som observeras är 

representativa. Observatören kan med sin närvaro oavsiktligt påverka den situation som 

observeras. (Andersen 1994, Patel & Davidsson 2011) 

Även om en forskares uppgift är att vara objektiv är observation i verkligheten aldrig så 

till fullo. Anledningen till detta är att observationen stammar från observatörens urval. 

Observationens resultat kan således variera beroende på vem som observerar eftersom 

observatören väljer, medvetet eller omedvetet, vad den ser och noterar. Personliga 

erfarenheter och föreställningar påverkar hur observatören uppfattar olika situationer. Det 

viktiga för observatören är att vara medveten om sin egen bristande objektivitet och att 

arbeta för att vara så objektiv som möjligt. (Andersen 1994, Ely 1993, Lindholm 1999) 

3.2.2.1 Fotografering 

Vissa observationer dokumenterades genom fotografier. Vi har mottagit företagets 

godkännande att fotografera och använda fotografierna i arbetet. Fotografier som inte har 

använts i arbetet har raderats enligt önskemål från Habia Cable. Inga personer har 
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fotograferats. Fotografierna visar därmed bara maskiner och andra redskap eller verktyg i 

fabriken. 

3.2.3 Intervjuer 

Intervjuer kan standardiseras och struktureras i olika grad. Starkt standardiserade 

intervjuer innebär att frågorna och deras ordningsföljd är bestämda på förhand. Lägre 

grad av standardisering innebär att frågornas formulering och ordningen de ställs i kan 

ändras under intervjuns gång. Strukturering handlar om hur frågorna ställs. Hög grad av 

strukturering innebär att frågorna är slutna och att den som intervjuas har få 

svarsmöjligheter. Låg grad av strukturering betyder att frågorna är öppna och att den som 

intervjuas har stor möjlighet att svara på många olika sätt. (Andersen 1994, Patel & 

Davidsson 2011) 

Intervjuerna genomförde vi med låg grad av standardisering och strukturering för att 

erhålla mer kvalitativ information. Intervjuerna med personalen har skett genom korta 

samtal under tiden de arbetar. Patel & Davidsson (2011) menar att det är viktigt att den 

intervjuade informeras om undersökningens och intervjuns syfte samt hur intervjun 

kommer att användas. De påpekar också att det är viktigt att respektera de intervjuades 

önskan om anonymitet. Vid våra intervjuer har vi informerat samtliga intervjuade om 

detta arbetes syfte samt hur vi avser att använda de intervjuades svar enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (se Vetenskapsrådet 2002). Respondenterna 

valdes från olika hierarkier i organisationen, från personalen på ”fabriksgolvet” till 

chefer. Utifrån olika situationer och problem som iakttogs under observationerna i 

produktionen valdes respondenter som vi ansåg bäst skulle kunna ge svar på våra frågor. 

Det skiftlag som observerades bestod till största delen av kvinnor, varför det blev 

kvinnliga respondenter även om män också intervjuades. 

3.3 Primär- och sekundärdata 

Både primär- och sekundärdata har använts i arbetet. Från intervjuer samt företagets 

affärssystem har primärdata samlats in. Sekundärdata har hämtats från artiklar och böcker 

och ligger till grund för den teoretiska referensramen. I somliga fall kan endera 

primärdata eller sekundärdata vara tillräckligt för att dra vetenskapliga slutsatser men i de 

flesta fallen krävs en kombination av de båda (Bell 2000). 



 10 

3.4 Vetenskaplighet 

3.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar på om mätningar eller tillvägagångssätt genomförts på ett tillförligt vis. 

Ett mätinstrument som ger olika resultat trots att samma sak mäts är inte reliabelt. I det 

fallet måste mätinstrumentet kalibreras om eller bytas ut. För att kontrollera en enkäts 

reliabilitet kan kontrollfrågor ställas. Det betyder att samma eller liknande frågor ställs på 

olika ställen i enkäten. Om svaren på kontrollfrågorna inte överensstämmer kan forskaren 

misstänka att respondenten inte lagt ner särskilt mycket tid på enkäten. (Bell 2000, 

Ejvegård 2003) 

En stor del av undersökningen bygger på våra observationer. För att dessa ska vara 

reliabla antecknade vi våra observationer omgående så att vi inte riskerade att glömma 

eller minnas fel. Båda två förde anteckningar över våra observationer. Vi jämförde 

därefter våra anteckningar för att säkerställa att våra anteckningar av observationern var 

korrekta. Samma arbetssätt användes under våra intervjuer. Vid intervjuerna av 

respondenterna förutsätter vi att de talar sanning. I vissa fall har en och samma 

respondent intervjuats flera gånger för att stärka reliabiliteten. För att undvika att förlita 

oss på en respondent gjorde vi flera intervjuer med olika personer bland personalen för att 

få ett så tillförlitligt svarsunderlag som möjligt. Vad gäller data från Habia Cables 

affärssystem har vi varken haft tid eller möjlighet att kontrollera reliabiliteten utan 

förutsätter att data insamlats på ett tillförlitligt sätt. 

3.4.2 Validitet 

Med validitet menas huruvida mätningar har mätt det som de hade för avsikt att mäta. Om 

en forskare vill kontrollera antalet engelsmän på en flygplats är det inte en bra metod att 

fråga huruvida människorna på flygplatsen förstår engelska eller inte. Detta med tanke på 

att engelska talas i många länder och dessutom av personer som inte har engelska som 

modersmål. Undersökningen saknar då validitet. En bättre metod är att i stället 

kontrollera resenärernas pass. (Bell 2000, Ejvegård 2003) 

Examenarbetets syfte och frågeställningar har varit vägledande under undersökningarna 

för att erhålla så hög validitet som möjligt. Observationerna utfördes inom 

examensarbetets avgränsning (kabling, skärmning, wrappning). Vid intervjuerna har bara 

frågor som vi anser är relevanta för examensarbetet ställts. Vad gäller data från Habia 
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Cables affärssystem har vi varken haft tid eller möjlighet att kontrollera giltigheten utan 

förutsätter att data som använts är valida. 

3.4.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet avser hur väl data eller andra resultat kan appliceras i ett större 

sammanhang, utanför den grupp eller den kontext som mätningarna ursprungligen 

gjordes i (Olsson & Sörensen 2011). 

Vi anser att examensarbetets resultat och slutsatser kan användas av andra företag, 

åtminstone inom tillverkningsindustrin, för att uppnå verksamhetsförbättringar. Särskilt 

gäller detta för företag som infört TPS eller lean production eller använder sig av verktyg 

från TPS eller lean. 

3.5 Etik 

Hänsyn till etiska frågor togs kontinuerligt under arbetet. Vi har under arbetet följt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Fyra huvudkrav beskrivs: 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). 

Vi har därför vid till exempel intervjuer informerat personalen om vårt syfte med 

undersökingen och mottagit deras samtycke att delta muntligt. Vi har respekterat 

personalens och företagets rätt till anonymitet respektive konfidentialitet vad gäller namn, 

dokument av olika slag eller andra känsliga uppgifter. Bell (2000) menar att det särskilt 

viktigt vad gäller personal som ofta inte har tagit eget beslut om att observeras och 

studeras i undersökningen. Alltså publiceras inga namn om inte personen i fråga genom 

sitt samtycke godkänt detta. Person- eller företagsuppgifter har eller kommer inte att 

användas för några andra ändamål än forskningsmässiga. 

3.6 Kritisk granskning av metod 

Majoriteten av tiden som spenderades på Habia Cable användes för att göra 

observationer. Observationerna utfördes under samma tidpunkter på dygnet och det var 

samma skiftlag som observerades. Det kan medföra att resultatet inte nödvändigtvis 

representerar företagets arbetssätt som helhet om andra skiftlag arbetar på ett annorlunda 

sätt. Eftersom observationerna och skrivandet av rapporten utfördes på olika geografiska 

områden kan det vara lätt att glömma eller minnas fel vad som egentligen observerades. 
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Genom att alltid skriva ner vad som observerades på plats behövde vi inte enbart förlita 

oss på minnet.  

Under litteraturstudierna användes många engelskspråkiga böcker och artiklar. Då 

översättning sker kan vissa ord tappa betydelsen och resultera i misstolkningar av texten. 

I de citat som använts har vi försökt att översätta ord på så sätt att meningen fortfarande 

innehåller samma information som ursprungsligen förmedlades på engelska. 

Det empiriska materialet som används i rapporten är baserat på intervjuer med både 

personal och ledning. Detta för att se om det finns några skillnader hur olika avdelningar 

ser på företaget. Under intervjuerna antecknades svaren istället för att spelas in. Olika 

personer utför anteckningar på olika sätt och därmed kan tolkningen av intervjuerna bli 

olika. Genom att två personer utförde intervjuerna och samtidigt antecknade kunde svaren 

jämföras och därmed minska risken för felcitat. 
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4 TEORETISKT REFERENSRAM 

I detta kapitel redovisas och förklaras den teori som har använts i examensarbetet. 

4.1 Toyota production system 

Efter Toyotas stora framgångar inom bilindustrin med The Toyota Production System 

(TPS) har lean, som är en tolkning av TPS, fått stor uppmärksamhet inom den 

västerländska tillverkningsindustrin. Studier visar dock att trots populariteten så lyckas 

endast en av tio lean-implementeringar (Bhasin & Burcher 2006). Enligt Liker (2009) 

kan denna höga procent av misslyckanden bero på att för stort fokus vid implementering 

läggs på verktyg och kopiering av Toyotas tillvägagångssätt. Det många missar är 

filosofin inom Toyota. Toyoytas filosofi uttrycks genom de centrala begreppen respekt 

för människan och ständiga förbättringar.  

TPS eller lean borde ses som uppbyggt av två delar där respekt för människan är den 

mjuka sidan av lean medan ständiga förbättringar kan karaktäriseras som den hårda. Till 

den hårda sidan hör verktyg som används i produktionsprocessen, till exempel kanban, 

pull-system och värdeflödesanalys. Den mjuka sidan handlar mer om personalen och 

människan, genom till exempel utbildning, ledarskap och arbete i grupp. Vid 

implementering av lean glöms oftast den mjuka sidan och fokus läggs på den hårda sidan, 

något som ofta ger upphov till misslyckanden. (Liker 2009, Bhasin & Burcher 2006) 

4.1.1 Respekt för människan 

Respekt för människan är en grundsten i TPS:s mjuka sida och Toyota betonar vikten av 

att utbilda och utveckla personal. Enligt Osono et al. (2008) så använder sig Toyota av en 

personalpolitik där målet är att utveckla följande förmågor hos sina anställda: 

 Att kunna tänka självständigt och utifrån flera perspektiv med öppet sinne och 

långsiktighet i fokus 

 Att upptäcka sina egna förmågor genom utmaningar 

 Att kunna agera för att mobilisera organisationen 

Osono et al. (2008) menar att det är inte bara cheferna som ska reflektera över vilka 

förbättringar som är nödvändiga, alla har lika stort ansvar. De anställda är den största 

värdeskapande faktorn enligt Toyota. Därför är företaget månt om att investera i sin 

personal för att bygga upp starka relationer som skapar lojalitet till företaget hos de 
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anställda. Lojaliteten leder till en personalstyrka som vill utveckla företaget. I och med 

Toyotas massiva satsningar på sin personal är företaget också motvilligt till att säga upp 

personal, även under lågkonjunktur. Argumentet bakom detta är att det är omotiverat att 

säga upp personal som det har investerats stora summor i bara för att resultaten under en 

viss period är sämre. Om personal sägs upp måste företaget nyanställa och utbilda 

personal på nytt från grunden när konjunkturen vänder uppåt igen, vilket skulle betuyda 

att företaget därmed sänker personalstyrkans totala kunskap (Osono et al. 2008). En 

studie med över 300 företag som sänkte kostnaderna genom uppsägningar visar att bara 

45 procent visade produktivitetsökningar och att endast 30 procent visade 

lönsamhetsförbättringar medan 88 procent upplevde allvarlig moralförsämring (Bhasin & 

Burcher 2006). 

