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Sammanfattning: 

Idag är det vanligt att företagen konkurrerar med produkter som innefattar en 

fysisk vara som har utvidgats med olika tjänster för att kunna tillfredsställa 

kundens behov. I takt med detta ökar produkternas komplexitet och högre krav 

ställs på leverantörerna. Denna utveckling har lett till att många företag som 

tillverkar produkter med hög variation måste arbeta helt kundorderstyrt för att 

kunna tillgodose kundernas ökande krav. Företagen som tillverkar dessa komplexa 

produkter har en tillverkning som karaktäriseras av hög variation och låg volym 

vilket benämns med förkortningen HVLV. Utmaningen för dessa HVLV-företag 

ligger i att ha en hög produktmixflexibilitet med så låg resursanvändning som 

möjligt. För att effektivisera verksamheten har många företag därför intresserat sig 

för Lean production som har visat sig vara ett framgångsrikt koncept för 

tillverkande företag runt om i världen som effektiviserat sin produktion. 

Ett flertal artiklar har uppmärksammat begränsningar vid implementeringen av 

Lean production i HVLV-miljöer. Artiklar pekar vidare på behovet av ytterligare 

forskning kring Lean productions applicerbarhet i HVLV-miljöer och detta var 

uppkomsten till examensarbetets bakgrund och syfte.  

En fallstudie har genomförts på Tibrokök som är ett företag med en helt 

kundorderstyrd produktion som kännetecknas av HVLV. Med hjälp av fallstudien 

syftar examensarbetet till att undersöka om verktygen processkartläggning inkl. 

tidsstudier och layoutflödesdiagram kan bidra till att skapa förutsättningar för 

implementering av Lean production i en enskild tillverkningsprocess i en HVLV-

miljö. 

Trots att verktygen har behövt anpassas något så anses de ha varit användbara och 

bidragande till skapandet av förutsättningar för implementering av Lean 

production i denna HVLV-miljö. Detta eftersom vi kunde identifiera många 

orsaker till slöseri samt ta fram ett förslag som skapar effektiviseringar av 

Tibroköks ytbehandlingsprocess i det framtida läget.  

 

Nyckelord: Lean production, HVLV, Processkartläggning, Layoutflödesdiagram  



 

 

Summary: 

Today it is common for companies to compete with products that include a 

tangible good that has been extended with different intangible services to satisfy 

customer needs. Along with this the product complexity increases and there are 

higher requirement on suppliers. 

This development has led to that many companies manufacture products with high 

variation and must work completely customer order-driven to meet customers 

increasing demands.  

The companies that manufacture these complex products have a production 

characterized by high variety and low volume which is designated by the 

abbreviation HVLV. The challenge for HVLV companies is to have a high product 

flexibility with low use of resources. To improve efficiency, many companies have 

thus been interested in Lean production that has proven to be a successful concept 

for manufacturing companies around the world that have increased their 

productivity and efficiency. 

Numerous articles have drawn attention to limitations when Lean production have 

been implemented in HVLV environments. Articles also indicates the need for 

further research into the applicability of Lean Production in HVLV environments 

and this was the emergence of the thesis background and purpose. 

A case study has been conducted on Tibrokök which is a company with a 

completely order-driven production characterized by HVLV. Using the case study 

aims the thesis to examine if the tools process mapping incl. time studies and 

layout flow diagram may help to create the conditions for the implementation of 

lean production in a single manufacturing process within a HVLV environment. 

Although the tools have to be slightly adapted they are considered to be successful 

and contributing to the creation of conditions for the implementation of lean 

production in this HVLV environment. This is because we could identify many 

reasons to waste, and develop a proposal that creates efficiencies of Tibrokök’s 

surface finishing process in the future state. 

 

Key words: Lean production, HVLV, Process mapping, Layout flow diagram 

  



 

 

 

Förord 

Det här examensarbetet avslutar vår utbildning till högskoleingenjörer inom 

Industriell ekonomi på Högskolan Dalarna. Examensarbetet har utförts i samarbete 

med Tibrokök Sverige AB i Tibro under våren 2016. Vi tycker att examensarbetet 
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Examensarbetet har involverat många personer på Tibrokök som har ställt upp och 
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till operatörerna i ytbehandlingen för deras engagemang och öppenhet.  