4.2 Värdeflödesanalys  

Värdeflödesanalys är ett viktigt verktyg inom lean och används främst i början av en 

lean-implementering. Målet med en värdeflödesanalys är att få en bättre förståelse om 

verksamhetens flöde samt att identifiera vilka processer som tillför värde och vilka som 

inte gör det. Det görs genom att analysera flödet från råmaterial till slutprodukt. (Liker & 

Hoseus 2008, Rother & Shook 2004) 

Processer kan identifieras som värdeskapande eller icke-värdeskapande. Värdeskapande 

processer ses som aktiviteter där fysiskt material transformeras till något som ger värde åt 

kunden. Icke-värdeskapande processer är aktiviteter som tar tid och kostar pengar men 

inte tillför något värde till kunden. Genom att dela in alla processer i dessa kategorier fås 

en tydligare bild var i produktionen värdet skapas (Liker & Hoseus 2008, Rother & 

Shook 2004). Enligt Krajewski & Ritzman (2007) så kan upp till 60 procent av alla 

aktiviteter i ett flöde klassificeras som icke-värdeskapande. 

Vid en värdeflödesanalys identifieras och klassificeras först alla aktiviteter i flödet, från 

råmaterial till slutprodukt. Därefter kartläggs nuvarande tillstånd för att se hur 

processerna hänger ihop och för att kunna se verksamheten i helhet. Resultatet av 

kartläggningen blir en grund för vilka problem som ska elimineras för att uppnå ett bättre 

framtida tillstånd. Efter att ha kartlagt ett framtida tillstånd utvecklas en handlingsplan för 

hur man ska gå till väga för att kunna uppnå det framtida önskade tillståndet. Det är 

viktigt att handlingsplanen följs kontrolleras kontinuerligt. (Olhager 2000, Liker & 

Hoseus 2008, Rother & Shook 2004) 
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4.2.1 Nuvarande tillstånd 

För att kunna identifiera vilka förbättringsmöjligheter som finns behövs en helhetssyn av 

flödet. Därför är kartläggnigen av nuvarande tillstånd en viktig del av en 

värdeflödesanalys (Oskarsson et al. 2003, Rother & Shook 2004). Enligt Rother & Shook 

(2004) så är kartläggningen av nuvarande tillstånd grunden för vilka 

förbättringsaktiviteter som kan utföras. Innan flödet kartläggs är det dock viktigt att utse 

en ledare som ansvarar för hela värdeflödet (Rother & Shook 2004). 

När en analys av nuvarande tillstånd görs är det viktigaste med kartläggningen inte att rita 

en flödeskarta utan att förstå hur material och information färdas genom verksamhetens 

processer (Rother & Shook 2004, Oskarsson et al. 2003). 

Enligt Rother & Shook (2004) så bygger kartläggning av nuvarande tillstånd på fyra steg: 

 Kunden 

För att inte riskera att förbättra ett värdeflöde som förser kunden med något annat 

än vad som förväntas är det viktigt att det är specificerat vad kunden förväntar sig 

och är villig att betala för. Detta görs genom en specifikation av produktens värde 

enligt kundens värderingar. 

 Processer 

För att få en klar bild av verksamheten ritas tillverkningsprocesserna på en 

flödeskarta, där en tillverkningsprocess är definierad som ett område där material 

förädlas. Detta görs genom att sätta en processruta vid varje process och där rutan 

slutar där materialflödet stannar. För varje process ska även fakta om till exempel 

cykeltider och ställtider noteras. Vid detta steg ska även lager ritas upp och med 

information om dessa lager. 

 Materialflöde 

För att visualisera hur materialet flödar så används pilar som visar produktens 

riktning från råvara till färdigprodukt. I detta steg inkluderas även hur materialet 

köps in och levereras. Viktig information som ska stå med är hur stor 

förpackningsstorlek leverantörerna har samt tid för transporter.  

 Informationsflöde 

För att visualisera flödet av information används pilar med smala linjer. Olika 

typer av pilar används för att visa om informationen sker elektroniskt eller på 

annat vis. Faktarutor används för att beskriva vilken information som 

transporteras.  
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När alla steg är klara ritas en tidslinje under kartläggningen. Tidslinjen visar hur lång tid 

en produkt stannar i varje process eller lager. Linjen ritas som trappsteg där ett trappsteg 

upp motsvarar tid då produkten ges en värdeökning och en trappa ner motsvarar den tid 

då produkten inte ökar i värde. Med hjälp av denna tidslinje kan man räkna ut produktens 

ledtid och den värdehöjande tiden. (Rother & Shook 2004) 

4.2.1.1 Olika begrepp vid värdeflödesanalys 

Förståelse för följande begrepp som kan underlätta vid en kartläggning av nuvarande 

tillstånd: (Rother & Shook 2004) 

 Cykeltid 

En cykeltid är den tid det tar för en produkt att bli färdigbehandlad i en process. 

Tiden mäts genom observationer. Inkluderat i cykeltiden är den tid det tar för 

operatören att genomföra alla sina moment innan de repeteras för nästa produkt.  

 Tid för värdehöjning 

Tid för värdehöjning är tiden för bearbetning i en process då värde tillförs till 

produkten. Det värde som adderas måste vara något som kunden är villig att 

betala för. 

 Ledtid 

Ledtid är den tid som går åt för att utföra en aktivitet från att ett behov uppstått 

till dess att det har uppfyllts och rapportrats. Ledtid kan definieras som 

kalendertid från beordring till inleverans. 

 Genomloppstid 

Genomloppstiden är den tid som går åt för att tillverka en artikel, från uttag av 

material och start av första process till leverans av färdig produkt.  

4.2.2 Framtida tillstånd 

Syftet med att kartlägga värdeflödet är att upptäcka orsaker till slöseri för att sedan kunna 

eliminera eller minska omfattningen av slöseriet. Innan en karta görs över framtida 

tillstånd används kartan över det nuvarande tillståndet för att se var förbättringar kan ske 

(Rother & Shook 2004, Liker & Meier 2006). Det är inte alltid lätt att veta var 

förbättringsarbetet ska börja och hur det ska göras metodiskt, därför har Rother och 

Shook (2004) konstruerat en guide med frågor som ska besvaras innan utformning av 

framtida önskat tillstånd. Deras guide innehåller följande åtta frågor. 

 Vilken är takttiden? 

Taktiden beräknas enligt följande: 
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Till den tillgängliga arbetstiden inkluderas inte raster, endast den tid då arbete 

sker. En takttid på 60 sekunder innebär att en verksamhet måste tillverka en 

artikel var 60:e sekund för att möta kundens krav. Denna takttid inkluderar inte 

någon tid för omställningar, stopp i utrustningar eller tillverkning av produkter 

med fel. 

 Ska tillverkning ske till supermarket eller för direktleverans? 

En supermarket kan ses som ett kontrollerat lager och används oftast i slutet av 

en produktion för att lättare hantera skillnader i efterfrågan. Dessa lager är oftast 

styrda av kanban, där kanbanet flyttas uppströms till tillverkande processer då 

nivån för en viss artikel i supermarketen är låg.  

 Var kan ett kontinuerligt flöde introduceras? 

Vilka processer kan sättas ihop eller omdirigeras för att få ett jämnt flöde utan 

flaskhalsar? 

 Var kommer det behövas ett dragande system med supermarkets för att 

styra produktionen uppströms? 

Var i produktionen kommer det behövas supermarket för att hantera en ojämn 

efterfrågan och kontrollera flödet i produktionen.  

 Från vilken punkt i produktionsflödet kan man välja att styra 

produktionen? 

Det är viktigt att när en process väljs som ska styra resten av produktionen att alla 

processer nedanför denna punkt har ett jämnt flöde. Denna punkt kommer att vara 

ett dragande system för processerna högre upp och därför krävs ingen 

schemaläggning för delprocesserna. 

 Hur kan man jämna ut produktionsmixen vid den styrande punkten? 

När ett dragande system används är det viktigt att utjämna produktionsmixen så 

tillverkning inte sker i alltför stora partier. Om tillverkning sker i stora partier av 

enstaka artiklar kommer ledtiden för andra artiklar att öka. Därför är det viktigt 

att jämna ut produktionsmixen för att ha en jämn ledtid för alla artiklar. 

 Vilken enhetlig storlek ska hämtas ut från den styrande punkten? 

Denna storlek bestäms av takttiden för tillverkning av en batch med artiklar.  
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 Vilka processförbättringar blir nödvändiga för att få ett flyt i värdeflödet 

som har specificerats på kartan över det framtida tillståndet? 

Det finns många olika svar på varje fråga och några kan leda till 

layoutförändringar. Men det är viktigt att förbättringarna planeras grundligt så att 

de inte tar lång tid. Arbetet ska snabbt kunna sättas igång mot ett framtida 

tillstånd. Hela tiden ska följande fråga vara ledande: ”Vad kan vi åstadkomma 

med det vi redan har?”. 

4.2.3 Handlingsplan 

Under ett förbättringsarbete är det viktigt arbetet sker stegvist och metodiskt för att uppnå 

sina mål (Liker & Meier 2004). Enligt Rother (2010) ska värdeflödesanalys användas för 

att koppla processförbättringar till ett mål som gynnar hela flödet. Små förbättringar här 

och var som inte är kopplat till en produktfamilj eller hela flödet ses som slöseri och 

onödigt arbete (Rother 2010). När en handlingsplan görs bör mål först sätta upp vilka mål 

som ska uppfyllas genom hela flödet, därefter vilka processförbättringar som måste göras 

för att uppnå målen (Rother 2010, Rother & Shook 2004). För att uppnå ett metodiskt 

förbättringsarbete rekommenderar Rother & Shook (2004) en handlingsplan i tre delar. 

 Dela upp genomförandet i ett antal steg 

Som tidigare nämnts så är målet med en kartläggning av värdeflödet att länka 

existerande processer till ett sammanhängande värdeflöde med ett gemensamt 

mål. Genom att dela in värdeflödet i lämpliga områden (loopar) går det enklare 

att se vad som krävs av enskilda processer för att uppnå ett sammanhängande 

värdeflöde.  

 Gör en plan för varje område (loop) 

För varje loop som har förbättringspotential för värdeflödets gemensamma mål 

bör skriftlig plan för vad som ska förbättras och hur det ska gå till.  

 Handlingsplan för genomförande 

En handlingsplan visar vad företaget vill uppnå och hur det ska gå till väga. 

Viktigt är att en handlingsplan håller sig inom en tidsram. Vanligtvis brukar 

denna tidsram vara ett år. För att kunna se förbättringar är det viktigt att mätbara 

mål används så att förbättringsprocessen kan följas på ett tydligt och enkelt sätt. 

Handlingsplanen ska även innehålla information om vilka som är ansvariga för 

förbättringsarbetet. En aktiv och målinriktad ledare anses vara grundläggande för 

att uppnå de uppsatta målen.  
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Viktig att poängtera är att ett förbättringsarbete med ett värdeflöde primärt är en 

ledningsuppgift (Rother 2010, Rother & Shook 2004, Osono et al. 2008). Ledningen 

måste själva ha kunskap om grundprinciperna och en helhetsbild innan arbetet för att göra 

lean till ett naturligt inslag i verksamheten inleds. Förbättring av värdeflödet måste göras 

systematiskt och vara en del av det dagliga arbetet. Det räcker inte med att behandla ett 

förbättringsarbete några minuter under ett veckomöte, kontinuerlig kommunikation 

genom alla avdelningar i organisationen är nödvändigt. (Rother & Shook 2004, Osono et 

al. 2008) 

4.3 Kapitalbindning 

Oskarsson et al. (2003) menar att lagrade varor kan ses som sedelbuntar på lagerhyllor. 