Vi vill även tacka vår kontaktperson Fredrik Hellman för de givande 

diskussionerna och för att vi fick chansen att skriva examensarbetet på Tibrokök.  

Slutligen vill vi tacka vår handledare Göran Land på Högskolan Dalarna för 

handledning och goda råd under examensarbetets gång. 
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1 INLEDNING 

I det här kapitlet presenteras först en bakgrund till examensarbetet och vidare en 

problembeskrivning och problemprecisering, slutligen leder kapitlet till syfte och 

avgränsningar.  

1.1 BAKGRUND 

Under en lång tid har varor och tjänster kategoriserats som olika produkter. Idag är 

det dock allt vanligare att en produkt innefattar en kombination av en vara och en 

tjänst. Varan utgör kärnprodukten medan denna utvidgas med bland annat olika 

tjänster i form av leverans, garantier, installation osv. för att kunna tillfredsställa 

kundernas behov. I takt med att varan har utvidgats på detta sätt så höjs även 

kundernas förväntningar på produkten. Således är det både varan och tjänsterna 

inom produkten som konkurrerar med andra produkter på marknaden. (Axelsson & 

Agndal, 2005) 

Allt eftersom produkternas komplexitet ökar, i och med kombinationen av vara 

och tjänst, så ställs högre krav på leverantörerna. Denna utveckling har lett till att 

många tillverkare med komplexa produkter av hög variation måste arbeta helt 

kundorderstyrt för att kunna tillgodose kundernas ökade krav och kunna fortsätta 

konkurrera på marknaden. Att en tillverkare arbetar helt kundorderstyrt innebär att 

produkterna helt utformas mot kundorderspecifikationer (Mattsson & Jonsson, 

2003). De företag som tillverkar komplexa produkter med hög variation har oftast 

inte möjlighet att ligga på en hög produktionsvolym. Därför skiljer man ofta på 

företag med en tillverkning som karaktäriseras av hög variation och låg volym på 

sina produkter (HVLV) och företag med låg variation och istället hög volym 

(LVHV), dessa benämns som två klassningsextremer gällande tillverkande företag 

(Jina, Bhattacharya, & Walton, 1997). 
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I fortsättningen kommer företag där tillverkningen karaktäriseras av hög variation 

och låg volym att benämnas med förkortningen HVLV. HVLV innebär bland 

annat att ett flertal produkter tillverkas med samma maskiner, en varierad 

efterfrågan gällande produkterna och processtider som är relativt långa och 

föränderliga. (Nasri, Habchi, & Boukezzoula, 2011) 

När ett HVLV-företag arbetar helt kundorderstyrt ställs höga krav på 

produktionen, den måste ha hög flexibilitet och anpassningsförmåga till kundernas 

önskemål. Allmänt så kan flexibilitet definieras som förmågan att effektivt och 

snabbt reagera på förändrade förutsättningar. Produktmixflexibilitet, 

volymflexibilitet och leveransflexibilitet är de mest intressanta dimensionerna av 

flexibilitetsbegreppet ur produktionslogistiksynpunkt. I ett HVLV-företag är det 

framförallt produktmixflexibiliteten som är det mest aktuella effektivitetsmåttet. 

Det innebär att man har förmåga att snabbt anpassa produktion och 

materialförsörjning till förändringar i efterfrågan mellan företagets olika produkter 

och produktvarianter. Hög flexibilitet i produktionen är kostsamt och kräver hög 

resursåtgång men samtidigt ökar möjligheten för företagen att anpassa sig till 

kundernas önskemål vilket kan generera större intäkter. (Mattsson & Jonsson, 

2003). 

Utmaningen för många HVLV-företag ligger i att ha en hög produktmixflexibilitet 

med så låg resursanvändning som möjligt. För att effektivisera verksamheten har 

många företag intresserat sig för det som benämns Lean production, enkelt 

översatt ”resurssnål” produktion. Lean production har historiskt visat sig vara ett 

framgångsrikt koncept för många tillverkande företag runt om i världen som 

lyckats effektivisera sin produktion.  

Lean production baseras till stor del på Toyota Production Systems (TPS) som är 

Toyotas unika arbetssätt gällande tillverkning inom bilindustrin. TPS utvecklades 

på 1960-talet av bland annat ingenjören Taiichi Ohno medan Lean production i sin 

tur spred sig över världen i början av 1990-talet via Womack et al. (1990) bok The 

Machine that Changed the World. 
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Bilindustrin kännetecknas av HVLV:s motsats, alltså klassningsextremen LVHV 

(låg variation och hög volym). Med låg variation menas att tillverkningens produkt 

– och processtandardisering är hög, därmed är möjligheten till en hög 

produktionsvolym större. Trots den låga variationen i tillverkningen kan 

slutprodukterna efter den sena kundorderpunkten fortfarande framställas med en 

hög produktvariation där kundernas specifika önskemål uppfylls. Med 

kundorderpunkt menas det ställe i produktens materialstruktur då denna blir helt 

kundspecifik (Mattsson & Jonsson, 2003). 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING OCH DISKUSSION  

Lean production sträcker sig idag mycket längre, tillämpningen är inte längre 

begränsad till en viss typ av företag och bransch. Det är användbart oavsett om det 

gäller produktion i en varuproducerande organisation, administration i ett 

tjänsteföretag eller processer i sjukvården. Det är dock viktigt att ta i beaktning att 

Lean production härstammar ifrån tillverkande sammanhang i LVHV-miljöer. När 

konceptet flyttas till nya miljöer kan det behövas en anpassning för bästa resultat 

(Ljungberg & Larsson, 2012).  

 En utmaning kan således vara att implementera Lean production i ett HVLV-

företag. Ett flertal artiklar har uppmärksammat begränsningar med att tillämpa 

Lean production i HVLV-miljöer. Därmed skulle framtida forskning kunna riktas 

mot Lean productions potentiella tillämpningsområde inom HVLV (Papadopoulou 

& Özbayrak, 2005). Detta kan styrkas av Marodin och Saurin (2013) som 

konstaterar att forskning saknas gällande hur implementeringen av Lean 

productions metoder skiljer sig åt och ifall de bör skilja sig åt beroende på 

variabler som företagsstorlek, produkttyp eller processtyp (Marodin & Saurin, 

2013). 
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Liker (2004) har, i syfte att förklara hur fler organisationer kan tillämpa Lean 

production, skapat ”4P”- modellen. Modellen kategoriserar de 14 principerna som 

utgör ”The Toyota Way” i nedanstående fyra delar: 

 Filosofi (Långsiktigt tänkande) 

 Processer (Eliminera slöseri) 

 Anställda och partners (Respekt, utmana dem och låt dem växa) 

 Problemlösning (Ständiga förbättringar, ständigt lärande) 

Ur ett historiskt perspektiv har många företag haft problem att applicera Lean 

production i organisationen. Orsaken till detta är enligt Liker (2004) att företagen 

inte har sett Lean production som ett helhetssystem som måste genomsyra hela 

organisationskulturen. Vidare menar han på att det är viktigt att implementera 

samtliga delar i ”4P”-modellen eftersom att de är integrerade på ett komplext sätt. 

(Liker, 2004) 

Liker och Meier (2006) beskriver i boken The Toyota Way Fieldbook att 

verkligheten tyvärr är mer komplex än att alla fyra delar kan implementeras 

samtidigt. Efter att en organisation bestämt sig för att de vill implementera Lean 

production så måste de börja någonstans. 

”All these approaches have been tried at various companies over the years 

with mixed success. And to som degree, you need to work on all of them. 

But if you have to pick one place to begin focusing your efforts, it has to be 

at the process layer – reducing waste in the transformation process. 

Having said this, there are still many choices to make.”  

   (Liker & Meier, s.394, 2006) 

Liker och Meier (2006) menar alltså på att om man måste välja en del i ”4P”-

modellen att börja fokusera på vid implementering av Lean production så är det 

Processer. Denna del innehåller princip 2-8 vilka kan sammanfattas i den 

övergripande målbilden att rätt process ger rätt resultat. Principerna utgör de 

praktiska och taktiska aspekterna av att bli ”Lean”, här finns de flesta verktygen 

för att dels uppnå förbättrade tillverkningsprocesser och mer rutinmässiga 

processer för serviceorganisationer och produktutveckling (Liker, 2004).  
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En organisation som arbetar helt kundorderstyrt är ofta av HVLV-karaktär. Detta 

leder, som nämnts tidigare, till att en väldigt flexibel tillverkning behövs. 

Implementeringen av Lean production i ett sådant företag har visat sig vara en 

utmaning.  