Pengarna det kostar att köpa in varor och produkter skulle kunna användas inom andra 

delar av företaget. Om lagernivåerna minskar frigörs kapital för till exempel 

investeringar. Pengarna som tidigare har ”legat på lager” kan alltså användas för att tjäna 

nya pengar. Den uteblivna potentiella intäkten vid hög kapitalbindning ses då som en 

kostnad. Ju större lager av varor och produkter ett företag har, desto större är 

kapitalbindningskostnaden. Stora lager medför dessutom större kostnader för själva 

lagerhållningen, bland annat i form högre hyra (större lokaler) och personalkostander 

(godshantering). (Oskarsson et al. 2003) 

4.3.1 Japanska sjön 

För att företag ska kunna vara säkra på att kunna leverera varor till sina kunder används 

ibland stora lager för att täcka osäkerheten kring efterfrågan. Enligt TPS-filosofin ses 

stora lagernivåer som ett sätt att dölja företagets egentliga problem. Detta kallas även för 

den japanska sjön. (Olhager 2000, Oskarsson et al. 2006, Shingo 1986) 

Figur 4.1 illustrerar hur den japanska sjön används. Vattnet på bilden representerar 

lagernivån och klipporna under ytan representerar olika problem. Hög vattennivå 

(lagernivå) döljer problem som finns under ytan. Först när vattennivån (lagernivån) sänks 

kan företagets problem identifieras och åtgärdas. (Olhager 2000, Oskarsson et al. 2006, 

Shingo 1986) 
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Figur 4.1. Japanska sjön. (Oskarsson et al. 2006, s. 150) 

Enligt Shingo (1986) upptäcks kvalitetsproblem ofta först. Efter denna upptäckt kan 

företaget påbörja ett förbättringsarbete. Genom att göra problemen, som till exempel 

orsaken till kvalitetsproblem, synliga kan företag förbättra sina processer och därigenom 

minska lagernivåerna och minska lagerkostnaderna. (Olhager 2000, Oskarsson et al. 

2006, Shingo 1986) 

4.4 Kundorderstyrd produktion 

Kundorderstyrning går ut på att företaget producerar varor endast då efterfrågan finns, det 

vill säga då en order inkommit. För att producera helt mot kundorder krävs det att inget 

arbete utförs innan företaget mottagit en order. Om produktionen är helt kundorderstyrd 

ökar flexibiliteten och kapitalbindningen minskar och förutsättningen att tillverka mer 

kundanpassade produkter ökar (Storhagen 2011, Olhager 2003). Organisationer väljer 

oftast att ha delvist kundorderstyrd produktion eftersom osäkerhet finns till leverantörer 

eller på grund av efterfrågan. Hur stor del av produktionen som är kundorderstyrd kan 

bero på var kundorderpunkten är lokaliserad i flödet (Olhager 2003, Christopher 2008). 

4.4.1 Kundorderpunkt 

Placeringen av kundorderpunkten (KOP) placering är beroende på strategin för 

produktleverans. Vilken strategi som väljs kan bero på flera faktorer, som till exempel 

marknad, produkt och produktion. Kundorderpunkten definieras som det steg i 

förädlingskedjan som en order knyts till en specifik kund. (Olhager 2003) 
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Kundorderpunkten kan placeras på olika nivåer i produktionen beroende på produkt, 

kundspecifikation eller hur kort ledtid kunden kräver. Figur 4.2 visar hur 

kundorderpunkten kan placeras på olika nivåer. Aktiviteterna till vänster om KOP är 

baserade på prognoser medan aktiviteterna till höger om KOP sker baserat på verkliga 

order. (Olhager 2003, Olhager 2000) 

 

Figur 4.2. Exempel på olika kunderorderpunkter. (Olhager 2000, s. 23) 

4.5 Push och pull 

Nedan följer en beskrivning av produktionsprinciperna push, eller tryckande produktion 

respektive pull, eller dragande produktion. 

4.5.1 Push 

Att tillverka enligt push är det traditionella sättet att möta kundens krav. Ofta kontrolleras 

lagret genom at styra med statistiska formler. När nivån för en produkt i ett lager faller till 

lägsta tillåtna gräns skickas en ny beställning. Det betyder att varje station producerar det 

antal som antas behövas till nästa station och produkten trycks på sätt framåt i flödet 

(Rother 2010). Antalet beställda produkter styrs ofta av economic order quantity (EOQ) 

(Christopher 2010, Rother 2010). 

I push-metoden används olika formler för att göra prognoser på hur stor efterfrågan 

kommer att vara under de kommande månaderna eller åren (Rother 2010). Eftersom 

statistiska formler inte är hundra procent säkra finner många företag att de antingen över- 

eller underproducerar (Christopher 2010, Osono et.al 2008, Spearman 2012). 
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4.5.1.1 Economic order quantity 

EOQ är en formel som ofta används inom produktionsföretag. Denna formel hjälper 

företag hålla balans mellan order- och lagerhållningskostnaden.  

Grafen visar att både orderkostnaden och lagerhållningskostnaden är beroende av 

kvantiteten (se Figur 4.3). Genom att använda EOQ-formeln kan går det att räkna ut den 

kvantitet som ger lägst totalkostnad. 

    √
   

 
 

där 

A=årsförbrukning 

S=orderkostnad 

i=lagerhållningskostnad 

 

Figur 4.3. EOQ beror på förhållandet mellan lagerhållnings- och orderkostnad. 

(Christoffer 2010, s. 128) 
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4.5.2 Pull 

Just-in-time (JIT) är en filosofi som är baserad på att ingen aktivitet ska göras förrän det 

är nödvändigt. JIT är ett pull-koncept där kunders efterfrågan drar produkter som 

efterfrågas till marknaden. I sin tur påverkar denna efterfråga även företagets leverantörer 

(Christopher 2010, Rother 2010). 

När ett företag använder sig av pull-system är det nödvändigt att ha god kommunikation 

med sina leverantörer för att kunna säkerställa att kunderna får sin produkt i rätt tid. 

Eftersom produkter dras till marknaden så minskas lagerkostnaderna då företaget inte 

behöver tillverka halvfabrikat. Genom att använda sig av pull kan företag lättare uppfylla 

specifika kundkrav och vara mer flexibla på marknaden. (Osono et.al 2008, Christopher 

2010) 

4.5.2.1 Just-in-time  

Enligt Liker (2009) så är JIT en uppsättning principer och redskap som gör det möjligt för 

företag att producera rätt mängd vid rätt tid. Genom att använda sig av JIT minskar 

slöseri i lager samtidigt som kapitalomsättningen ökar (Monden 1997). JIT ses som ett 

dragande system (pull) och det är kundernas order som bestämmer var, när och hur 

produkter ska produceras och levereras (Liker 2009). 

Enligt Ax & Ask (1995) så är målsättningen med införande av JIT: 

 Att det inte ska uppstå fel (nollfrekvens) 

 Att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter 

 Att leveranser till och från företaget ska ske på utsatt tid 

 Att utförande av arbete eller aktiviteter ska vara under ständig förbättring (kaizen) 

 Att fokusera på värdeskapande aktiviteter 

Eftersom JIT är ett dragande system så är det kundernas behov som är i fokus och 

materialflödet styrs av efterfrågan. För att lyckas med JIT ska företaget även se sina 

interna processteg som kunder i en behovskedja. Varje person eller steg i 

produktionsflödet måste ses som en kund och förses med exakt det som efterfrågas vid 

rätt tidpunkt. (Liker 2009)   

JIT kräver hög grad av leveransprecision och företaget måste kunna lita att sina interna 

processer och sina leverantörer kan leverera rätt produkt i rätt tid på rätt plats. (Liker 

2009) 
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4.5.2.2 Kanban 

Kanban utvecklades inom Toyota av Taichi Ohno som var anställd på Toyota då han 

insåg att företagets stationer oftast producerade mer än nödvändigt (Andersson 1992, 

Mattson 2002). Precis som andra pull-system är tanken med kanban att man inte ska 

överproducera och att produkten ska dras fram då den behövs och inte ”tryckas fram” 

enligt prognostiserat behov. (Andersson 1992, Debasis 1990, Rother, 2010) 

Många företag använder sig av kort som kanban, men det går även att använda sig av till 

exempel pallar eller lådor. På kanban står information angående vilken produkt det är hur 

mycket som ska tillverkas, när det ska tillverkas och vart produkten ska. (Osono et al. 

2008, Rother 2010, Oskarson et al. 2003) 

Antalet kanban som behövs för en viss artikel kan bestämmas ut formeln nedan: (Olhager 

2000, Osono et al. 2008) 

  
       

 
 

Där 

y = antalet kanban 

D = efterfrågan per tidsenhet 

L = ledtid, inklusive inspektionstid för kanban  

α = säkerhetsfaktor 

a = antalet artiklar i en lastbärare 

4.6 5S 

5S är verktyg för att underlätta effektiv produktion. 5S baseras på en filosofi att 

personalen alltid ska ha tillgång till de verktyg som behövs, när de behövs. Syftet med 5S 

är att öka kunskapen om vilka inventarier som verkligen behövs var och när. (Quest 

worldwide consulting 2007) 

5S är en förkortning av de japanska termerna seiri, seiton, seiso, seiketsu och shitsuke. 

Det finns flera olika svenska översättningar på de japanska uttrycken för 5S men de som 

används i detta arbete är: sortera, strukturera, systematisk städning, standardisera och 

självdisciplin. (Petersson et al. 2009, Quest worldwide consulting 2007) 
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4.6.1 Sortera – Seiri 

Det första steget vid införande av 5S är all eliminera allt som kan karaktäriseras som 

onödigt. De verktyg och material som används ofta ska vara lätttillgängligt medan 

verktyg och material som används sällan kan placeras på ett längre avstånd. Verktyg som 

anses aldrig behöva användas kastas. Det första steget tar generellt lång tid eftersom en 

djupare kunskap om verktygen och att observera hur och var de används är nödvändigt. 

Huvudmålet med första steget vid införande av 5S är att alla onödiga verktyg som i 

praktiken endast tar plats ska tas bort (Osada 1991). 

Ett tillvägagångssätt när 5S införs kan vara att dela upp personalen i olika grupper eller 

team som under en viss period får markera verktygen i produktionen. Det går att använda 

olika färger vid markering för att lättare kunna se vilket verktyg som används ofta och 

vilka som använd sällan. Det kan innebära att om ett verktyg har fått en röd färg innebär 

detta att verktyget används väldigt sällan eller aldrig och bör kasseras, gul för verktyg 

som används ibland och grön innebär att verktyget används ofta. Dessa olika kategorier 

ligger sedan till grund för nästa steg, strukturera. 

4.6.2 Strukturera - Seiton 

Efter det första steget är avsikten att endast de verktyg som används ska finnas kvar i 

fabriken. Nu struktureras verktygen till den station där de används och varje verktyg ges 

en markerad plats, där de efter användning alltid ska återplaceras. Den markerade platsen 

ska vara på ett ställe som gör verktyget lättåtkomligt och synligt så att personalen enkelt 

ska kunna hitta dem vid behov. Dessa åtgärder hjälper företag att minska tiden som går åt 

att leta efter verktyg. 

4.6.3 Systematisk städning - Seiso 

I det tredje steget seiso städas och rengörs anläggningen grundligt. Det finns två mål med 

initialrengöringen. Det ena är att man gemensamt kommer överens om vilken nivå av 

renlighet som kan anses rimlig och det andra målet är att dokumentera vad som krävdes 

för att nå denna nivå. Detta ger sedan input till nya rutiner. Även initialrengöringen kan 

genomföras i grupper och team. Teamen kan efter rengöringen uppskatta hur ofta denna 

rengöring borde utföras i framtiden och hur tidskrävande det skulle vara om den utfördes 

regelbundet. En annan viktigt insats är det förbyggande arbetet där det är ”viktigt att 

stoppa källan till nedsmutsningen” (Peterson et al. 2009 s. 193). 
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4.6.4 Standardisera - Seiketsu 

Seiketsu betyder standardisering och i detta steg gäller det att göra de tidigare 

förbättringarna till standard. Visuella hjälpmedel, till exempel fotografier vid 

arbetsplatserna, kan med fördel användas för att påvisa hur arbetsplatsen ska se ut enligt 

den gemensamt bestämda standarden. Standarderna bör vara enkla att följa och förstå. 

Detta steg knyter ihop de tidigare stegen och tar företaget vidare till det femte steget, 

självdisciplin. (Liker 2009) 

4.6.5 Självdisciplin - Shitsuke 

I det sista steget (shitsuke) gäller det att skapa vana hos personalen så att tidigare 

förbättringar upprätthålls. Det innebär bland annat att städning skall vara en naturlig del 

av arbetsdagen och göras enligt det överenskomna tillvägagångssättet. Det är även viktigt 

att förändra attityder som ofta kan vara djupt rotade i företagskulturen. Att reformera 

attityderna kan ta tid och därför är det viktigt att företagsledningen är ständigt närvarande 

i förbättringsarbetet (Peterson et al. 2009). I detta steg eftersöks en nivå där personalen 

inte ska behöva fundera var ett specifikt verktyg finns eller hur en maskin städas utan 

detta ska ske per automatik och följa de standarder som är uppsatta. I slutändan ska det 

leda till att alla strävar efter att förbättra produktionsarbetet. 

4.7 Kaizen 

Kaizen är ett begrepp som kommer från Japan och är egentligen en sammansättning av 

två ord: kai som betyder förändring och zen som betyder bättre (förändra till det bättre). 

Det är viktigt att de förändringar som görs ska styra företaget mot ett framtida önskat 

tillstånd. Dessa förändringar behöver inte vara stora så länge det finns en koppling mellan 

förändringen och företagets mål. (Osono et al. 2008) 

4.7.1 Framtida önskat tillstånd 

Som tidigare nämnts betyder kaizen att förändra till det bättre. Ibland kan dock det vara 

svårt att veta om en förändring verkligen leder till något bättre. Genom att sätta upp ett 

framtida önskat tillstånd går det enklare att se om en förändring för organisationen 

närmare de önskade tillståndet. De anställda får då också en gemensam bild av vad som 

behöver göras i förbättringsprocessen. Det ska inte jämställas med ett mål som ska 

uppnås utan det önskade tillståndet är hur företagets processer ska se ut för att kunna 

uppnå andra mål. (Rother 2010) 
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Innan ett framtida önskat tillstånd definieras är det viktigt att det finns en klar bild av 

nuläget. När både nuläget och det framtida önskade tillståndet är definierade blir det 

enklare att se vilka steg som krävs för att komma närmare det önskade tillståndet. Detta 

sker genom att förändra i små steg och kontinuerligt uppdatera nulägesbilden. 

Förändringen bör ske i små steg eftersom det kan vara svårt att förutspå vilka problem 

och hinder som kan uppstå på vägen mot det önskade tillståndet. (Rother 2010) 

4.7.1.1 PDCA 

För att underlätta arbetet mot ett framtida önskat tillstånd går det att använda den så 

kallade PDCA-cykeln (se Figur 4.4). Detta verktyg består av fyra moment: (Rother 2010) 

 Plan – Planera vad som ska göras och det resultat som förväntas 

 Do – Genoföra det som är planerat och se vad resultatet blir 

 Check – Studera resultatet och jämför med det som var förväntat 

 Act – Ta lärdom av experimentet och inför standard 

 

Figur 4.4. PDCA-cykeln. (Rother 2010, s. 135) 

Det är viktigt att PDCA-cykeln används på rätt sätt. För mycket fokusering på resultatet i 

planeringsstadiet av cykeln kan göra det svårt att ta lärdom och urskilja vad som 

egentligen påverkar resultatet. För att identifiera problem kan motåtgärder sättas in med 

hjälp av följande arbetssätt: (Rother 2010) 

 Undersöka vad som hindrar oss från att uppnå det önskade tillståndet.  

 Observera noga och skaffa en djupgående förståelse för problemet.  

 Bedöma effekten av motåtgärd och ställa frågan. Vad har vi lärt oss? 
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Bara en motåtgärd i taget används för att kunna kontrollera effekten av åtgärden. Det är 

dessutom viktigt att definiera vilket resultat som förväntas. Filosofin bakom PDCA-

cykeln är att arbeta i små steg mot ett önskat tillstånd i processen (se Figur 4.5). Under 

arbetet med PDCA är det inte meningen att hitta den perfekta lösningen från början utan 

avsikten är att små förändringar i slutändan ska lösa större problem. 

 

Figur 4.5. Illustration av hur PDCA-cykeln genom små steg kan hjälpa organisationer 

uppnå ett framtida önskat tillstånd. (Rother 2010, s. 145) 

4.8 Genchi genbutsu 

Genchi genbutsu är en japansk term som betyder ungefär gå och se det själv. Ordet 

kommer från Sakichi Toyoda som tillverkade av vävstolar innan han grundade Toyota. 

Toyoda insåg att för att förstå ett problem och hur det kan lösas var han själv tvungen att 

”smutsa ner händerna” (Liker 2009). Filosofin bakom genchi genbutsu är att om du inte 

sett med egna ögon är din uppfattning i en fråga inte trovärdig. Då minnet kan svika och 

statistik kan påverkas är det bästa sättet att förstå ett problem genom att gå och se efter 

själv. Målet är att nå roten till problem som uppstår. Genchi genbutsu riktar sig inte 

endast till personalen på verkstadsgolvet utan även chefer som befinner sig högre upp i 

hierarkin. Termen go gemba betyder ungefär gå dit verksamheten sker och brukar 

användas för chefer inom Toyota. Meningen är att de inte ska tappa kontakten med 

produktionen och produktionspersonalen. En annan bakomliggande tanke är att om 

cheferna synliggör sig själva i gemba ökar personalens motivation och inspiration. 

(Osono et al. 2008) 
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4.8.1 Fem varför 

Enligt Osono et al. (2008) är det bästa sättet att tackla ett problem att uppmana personalen 

att vara ärliga. Genom att inte dölja misstag kan problem enklare förebyggas så de inte 

återkommer. Då ett problem uppstår ska de anställda fråga sig varför problemet uppkom. 

Detta för att för att ge personalen en djupare förståelse om hur till exempel maskinen 

fungerar och vad som kan vara orsaken till olika problem som uppkommer. Men ibland 

räcker det inte med att fråga sig ”varför” en gång utan frågan ”varför” bör ställas fem 

gånger för att komma till grundorsaken till problemet. Något som hjälper mycket är att se 

problemet med egna ögon och under tiden fråga sig varför problemet uppkom. 

Följande exempel på användningen av fem varför är framtaget av TPS-grundaren Taiichi 

Ohno går enligt följande: (Osono et al. 2008) 

1. ”Varför stannade roboten?” – Därför att drivkortet blev överbelastat. 

2. ”Varför blev drivkortet överbelastat?” – Därför att lagren inte har smorts 

tillräckligt. 

3. ”Varför är inte lagren smorda tillräckligt?” – Därför att oljepumpen inte fungerar 

som den ska. 

4. ”Varför fungerar inte oljepumpen som den ska?” – För det kommer in smuts i 

systemet. 

5. ”Varför kommer det in smuts i systemet?” – Därför att det inte finns något filter. 

Utifrån exemplet ovan kan ett filter sättas in i oljepumpen för att motverka att problemet 

återkommer. Genom att eliminera grundorsaken till problem minskas risken att det 

återkommer. 

4.9 Flaskhalsar 

Ett produktionssystems prestanda begränsas ofta av flaskhalsar. En flaskhals uppkommer 

oftast då en process i ett system med olika på varandra följande processer inte har samma 

kapacitet som de andra processerna. Då flaskhalsen inte kan producera lika mycket som 

de andra kommer därför hela systemet att begränsas. Flaskhalsar behöver inte vara fasta 

utan kan också bero på till exempel produktvariationen i systemet. Dessa kallas för 

flytande flaskhalsar. (Krajewski & Ritzman 2002) 
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Figur 4.6. Flaskhalsen begränsar systemets kapacitet. (Krajewski & Ritzman 2002, s. 

329, modifierad) 

Figur 4.6 visar hur en process med lägre prestanda kan påverka hela systemet. Även om 

process 1 och process 2 kan producera 20 produkter i timmen så kommer utkommande 

produkter bara att vara fem per timme på grund av den begränsade kapaciteten i process 

3. Den sägs då vara en flaskhals och begränsar hela systemet. (Krajewski & Ritzman 

2002) 

Eftersom en flaskhals begränsar hela systemet så är det viktigt att man inte låter denna stå 

still. Flaskhalsen ska alltid vara i arbete eftersom en förlorad timme i en flaskhals är 

försvunnen för evigt. Ett kontinuerligt arbete med identifiering och eliminering av 

flaskhalsar är viktigt (Krajewski & Ritzman 2002). Enligt Krajewski & Ritzman (2002) 

finns det två grundläggande sätt att motverka flaskhalsar. Den ena genom en långsiktig 

lösning och den andra genom en kortsiktig. De långsiktiga lösningarna kräver vanligen 

investering i nya maskiner eller anställning av mer personal. De kortsiktiga lösningarna är 

oftast lösningar i form av övertid i produktion eller visstidsanställda. 

Enligt Krajewski  & Ritzman (2002) finns det fem steg som man kan använda som 

hjälpmedel för identifiering och eliminering av flaskhalsar: 

1. Identifiera systemets flaskhalsar 

Detta görs genom undersökningar av systemets alla olika delar. 

2. Bearbeta flaskhalsen 

Efter identifiering av flaskhalsar görs det scheman för att ge maximalt utnyttjande 

av flaskhalsarna. 

3. Underordna alla andra beslut efter steg 2 

Detta betyder att alla processer som inte är flaskhalsar ska anpassas till och 

schemaläggas så den passar flaskhalsen. Detta betyder att processerna inte får 

producera mer än vad flaskhalsen kan hantera. 
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4. Förbättra flaskhalsen 

Om schemaläggning har gjorts enligt steg 1 till 3 och inget förbättrat resultat 

visas och flaskhalsen kvarstår bör det investeras i flaskhalsprocessen.  

5. Bli inte inaktiv 

Även om återgärderna i steg 1 till 4 gör att en flaskhalsprocess förbättras kan 

dessa förändringar förflytta belastningen till andra delar av systemet. Därför är 

det viktigt att aktivt arbeta med identifiering och eliminering av flaskhalsar. 

4.10 Typer av slöseri (Muda, Mura, Muri) 

Inom TPS så finns det tre grundläggande typer av slöseri: muda, mura och muri. Att 

eliminera dessa tre aspekter av slöseri ska enligt Osono et al. (2008) vara grundläggande 

för företag som vill öka sin effektivitet och lönsamhet. Målet med att sänka eller 

eliminera muda, mura och muri är att minska produktionskostnaderna i 

försörjningskedjan. (Osono et al. 2008) 

Muda handlar främst om slöseri i produktionen och sju typer kan definieras (Bhasin & 

Burcher 2006). Dessa är:  

 Överproduktion 

 Väntan 

 Transporter 

 Överarbete 

 Lager 

 Onödiga arbetsmoment 

 Defekter 

Mura är en forma av slöseri som kan elimineras genom att avikelser tas bort. Ett exempel 

på detta är att företag kan ha som mål att ständigt ha en jämn lagernivå. Att använda sig 

av ett pull-flöde i produktionsprocessen är ett sätt att undvika mura då stora buffertlager 

inte längre är nödvändigt. Även begreppet heijunka (utjämning av arbetsbelastningen) är 

viktigt. Om produktion enbart sker efter kundorder finns stor risk att produktionen blir 

ojämn med mycket arbete en viss tid och lite arbete en annan då kundbeställningar inte 

alltid inkommer i en jämn ström. Heijunka syftar till att få en jämn tillverkningstakt med 

lika stor arbetsbörda över en längre tid. (Liker 2009) 

Muri är en typ av slöseri som elimineras genom att göra arbetet så enkelt som möjligt. 

Det kan dels resultera en förbättrad arbetsmiljö för personalen och att överbelastning 



 32 

undviks. Muri kan även förhindras genom att introducera ett standardiserat arbetssätt för 

varje moment. Även maskiner och annan utrustning kan ”drabbas” av muri. (Bhasin & 

Burcher 2006) 

Många företag fokuserar främst på att eliminera muda och glömmer mura och muri. 

Orsaken är att muda är enklast att identifiera och ger dessutom direkt ekonomiskt resultat 

i form av minskade kostnader och ökad effektivitet medan resultaten vid eliminering av 

mura och muri ibland blir synbara först på längre sikt. De tre begreppen överlappar 

varandra till viss del, vilket Figur 4.7 illustrerar. (Liker 2009) 

 

Figur 4.7. Muda, mura och muri överlappar delvis varandra. (Liker 2009, s. 147) 

4.11 Kunskap 

Enligt Nonaka et al. (2000) och Osono et al. (2008) så finns två typer av kunskap: 

implicit och explicit kunskap.  

4.11.1 Explicit kunskap 

Explicit kunskap kan uttryckas formellt och är enkelt att lagra i form av data, 

specifikationer och manualer. Explicit kunskap uppkommer varje gång någon uttrycker 

eller skriver ner den kunskap som den har erhållit, oftast genom erfarenhet inom området. 

(Nonaka et al. 2000, Osono et al. 2008) 

4.11.2 Implicit kunskap 

Till skillnad från explicit kunskap som är lätt att formalisera och uttrycka sig så är 

implicit kunskap svår att formalisera och uttrycka. Implicit kunskap sitter djupt i 
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individen och är oftast beroende av värderingar, rutiner, ideal och känslor. (Nonaka et al. 

2000, Osono et al. 2008) 

4.11.3 Överföra implicit och explicit kunskap (SECI-modellen) 

Organisationer förmedlar ny kunskap genom interaktioner mellan explicit och implicit 

kunskap (Nonaka et al. 2000, Osono et al. 2008). Det kallas för kunskapsöverföring. 

Enligt Nonaka et al. (2000) så finns det fyra steg att ta sig igenom för att överföra 

kunskap enligt SECI-modellen (se Figur 4.8): 

 Socialisering (Socialisation) 

 Externalisering (Externalisation)    

 Kombination (Combination) 

 Internalisering (Internalization) 

 

Figur 4.8. SECI-modellen. (Nonaka et al. 2008, s. 12) 

4.11.3.1 Socialisering 

Socialisering sker då implicit kunskap överförs och konverteras till andra personer. 

Eftersom implicit kunskap är oftast är beroende av tid och miljö så kan detta endast ske 

genom att dela erfarenheter. Socialisering kan till exempel ske med hjälp av mentorer 

som delar sina kunskaper och lärdomar. Socialisering kan även ske utanför företagets 

gränser, till exempel då företag använder sig av kunders implicita kunskap för att få fram 

rätt produkt. (Nonaka et al. 2000)  
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4.11.3.2 Externalisering 

Vid externalisering samlas den implicita kunskapen och formaliseras så att den kan delas 

med andra personer i företaget. Den implicita kunskapen blir en bas för ny kunskap. Ett 

exempel på externalisering är när koncept utvecklas för en ny produkt då kunders 

implicita kunskap samlas in, till exempel genom att utvärdera tidigare produkter. Den 

informationen används som en bas för den nya produkten. (Nonaka et al. 2000) 

4.11.3.3 Kombination 

Kombinationsprocessen används för att göra den explicita kunskapen mer systematisk. 

Genom att kombinera den samlade explicita kunskapen för olika processer i 

organisationen formas ny användbar kunskap. Den nya kunskapen kan leda till ett nytt 

sätt att arbeta. Resultatet från externalisering (implicita till explicit) kan användas i detta 

steg för att dela med sig av den nya kunskapen till andra personer eller avdelningar i 

företaget. (Nonaka et al. 2000)  

4.11.3.4 Internalisering 

Internaliseringsfasen syftar till att göra den nya explicita kunskapen till en implicit 

kunskap hos de anställda. Från internalisering så ska den explicita kunskapen som har 

delats genom hela organisationen och tagits upp av personalen också användas av 

personalen. På detta sätt fastnar kunskapen och blir tillimplicit kunskap hos personalen 

och hela organisationens baskunskap har nu breddats. 

4.12 Ledarskap 

Ledarskap är en viktig faktor då något nytt ska implementeras eller förändras. I dagens 

komplexa organisationer så är människor med god ledarskapsförmåga något som 

eftersträvas av alla företag (Kotter 2001, Geller 2003). Ledarskap är förmågan att påverka 

medarbetare i en önskvärd riktning genom att förändra beteenden så det kommer till 

nytta, antingen i arbetsgruppen eller i organisationen som helhet. Ledarskap i en 

förändringsprocess är därför särskilt viktigt (Kotter 2001, Geller 2003). Ledare bör ses 

som coacher vars mål är att öka förmågan hos medarbetarna (Rother 2010). 
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“För att en organisation ska kunna förändras, måste människor förändras. Om 
ledare ska kunna hjälpa människor att förändras behöver de inte förstå begreppet 
förändring, de måste förstå människor.” 

(Morrison 1994 s. 353) 

4.12.1 Skillnaden mellan management och ledarskap 

Enligt Kotter (1990) arbetar företag för mycket med management och lägger ner för lite 

tid på ledarskap. Anledningen är att på 1900-talet skapades stora, komplexa företag men 

få förändringar gjordes i företagen för att kunna hantera den komplexitet de stora 

organisationerna krävde (Kotter 2001). 

Management handlar om att bemanna, organisera, sätta upp kortsiktiga planer och 

budgetar, delegera arbetsuppgifter och sedan se till att företaget når de uppsatta målen 

(Kotter 2001). Typiskt för management är att utse en ansvarig för att så att företagets mål 

blir till verklighet. Fokus ligger ofta på kvantitet och kvalitet i produktionen (Geller 

2003). 

Till skillnad från management handlar ledarskap om att skapa motivation och inspiration i 

organisationen. Strategier för att genomföra förändringar är grundläggande för ett gott 

ledarskap. Ledarskap innebär att en riktning för organisationen eller gruppen sätts upp 

och att framtidsvisioner utvecklas. Ledare kommunicerar den önskade riktningen till de 

som är engagerade och som har förmågan att skapa koalitioner så alla i samförstånd 

förstår riktningen och tror på den. (Kotter 2001) 

En bra ledare har förmågan att inspirera de anställda till att arbeta med processen i första 

hand. Tanken är att de anställda ska känna personligt ansvarstagande och vilja bidra till 

att ständigt förbättra processerna. När de anställda känner sig involverade ökar förståelse 

för och vilja att utveckla processer. Tabell 4.1 visar skillnader mellan management och 

ledarskap. (Geller 2003) 
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Manager Ledare 

Håller folk ansvariga Skapar ansvar 

Fokuserar på resultat Fokuserar på processer 

Fokuserar på explicita konsekvenser Fokuserar på implicita konsekvenser 

Ger rättande återkoppling Ger mer stödjande återkoppling 

Tränar bara Utbildar först 

Använder ovillkorliga direktiv Använder villkorliga direktiv 

Talar först, lyssnar sedan Lyssnar först, talar sedan 

Svarar på frågor Ställer frågor 

Begränsar medvetna val Underlättar medvetna val 

Föreskriver regler och policys Bestämmer förväntningar 

Hanterar det som är mätbart Underlättar omätbara saker 

Faller offer för stereotyper Bemöter folk som individer 

Dirigerar Dirigerar, stödjer, coachar eller delegerar 

Tabell 4.1. Skillnader mellan en manager och en ledare. (Geller 2003) 

4.13 KASAM (Sense of coherence) 

Sense of coherence (SOC) är ett begrepp som grundades av Aaron Antonovsky. Det 

svenska begreppet kallas KASAM (känsla av sammanhang). Antonovsky arbetade med 

det salutogenetiska perspektivet, det vill säga vad som gör människor friska och gör att de 

fortsätter att vara friska. Det skiljde sig från det traditionella patogenetiska perspektivet 

som är inriktat på hur sjukdomar uppkommer, utvecklas, botas och förebyggs. Aaron 

Antonavsky utvecklade därigenom en teori om hur människan arbetar vid olika 

omständigheter. Idén bakom KASAM är att genom att skapa en känsla av samanhang hos 

personalen så kommer personalen känna mer ansvar och initiativ att förändra. Enligt 

Antonovsky (1991) är KASAM uppbyggt av tre komponenter: 

 Begriplighet 

Begriplighet syftar på i vilken utsträckning man upplever att stimuli är tydlig och 

begriplig. 

 Hanterbarhet 

Hanterbarhet handlar om de sociala resurser som finns till förfogande hos 

individen för att möta dessa stimuli. Det kan vara familj, vänner, arbetskamrater 
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med mera. Med en hög känsla av hanterbarhet känner sig inte personalen som ett 

offer för omständigheter. 

 Meningsfulhet 

Meningsfulhet är den motiverande faktorn som gör att människor känner att det 

är värt att lägga ner energi på arbetet. Att det som utförs har en mening, till 

exempel att känna delaktighet i företagets framgångar. 

”Antonovsky hävdar att meningsfulhet är den viktigaste komponenten i SOC. Utan 
meningsfulhet så kommer yttringar av begriplighet och hanterbarhet sannolikt vara 
temporärra” 

(Wong & Fry, s.56) 

Det finns en koppling till en studie på ett äldreboende där en grupp äldre fick en blomma 

att ta hand om. I och med ansvaret över blomman fick de äldre en starkare känsla av 

sammanhang i tillvaron. Resultatet av denna studie var att den gruppen som fick göra 

dagliga små beslut (i detta fall ta hand om en blomma) var gladare, aktivare och mer 

alerta än en liknande grupp som inte haft samma möjlighet. (Geller 2003) 
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5 RESULTAT 

Kapitel 5 presenterar icke värdeskapande aktiviteter som vi funnit utifrån våra 

undersökningar. 

5.1 Skärmning 16 och spinning 12 

Under sex timmar observerades tre skärmningsmaskiner och en spinningsmaskin. De 

hade maskinnummer 61-13, 61-74, 61-10 respektive 62-01. Observationer gjordes hur 

ofta maskinerna stannade. Ofta var det enkla fel som tillexempel trådbrott eller så kunde 

wrappningsmaskinen i direkt anslutning till skärmningen och spinningen var orsaken. Då 

kunde det handla om till exempel tape-brott eller slut på tape. Två faktorer beaktades. 

Den ena var hur länge en maskin stod stilla utan personalens kännedom och den andra var 

hur länge maskinen stod still under underhåll när maskinoperatören till exempel 

åtgärdade trådbrottet. Resultatet blev enligt följande: 

Totalt stod de fyra maskinerna tillsammans stilla i 319 minuter (observationstid 360 min). 

243 minuter var maskinerna stilla utan kännedom från personalens sida att något var fel 

eller åtminstone utan att någon åtgärd utfördes. 76 minuter ägnades åt att åtgärda de 

problem som uppstått. Figur 5.1 visar att den procentuella fördelningen. 

 

Figur 5.1. Bara 24 procent av tiden en maskin stod stilla utgjordes av underhåll. 

76% 

24% 

Skärmning 16 

Total tid för att upptäcka

Total tid för att återställa
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5.2 Produktionstavla 

På avdelningen finns en produktionstavla (se Figur 5.2). Vi frågade flera olika 

maskinoperatörer om tavlans innebörd. Vi kunde inte få något definitivt svar: 

”Jag vet inte riktigt. Jag har stått där och tittat två gånger senast två åren. Det är något om 

vad vi ska köra. En del är försenat, det som är rött”. Om vad siffrorna i sig betyder var 

svaret: ”Jag vet inte. Jag tror det är bra om de röda siffrorna är noll.”  

”Pfft, ja du… Det är bäst om du frågar en samordnare. Det är samordnarna som sköter det 

där.” 

”Det är mest samordnarna som har koll på det där. Vi står mest vid maskinerna.” 

”Tavlan tittar vi inte på. Det är samordnarna som är där och skriver. Det var meningen att 

vi skulle ha morgonmöte där varje dag, men så har det inte blivit.” 

”Samordnarna uppdaterar tavlan. Den är till för personalen men själv är jag lite dåligt 

insatt hur den fungerar.” 

Vi lät sedan en samordnare förklara innebörden för oss: ”Tavlan visar hur mycket varje 

maskin har att köra i timmar. Siffrorna visar förseningar. Vi uppdaterar varje dag. Till 

höger är totala antalet förseningstimmar med en pil upp eller ned jämfört med igår.” Om 

tavlans syfte sades: ”Så man kan se hur det ser ut.” När vi frågade om den var till för 

personalen blev svaret: ”Ja, de ska kunna gå och titta hur det ser ut.” 

Logistics manager
4
 var osäker om tavlan uppdaterades varje dag men beskrev i alla fall 

att den redovisar förseningar. Logistics manager trodde också att personalen hade ”bra 

koll” på hur tavlorna fungerade och att de tog del av informationen på tavlorna. 

Tavlan (se Figur 5.2) visar hur mycket varje maskin eller operation är försenad (i timmar) 

per dag. De svarta siffrorna visar förseningar för kabel som ännu inte nått fram till berörd 

operationen utan finns ”kvar” tidigare i produktionsflödet.  De röda siffrorna visar hur 

mycket som är försenat för kabel som finns framme vid berörd operation men som inte 

körts trots att planerat datum passerat. Kolumnen till höger visar de totala förseningarna. 

En svart pil nedåt indikerar att förseningarna gått ned medan en röd pil uppåt betyder att 

förseningarna ökar. Samordnarna uppdaterar tavlan dagligen. 

                                                      

4
 2012-08-30 
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Figur 5.2. Del av informations- och  produktionstavla. 

5.3 Returspole 

Till skärmingen används ståltråd för att skydda kabeln. Tråden levereras i små spolar som 

används direkt i maskinerna. Tråden på spolarna används vanligen inte helt och hållet. 

Ofta blir det ståltråd över eftersom korta stumpar inte är användbara. Ståltråden som blir 

över samlas därför upp i en större spole (se Figur 5.3) som returneras till leverantören. De 
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små spolarna hängs upp på en ställning (se Figur 5.4) som har plats för 50 spolar. Tråden 

matas in till den större spolen.  

 

Figur 5.3. Den överblivna ståltråden spolas upp på en större spole. 

 

Figur 5.4. Spolar med överbliven ståltråd. 
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Resultaten i Figur 5.5 fann vi genom att under 4 timmar och 45 minuter observera 

personalens förehavanden med maskinen som spolar upp överbliven ståltråd som ska 

returneras. 76 procent av tiden var maskinen på utan att spola någon tråd, 10 procent av 

tiden spolade den tråd, 8 procent av tiden var den avstängd och den gjordes i ordning för 

spolning 6 procent av tiden. 

 

Figur 5.5. 76 procent av tiden är maskinen i gång i onödan. 

Påfyllning av nya spolar gjordes fyra gånger av tre olika personer: 

11.23 Operatör A 8 spolar 

11.51 Operatör B 6 spolar 

12.12 Operatör C 13 spolar 

13.05 Operatör C 8 spolar 

5.4 ”Pottan” 

Maskin 25-05, kallad ”Pottan”, kan utföra kabling av upp till tio kablar. Dessutom kan 

den utföra wrappning i samma process. ”Pottan” observerades under 4 timmar och 15 

min. Figur 5.6 visar hur mycket av tiden maskinen var i arbete, hade stannat eller att fel 

åtgärdades. 

Fem gånger fick maskinen stopp. Första gången slutade en spole snurra (se Figur 5.7). 

Den roterande stången i mitten fortsatte som vanligt men själva spolen var stilla. 

Maskinoperatören som åtgärdade felet menade att samma sak händer till och från men att 

76% 

10% 

6% 

8% 

Returspole 

I gång utan tråd

I gång med tråd

Påfyllning

Avstängd
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det är enkelt att rätta till: ”Det är bara att ta av spolen och sätta tillbaka igen. Då brukar 

det funka”. 

 

Figur 5.6. Diagrammet visar hur mycket av tiden maskin 25-05 (”Pottan”) var i arbete, 

hade stannat eller åtgärdades vid en observation. 

En annan gång slog en brytare av maskinen. När metallhjulet i Figur 5.7 slutar att rotera 

reagerar brytaren på detta. Tanken är att om en kabel fastnar ska inte maskinen fortsätta 

dra, något som kan ge upphov till kabelbrott. I det här fallet handlade det emellertid om 

att tråden fortsatte gå som vanligt men att metallhjulet stannade av sig själv. Anledningen 

var förmodligen för låg friktion mellan kabeln och metallen. Maskinoperatören som 

åtgärdade problemet berättade att det kunde hända ibland, ”speciellt för kabel med tape 

på”. 

 

Figur 5.7. Spolen slutar att rotera och maskinen slår av (till vänster). Metallhjulet slutar 

rotera vilket brytaren känner av och maskinen slår av (till höger). 

70% 

22% 

8% 

"Pottan" 

I gång

Stopp

Reparation
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5.5 5S 

5S har tidigare införts på kablings-, skärmnings- och wrappningsavdelningarna. Logistics 

manager
5
 menar att de olika avdelningarna i fabriken har kommit olika långt med 

införandet och att de arbetar olika mycket med 5S. Syftet sades också vara att ”få ordning 

och reda”. När företaget började arbeta med 5S 2005 misslyckades implementeringen på 

grund av att de ansvariga slutade på företaget och med dem den drivande kraften 

(ansvarig för ständig förbättring 2012). Ansvarig för ständig förbättring på företaget säger 

att syftet är att få ordning och reda i första hand för att där i genom kunna utveckla ett 

standardiserat arbetssätt. 

Samtalen med personalen indikerade att de inte hade varit med och beslutat om att införa 

5S. Däremot var personalen delaktig vid den praktiska implementeringen då personalen 

delvis fick bestämma upplägg, det vill säga vilka verktyg och redskap som skulle behållas 

och var och hur de skulle förvaras. Samtliga var överens om att 5S inte var något som 

prioriterades i dagsläget och att personalen inte arbetade efter 5S-principer. 

Kritiska röster hördes om införandet av 5S. En maskinoperatör berättade att ledningen har 

försökt att införa 5S två gånger tidigare utan att lyckas. Maskinoperatören menade att 

anledningen till misslyckandet är att initiativtagarna inte fullföljt arbetet. Skälet till 5S-

implementeringen avbröts sades vara att större mängder order hade kommit in så att 

implementeringen nedprioriterades. Personen i fråga hade nu en negativ inställning till 5S 

och menade att samma tendenser fanns i andra sammanhang, till exempel att andra nya 

projekt inte fullföljs. 

Figur 5.8 visar en verktygstavla där var sak hänger på sin plats. Generellt var det städat 

och bra sorterat på verktygstavlorna. Däremot var det oordning i skåp och lådor. Figur 5.9 

är ett exempel på oordningen. 

 

                                                      

5
 2012-08-30 
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Figur 5.8. Verktygstavla i kablingsavdelningen. 

 

Figur 5.9. Förvaringsskåp i kablingsavdelningen. 
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5.6 Förseningar 

Tabell 5.1 visar förseningar på olika maskiner eller operationer på kablingsavdelningen 

och skärmningsavdelningen. Ett positivt förseningsindex innebär att det rör sig som 

förseningar. Ett negativt förseningsidex betyder att maskinen eller operationen tillverkar i 

snabbare takt än planerat. Målet är att nå ett förseningsindex på 0. Fördröjningsdagar är 

det totala antalet dagar under 2012 en maskin eller operation har blivit försenad. Rader 

innebär antalet gånger maskinen har använts i samtliga order under 2012. 

Operation Op.Nr Fördröjningsdagar Antal rader  Förseningsindex 

M.Tvinning Vindfång 2420 117 256 0,69 

M.Tvinning Strander 12 2412 119 120 0,72 

M.Spinning 12 6401 160 85 1,59 

M.Tvinning Lesmo 2404 167 187 0,75 

M.Skärmning 16 6160 200 586 0,41 

M.Kabling Setic 2511 252 118 2,36 

M.Kabling Lillkablaren 2518 257 402 0,72 

M.Kabling Poutier 2510 261 221 1,41 

M.Kabling Storkablaren 2524 351 205 1,35 

M.Tvinning Enkeltvist 2430 361 353 0,88 

Tabell 5.1. Förseningar på kablings-, tvinnings, skärmnings- och spinningsmaskiner 

under 2012 (januari-augusti). 
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6 DISKUSSION 

Detta kapitel diskuterar de resultat som vi med detta examensarbete nått och hur 

eventuella problem kan lösas. Vi reflekterar även över värdeflödesanalys som verktyg för 

att sänka ledtiderna och höja leveransprecisionen. Dessutom ger vi Habia Cable förslag 

på förbättringsåtgärder i slutet av kapitlet. 

6.1 Skärmning 16 och spinning 12 

I dagsläget använder sig Habia Cable av viss visualisering. Det finns lampor vid samtliga 

maskiner som indikerar när det ett fel uppstår. Lamporna är högt uppsatta och är inte det 

första som syns i produktionen. Resultatet visar att 76 procent av den observerade 

stilltiden var på grund av det antingen saknades kännedom att något var fel eller att 

kännedom fanns men att andra prioriteringar gjordes. Visuell styrning är en viktig aspekt 

för att underlätta arbetet i produktionen men om användandet av visualisering ska fungera 

korrekt ska det placeras på så sätt att det inte går att missa (Liker 2009). Enligt Ljungberg 

(2000) ska visualisering göra arbetsplatsen lättöverskådlig där information snabbt kan 

läsas och förstås. Detta sker oftast med hjälp av färger där olika färger representerar olika 

information. Syftet är att göra informationen lättillgänglig för personalen. Tydlig 

visualisering kan öka personalens förmåga att åtgärda problem snabbare och där i genom 

sänka ledtiderna. 

6.2 Produktionstavla 

Produktionstavlan som fanns vid kablings-, skärmnings- och wrappningsavdelningen 

hade olika innebörd beroende på var i hierarkin personerna som frågades befinner sig. 

Högre upp i hierarkin ansågs tavlan vara ett hjälpmedel för maskinoperatörerna för att se 

hur företaget ligger till enligt planeringen dag för dag. När maskinoperatörerna 

intervjuades var kunskapen om tavlan och dess syfte låg. Det var tydliga skillnader 

mellan hur ledande personer och personalen på verkstadsgolvet såg på saken. Ett av 

svaren visade att en maskinoperatör endast stått vid tavlan två gånger på de två senaste 

åren samtidigt som personen inte kunde förklara tavlans innebörd. Alltså har det under 

två års funnits personal som inte vetat om tavlans innebörd och inte heller frågat om en 

förklaring. 

Om personalens kunskap om tavlan ökar skulle den kunna användas som ett verktyg för 

att fördela resurser där de bäst behövs för tillfället. Låt säga att en maskin har kraftiga 
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förseningar och personalen tack vare tavlan får bättre vetskap om förseningen, då kan de 

lägga mer fokus och prioritera den maskinen tillfälligt för att åtminstone delvis komma 

till bukt med problemet. Det skulle i så fall kunna vara ett sätt för att sänka ledtiderna och 

höja leveransprecisionen. 

Att ledningen och personalen ser olika på saker är vanligt och beror oftast på dålig 

kommunikation (Zigurs 2003). Det kan leda till att problem inte kommer till ytan 

eftersom personalen inte berättar om sina tankar och idéer för att undvika otrevliga 

konfrontationer med högre chefer (Beer et al. 2005). För att motverka att problem förblir 

dolda är god kommunikation viktigt. Enligt Osono et al. (2008) är grundstenarna för att 

uppnå god kommunikation: frihet att uttrycka motsatta åsikter och frekventa face to face-

interaktioner. Det förra kan uttryckas som att ha ”högt i tak”. Det senare innebär att 

möten och samtal personalen emellan är viktiga för att sprida information och kunskap 

genom förtaget, också mellan ledande personal och personal på verkstadsgolvet. 

Något Toyota gör för att öka kommunikationen och förståelsen för produktionsprocessen 

hos de anställda är att personal på olika nivåer i hierarkin samlas på olika möten. Detta 

skapar en känsla av samanhang bland personalen där man ser företaget som en helhet, där 

alla arbetar tillsammans mot samma mål (Liker 2009). 

Enligt Berglund et al. (2011) är det viktigt att engagera medarbetarna. Utöver det tydliga 

värdet för individen så kan engagemang vara lönsamt och bra för organisationen i sin 

helhet. Berglund et al. (2011) tar upp ett antal positiva aspekter som kan uppstå tack vare 

engagerad personal: 

 Medarbetarna presenterar mer 

 Kreativiteten och initiativkraften ökar 

 Viljan att lära ökar 

 Utmaningar antas 

 Relationer förbättras 

 Närvaron ökar 

För att uppnå lönsamhet från engagemang får det inte uppkomma något ”osynligt 

chefskap” (Eriksen et al. 2008). Om ledningen inte bryr sig om att tydliggöra mål och i 

allmänhet saknar uppföljning av förbättringsaktiviteter riskerar de att tappa det 

engagemang som finns bland medarbetarna. Organisationen utnyttjar då inte den 

kompetens som finns bland medarbetarna för annat än att utföra direkta arbetsuppgifter. 

(Eriksen et al. 2008) 
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6.3 Returspolen 

Bertil Persson, VD och koncernchef för Beijer Alma AB (koncernen som ägare Habia 

Cable) säger i koncernens årsredovisning 2011: 

”Allt värdeskapande börjar med att skapa värde för koncernens kunder. Det är bara 
genom att uppfylla detta krav, som vi kan leverera långsiktigt hög lönsamhet och 
skapa aktievärde över tiden.” 

(Beijer Alma AB 2012, baksida) 

Uppenbarligen har VD:ns  tankar inte nått hela organisationen. Att maskinen som spolade 

upp överbliven ståltråd var i gång mer än tre fjärdedelar av tiden i onödan är en uppenbart 

icke-värdeskapande aktivitet på grund av onödig elförbrukning. I det stora sammanhanget 

är detta enskilda slöseri inte något som tynger företaget i större utsträckning, däremot 

visar det på en bristande förståelse för vad som skapar värde för kunden. Möjliga 

lösningar för att inte låta maskinen gå i onödan är att antingen ha automatisk avstängning 

när tråden är slut eller installera en timer. 

I och med att själva processen att returnera överbliven ståltråd i sig är icke-värdeskapande 

bör företaget och personalen lägga ned så lite tid som möjligt på den. Habia Cable tjänar 

inga pengar på att returnera den överblivna ståltråden eftersom den säljs tillbaka billigare 

än inköpspris. 

Vi ser flera möjligheter att förbättra processen. Till exempel skulle maximalt antal 

överblivna spolar (50) kunna vara på plats i ställningen innan maskinen startar. 

Resultaten visar att maskinen kördes fyra gånger med åtta, fyra, sex, tretton och åtta 

spolar. Det ger ett kapacitetsutnyttjande för varje körning på 16,0 procent, 8,0 procent, 

26,0 procent och 16,0 procent. Fyra körningar innebär i teorin att 200 (4 x 50) restspolar 

kan köras. I realiteten var det bara totalt 35, ett totalt kapacitetsutnyttjande för fyra 

körningar på 17,5 procent. Med andra ord hade det varit tillräckligt att köra maskinen en 

gång och då hade ändå kapacitetsutnyttjandet bara varit 70,0 procent. 

6.4 ”Pottan” 

Båda felen som uppstod på maskin 25-05, ”Pottan”, hade inträffat tidigare. De var relativt 

enkla att åtgärda för stunden så att maskinen kan fortsätta sin tillverkning. Lösningarna 

var dock inte långsiktiga utan endast till för att hålla maskinen i gång i ett kortsiktigt 

perspektiv. Felen ger upphov till onödiga stopp. Om personal finns i närheten är felen 

snabbt åtgärdade men vid lunch- eller fikaraster kan ett sådant enkelt fel ge upphov till 

längre stopp och vara betydligt kostsammare, särskilt om maskinen är en flaskhals. 
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Att rätta till de enkla fel som uppstod i ”Pottan” om och om igen är exempel på icke-

värdskapande aktiviteter. Målet bör i stället vara att eliminera återkommande fel för 

alltid. I dagläget försöker endast personalen bota ”symptomen” när de egentligen ska 

fokusera på ”sjukdomen”. Ett praktiskt redskap för att eliminera fel i maskiner eller 

felaktiga arbetsätt är att använda genchi genbutsu i allmänhet och fem varför i synnerhet. 

Om maskinoperatören hade frågat sig vad som verkligen var fel skulle felet kunnat 

elimineras för alltid. Nu arbetar personalen i ett kortsiktigt perspektiv vilket skapar 

återkommande problem. Om problemen åtgärdas ”för alltid” kan ledtiden sänkas och 

leveransprecisionen höjas tack vare mer tillförlitliga maskiner. 

6.5 5S 

Habia Cables arbete med 5S har visat sig bristfälligt. Företaget har försökt införa 5S flera 

gånger men att implementeringen lades ner på grund av andra prioriteringar. Enligt Liker 

(2009) är det sista steget i 5S (självdisciplin) det viktigaste och samtidigt det svåraste. 

Genom att avsluta implementeringsarbetet med 5S innan det sista steget tagits blir arbetet 

som gjorts tidigare betydelselöst och personalen faller snabbt tillbaka i tidigare rutiner 

(Liker 2009). Personalen tappar också förtroende för ledningen eftersom Habia Cable 

försökt implementera 5S vid flera tillfällen utan att slutföra implementeringen kan detta 

skapa misstro och brist på tillit hos personalen. Detta visar sig då personalen upplever att 

en förändring kommer skapa mer problem än vad den kommer att lösa och därmed 

uppkommer motstånd (Kotter 2001). Ökat förtroende för en ledare leder till att ledaren 

också ökar sitt inflytande på medarbetarna (Kouzes & Posner 2011). 

Syftet att införa 5S för Habia Cable var att få ”ordning och reda”. Enligt Liker (2009) är 

detta vanligt eftersom många har missuppfattat den egentliga meningen med 5S. Liker 

(2009) beskriver att många företag som inför 5S får snyggt och fint i lokalerna men att 

varken kvaliteten eller lönsamheten ökar. 5S ska användas som stöd för ett jämnt flöde 

och som ett verktyg för att synliggöra problem. Ett jämnt flöde skapar förutsättningar för 

effektiv taktning, jämn och hög kvalitet samt jämnt och högt resursutnyttjande (Petersson 

et al. 2009). Om Habia Cable kan öka resursutnyttjandet ökar det förutsättningarna att 

sänka ledtiderna. Jämnt resursutnyttjande kan öka möjligheterna att höja 

leveransprecisionen.  

En annan viktig aspekt vid implementeringsarbeten är god kommunikation. Alla som 

berörs av implementeringen ska ha möjlighet att uttrycka sig, oavsett status. Detta 

minskar risken för missförstånd och ökar känslan av samanhang hos personalen 

(Antonovsky 1992, Kotter 2001). I och med att kritiska röster mot 5S har hörts kan Habia 
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Cable ställa sig frågan om det är lönt att göra ännu ett implementeringsförsök. Om 

företaget fortfarande anser att 5S är något att arbeta med är chefernas roll och 

kommunikation avgörande. Liker (2009) menar det är chefernas roll att upprätthålla de 

standarder som gemensamt bestämts genom regelbunden uppföljning från chefernas sida 

hur 5S-programmet efterlevs. Uppföljningen kan ligga till grund för ett slags 

belöningssystem till främsta team. Det vi såg av 5S var att de synliga delarna av 

avdelningen, till exempel verktygstavlor, följde 5S-principer. Om det däremot gällde 

”gömda” delar av produktionen som lådor och skåp var det ofta total oordning och utifrån 

det skulle det vara svårt att gissa att företaget infört 5S. I det fallet blir personalen 

”ögontjänare” och det visar också att chefernas granskning och uppföljning är 

otillräckligt. 

Enligt Kotter (2001) är ett bra ledarskap något som är viktigt i en implementeringsprocess 

eller för förändra en företagskultur. Därför borde cheferna agera som ledare och ständigt 

vara inblandade i förändringsarbetet och stödja personalen. Även om andra prioriteringar 

uppkommer så är det viktigt att ledningen inte släpper förbättringsarbetet helt. Ett 

förbättringsarbete ska göras systematiskt och vara en del av det dagliga arbetet. Det 

räcker inte med att behandla ett förbättringsarbete några minuter under ett veckomöte 

utan det krävs kontinuerlig kommunikation genom alla avdelningar i organisationen. 

(Rother & Shook 2004, Osono et al. 2008) 

6.6 Förseningar 

Alla maskiner uppvisade förseningar över året. Högst förseningsindex uppvisade maskin 

25-04, ”Setic”. Den har å andra sidan näst lägst antal rader vilket innebär att den inte 

används lika frekvent (till antal) som de flesta andra maskiner eller operationer. Lägst 

förseningsindex hade skärmning 16 som också hade flest antal rader. När åtgärder sätts in 

för att minska förseningar bör fokus ligga på de operationer som är frekvent belagda och 

som också har högt förseningsindex. Minskade förseningar enligt dessa parametrar ger 

störst påverkan för att sänka ledtiderna. Att minska antalet fördröjningsdagar på en 

maskin som sällan används ger inte lika stor effekt som att minska antalet 

fördröjningsdagar på en maskin som används ofta. Också huruvida vilka maskiner eller 

operationer som måste användas för att leverera produkter till företagets viktigaste kunder 

kan beaktas.  
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6.7 Värdeflödesanalys 

Att utföra en värdeflödesanalys innebär enligt Rother & Shook (2004) att kartlägga en 

produkts eller produktfamiljs flöde genom hela organisationen. Eftersom Habia Cable 

ständigt introducerar nya produkter, upp till 1 000 nya per år, och eftersom det handlar 

om specialkabel gick det inte enligt Habia Cable att identifiera en specifik produktfamilj. 

Eftersom produktionsordningen varierar kraftigt så och att antalet produkter var så många 

ansåg vi att en traditionell värdeflödesanalys inte var det optimala sättet att förbättra 

verksamheten. Riskerna med att optimera flödet för en eller några få produkter är att 

flödet för de flesta andra produkterna försämras. Med tanke på det stora antalet nya 

produkter finns också risk att ett förändrat flöde med hänsyn till en eller några få 

produkter inte bidrar till verksamhetsförbättringar särskilt länge om 

produkten/produkterna slutar tillverkas. Vi valde därför att utföra en värdeflödesanalys 

som inte är traditionell genom att vi inte gör beräkningar beskrivna i kapitel 4.2 

(cykeltider, taktider et cetera).  

Vi kunde inte hitta någon forskning som gjorts för hur värdeflödesanalys kan göras när ett 

företag tillverkar många nya produkter årligen och när produktionsoordningen från 

produkt till produkt varierar så pass mycket som den gör i Habia Cable fall. Därför fick vi 

utforma vår egen metod. Istället för att titta på produktens flöde genom produktionen 

valde vi att observera hur personalen arbetar och hur företaget leder personalen. Vi 

studerade vilka arbetssätt personalen använder och hur företaget använder 

förbättringsarbeten för att skapa värde för kunden. Personalen är enligt Osono et al. 

(2008) det enskilt mest värdeskapande i en organisation och utifrån det valde vi arbetssätt 

för undersökningen vid Habia Cable. Fokus kom alltså att hamna på de mjuka värden 

som inom TPS inbegrips i begreppet ”respekt för människan”.  

En annan anledning till att vi inte genomförde en traditionell värdeflödeanalys är själva 

arbetets avgränsning. Arbetet avgränsades till en avdelning där operationerna kabling, 

wrappning och skärmning genomförs. En risk vid värdeflödesanalys av specifika 

avdelningar är att de olika avdelningarna suboptimeras (Keyte & Locher 2008). 

Suboptimering leder förvisso till högre effektivitet på en specifik avdelning men behöver 

inte innebära att hela flödet blir mer effektivt, ibland kan resultat bli det motsatta. 

Genom att observera hur personalen arbetar och identifiera vilka stödfunktioner som finns 

i produktionen för att underlätta personalens arbete, kunde förslag för 

verksamhetsförbättringar formuleras. Resultatet av undersökningen visade att det 
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vanligaste icke-värdeskapande momentet som utförs av personalen är att reparera eller 

återställa återkommande fel. 

De speciella förutsättningar som råder på Habia Cable i och med den kraftigt varierande 

produktionsordningen ställer höga krav flexibilitet. Av de fyra olika typer av flexibilitet 

som Matsson (2004) nämner anser vi att produktmixflexibilitet och produktflexibilitet är 

de viktigaste för Habia Cable. Att snabbt och enkelt kunna ställa om maskiner men även 

arbetssätt för nya produkter kan öka förutsättningarna för att sänka ledtiderna eftersom till 

exempel ställtider kan minskas. 

En anledning till att vi undersökte de mjuka apsekterna av arbetet vid Habia Cable är att 

vi ansåg att förbättringar av dessa aspekter ger bäst förutsättningar att förbättra arbetessätt 

och effektivitet i det långa loppet och på andra avdelningar i företaget. En i positiv 

riktning förändrad attityd, hos ledning och personal, ger enligt oss större förutsättningar 

att förbättra ledtider och leveransprecision än att analysera en enskild produkts 

värdeflöde. Ett förändrat ledarskap, som diskuteras i kapitel 6.2 och kapitel 6.5, ger enligt 

oss större möjligheter att förbättra produktionsprocessen. 

6.8 Rekommendationer till Habia Cable 

6.8.1 Skärmning 16 och spinning 12 

Om det är möjligt att använda sig av tydligare visualisering kommer det att vara lättare 

för personalen att upptäcka problem. Det kommer även att minska den tid som maskiner 

står stilla utan underhåll. Genom att göra det enklare för personalen att upptäcka fel, i 

fabrikens alla avdelningar, tror vi att det går att minska tiden maskinerna står stilla vilket 

kan påverka ledtiderna och leveransprecisionen i positiv riktning.  

6.8.2 Produktionstavla 

Habia Cable bör fråga sig vad syftet är med produktionstavlan. Ska den användas av eller 

vara till hjälp för maskinoperatörerna? Eller är den bara till för att samordnarna ska 

uppdatera informationen oavsett om informationen når ut till personalen eller inte? 

Antingen börjar företaget att använda tavlan för att den kan ge nyttig information till de 

anställda, till exempel vilka maskiner det ska vara mest fokus på (de som har mycket 

förseningar). Eller så kan tavlan sluta att användas helt och hållet så samordnarna kan 

tjäna in en del tid genom att slippa uppdatera tavlan i onödan. 
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6.8.3 Returspolen 

Vi föreslår ett par enkla förbättringsåtgärder: 

 Kör bara maskinen när alla 50 spolar är på plats. 

 Stäng av maskinen efter användning alternativt installera en timerfunktion. 

Habia Cable bör se över om det finns andra liknande icke-värdeskapande aktiviteter som 

enkelt kan åtgärdas. 

6.8.4 ”Pottan” 

Vi förselår personalen uppmana att arbeta i enlighet med fem varför, inte bara med denna 

maskin utan i all verksamhet. På så sätt kan fel förhoppningsvis elimineras för alltid. 

PDCA-cykeln kan vara ett annat hjälpmedel i detta förbättringsarbete. En ytterligare 

åtgärd som kan användas är att dokumentera alla stopp för varje maskin. Operatören 

noterar på ett dokument intill maskinen när felet upptäcktes, vad som var fel och hur lång 

tid det tog att åtgärda felet. Det är i så fall viktigt att alla fel antecknas, oavsett hur stora 

eller små felen är. 

6.8.5 5S 

Företagsledningen bör fundera över i vilket syfte 5S ska användas. Om företagsledningen 

beslutar att 5S ska användas krävs: 

 Engagemang från ledningen som måste vinna personalens förtroende åter för att 

övertyga att 5S är något som kommer att hjälpa verksamheten. 

 Uppföljning av och regelbundna kontroller hur implementeringen går. PDCA-

cykel med framtida önskat mål kan vara ett hjälpmedel. 

 Nedprioritera inte 5S för att andra saker dyker upp, till exempel ökat antal 

inkomna order. 5S ska vara ett dagligt inslag i verksamheten. 

6.8.6 Förseningar 

Vi föreslår att Habia Cable identifierar vilka maskiner och operationer som är viktigast 

för företaget med följande i beaktande: 

 Vilka maskiner och operationer används mest? 

 Vilka maskiner och operationer har flest fördröjningsdagar? 

 Vilka maskiner och operationer har störst fördröjningsindex? 
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 Vilka maskiner och operationer är viktigast för företagets största kunder? 

6.8.7 Spridning av kunskap 

Inom organisationer sprids ofta kunskap via regler och genom olika standarder. Denna 

typ av kunskap är oftast tydlig och lätt att formulera och kallas även för explicit kunskap 

(Nonaka et al. 2000 & Osono et al. 2008). Enligt Nonaka et al. (2000) är det viktigt att 

även föra vidare den implicita kunskapen som oftast finns integrerad hos personalen. 

Denna kunskap är svårare att formalisera och är oftast beroende av individens 

värderingar, rutiner och ideal.  

För företag som Habia Cable, som ständigt tillverkar nya produkter är det extremt viktigt 

att ny kunskap förs vidare, både explicit och implicit. För att underlätta spridningen av 

implicit och explicit kunskap föreslår vi att man arbetar efter SECI-modellen och 

fortsätter sin standardiseringsprocess. 
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7 SLUTSATSER 

Utifrån syfte och frågeställningar gör vi i detta kapitel slutsatser kring examensarbetet. 

Vi ger också förslag på fortsatta studier. 

7.1 Tydligare visualisering 

Om ett företag använder tydlig visualisering för när fel på maskiner uppstår (och även 

tydlig visualisering när det inte är något fel heller) kan personalen snabbare få 

information om att maskinen måste åtgärdas. Ju snabbare maskinen åtgärdas desto kortare 

tid stå den stilla, vilket också ger möjlighet att sänka ledtiden och i sin tur höja 

leveransprecisionen. 

7.2 Tydligt och engagerat ledarskap 

För att till exempel implementering av 5S eller andra förbättringsarbeten ska lyckas bör 

ledningen stå för tydlighet och engagemang. Att först implementera 5S för att sedan dra 

tillbaka implementeringen på grund av ordertoppar sänder ut dubbla budskap och kan 

förbrylla personalen. En bra ledare ser långsiktigt (Kouzes & Posner 2011). Osynligt 

ledarskap leder till att personalen inte engageras i förbättringsarbetet. Ledningen bör 

därför ha tydliga mål för allt förbättringsarbete och vara engagerade i 

implementeringsprocessen samt uppföljningen av denna. Det är först med ett verkligt 

engagemang från ledningen som förbättringsprojekt kan implementeras effektivt. 

7.3 Fullt kapacitetsutnyttjande i maskiner 

Maskiner bör köras med fullt kapacitetsutnyttjande. Även om det i fallet med returspolen 

inte i någon större utsträckning kommer att påverka ledtiderna eller leveransprecisionen 

så kommer slöseri elimineras. Fokus hos personalen kan då läggas på de värdeskapande 

aktiviteterna. Fullt kapacitetsutnyttjande bör förstås eftersträvas i samtliga maskiner, 

speciellt där förseningar uppstår oftast (flaskhalsar). 

7.4 Finna grundorsaken till problem 

Genom att eliminera grundorsaken till återkommande problem minskar risken för 

förseningar och det leder till färre stopp i maskinerna. Färre stopp ger kortare cykeltider 

vilket kan sänka ledtiden. 
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7.5 Använd 5S ”på rätt sätt” 

5S är ett verktyg för att underlätta visualisering och lean produktion (Womack & Jones 

2003). 5S är inte bara ett verktyg för att få ”ordning och reda”. Genom att använda 5S 

som en tillgång i produktionsprocessen, till exempel via standardisering, kan personalen 

arbeta effektivare. Ett effektivare arbetssätt kan sänka ledtiderna genom att onödiga 

arbetsmoment elimineras. För att lyckas med implementeringen av 5S måste det sista 

steget också uppfyllas: självdisciplin. Det är först när detta steg genomförts som ett 

företag verkligen kan ”skörda frukterna” av sin 5S-implementering, i detta fall sänka 

ledtider och höja leveransprecisionen. 

7.6 Tydligt och engagerat ledarskap 

För att till exempel implementering av 5S eller andra förbättringsarbeten ska lyckas bör 

ledningen stå för tydlighet och engagemang. Att först implementera 5S för att sedan dra 

tillbaka implementeringen på grund av ordertoppar sänder ut dubbla budskap och kan 

förbrylla personalen. En bra ledare ser långsiktigt (Kouzes & Posner 2011). Osynligt 

ledarskap leder till att personalen inte engageras i förbättringsarbetet. Ledningen bör 

därför ha tydliga mål för allt förbättringsarbete och vara engagerade i 

implementeringsprocessen samt uppföljningen av denna. Det är först med ett verkligt 

engagemang från ledningen som förbättringsprojekt kan implementeras effektivt. 

7.7 Mjuk värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalysen i sin traditionella mening kan genomföras när produktionsordningen 

varierar kraftigt och där kunden bestämmer produktspecifikation. Till exempel går det 

genom ABC-analys identifiera de viktigaste produkterna (se kapitel 7.8). Optimering av 

hela flödet efter dessa produkter skulle i så fall kunna genomföras. Vi ser dock två stora 

risker med detta. Eftersom det är just specialprodukter med stor anpassning till kundens 

specifikationer finns risken att en produkt abrupt slutar tillverkas (kunden vill inte ha 

samma sorts kabel längre). Därmed är flödet optimerat för en produkt företaget inte 

längre tillverkar. En annan risk är att förändringar för att anpassa tillverkningen efter de 

viktigaste produkterna kan vara kostsamma och att de inte nödvändigtvis leder till 

förbättringar av ledtid eller leveransprecision för resterande produkter och att 

lönsamheten inte med säkerhet förbättras. När produktionsordningen varierar och 

produkterna är många och har hög grad av specialisering kan det med andra ord vara mer 
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fördelaktigt att satsa på en flexibel produktionsprocess än att anpassa flödet efter en eller 

några få produkter. 

Det svåra med arbetet var att vi inte kunde hitta någon tidigare forskning inom området. 

Om värdeflödesanalys finns det gott om litteratur, så till vida att produktionsprocesserna 

är stabila och enhetliga. Det vi fick göra var att gå till den ursprungliga tanken med 

värdeflödesanalys: vad skapar värde för kunden? Utifrån den frågan skapade vi vårt eget 

sätt att ta oss an frågan hur ledtiden och leveransprecisionen för Habia Cable kan sänkas 

respektive höjas. 

7.8 Fortsatta studier 

Vi har under vårt arbete inte funnit någon litteratur som beskriver hur värdeflödesanalys 

kan genomföras när produktionsordningen varierar kraftigt, eller när det årliga antalet nya 

produkter är stort. Vi tror därför att det finns stor potential för fortsatt forskning, dels för 

en traditionell värdeflödeasanalys när produktionsordningen varierar kraftigt och dels hur 

en mjuk värdeflödesanalys kan utformas på bästa sätt där ledarskap, arbetssätt och en 

organisations flexibilitet kan stå i fokus. 
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