Jina et al. (1997) har i artikeln Applying lean principles for high product variety 

and low volume: some issues and propositions identifierat tre faktorer som 

försvårar implementeringen av Lean production i HVLV-miljöer inom 

tillverkningsindustrier. De tre faktorerna är otydlig definition (1), turbulens (2) och 

stark påverkan av turbulens (3). 

1. Det finns ingen tydlig definition av exakt vad HVLV innebär. Inom 

begreppet HVLV kan företagen skilja sig åt väldigt mycket. Då det inte 

finns någon tydlig definition för denna typ av företag så är det väldigt svårt 

att ta fram en fungerande generell metod för implementering av Lean 

production. 

2. Oförutsägbara händelser som påverkar ett företags processer benämns 

turbulens. Turbulens uppstår i högre grad i ett företag av HVLV-karaktär i 

jämförelse med ett typiskt Leanföretag av LVHV-karaktär.   

3. Dessutom påverkas dessa HVLV-företag starkare av turbulens jämfört med 

ett företag som karaktäriseras av höga standardiserade volymer. 

(Jina, Bhattacharya, & Walton, 1997) 

Att studera implementeringen av Lean production på ett HVLV – företag väckte 

ett intresse hos oss. Vilka verktyg och metoder kan vara användbara då ett helt 

kundorderstyrt HVLV-företag ska införa Lean production och hur måste dessa 

anpassas? 
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1.3 PROBLEMPRECISERING 

Tibrokök Sverige AB är en kökstillverkare med sin fabrik förlagd i Tibro. De är en 

lågvolymsproducent med en hög produktvariation som har en helt kundorderstyrd 

tillverkning. Eller, enligt tidigare benämning, ett företag med helt kundorderstyrd 

HVLV-produktion.  

I fabriken tillverkas kompletta kök, från råmaterial och köpkomponenter till 

färdigmonterade köksskåp och detaljer. Väl hos kunden slutmonteras de kompletta 

delarna av köket in på respektive plats av anlitade hantverkare, eller i vissa 

sällsynta fall, om slutkunden vill göra arbetet själv. Återförsäljaren är den som har 

kontakt med slutkunden från det att köket beställs tills det att den slutliga 

monteringen sker i hemmet. Tibroköks produkt innefattar alltså en vara i form av 

själva köket, men också till stor del tjänster och service kring köpet. Slutkunderna 

utlovas bra service med hjälp av en återförsäljare som är delaktig i processen från 

början till slut. Återförsäljarna är Tibroköks kunder och för dem är det väldigt 

viktigt att köken levereras på den utsatta och utlovade leveransdagen. 

Uppdragsgivaren Fredrik Hellman (VD Tibrokök) var från början tydlig med att 

leveranssäkerheten, som är företagets primära nyckeltal, behövde förbättras. 

Vidare ska processerna förberedas på en framtida produktionsökning. Den 

framtida ökningen prognostiseras av Fredrik Hellman att gå från en 

produktionstakt på 15 – 20 kök per vecka till 30 kök per vecka. 

Produktens utformning och kundens förväntningar, som beskrivits ovan, är det 

som ställer krav på leveranssäkerheten. Mattsson och Jonsson (2003) beskriver 

leveranssäkerhet som i vilken utsträckning rätt produkter levereras i rätt 

kvantiteter. Den ena delen är alltså om kvantiteten som angetts på 

leveransdokumenten också i verkligheten levererats.  

Den andra delen av begreppet avser att rätt produkt i sig och kvalitetsmässigt rätt 

produkt levererats (ibid.). 
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Ytterligare ett effektivitetsmått som kan vara viktigt i och med att Tibrokök arbetar 

helt kundorderstyrt är leveransprecisionen. Detta kan styrkas av Mattsson och 

Jonsson (2003) i boken Produktionslogistik. 

Eftersom en ökande andel av företagen i tillverkningsindustrin 

tillämpar någon form av kundorderstyrd tillverkning har detta 

effektivitetsmått fått en ökande betydelse. I allmänhet är det också så 

att kunder föredrar att få hög leveransprecision även om det sker till 

priset av något längre leveranstider jämfört med att bli lovade korta 

leveranstider som ofta inte kan hållas.  

   (Mattsson & Jonsson, 2003, s.74) 

Som nämnts tidigare menar Liker och Meier (2006) att om ett företag som ska 

implementera Lean production ska välja en del i ”4P”-modellen att fokusera på 

från start så är det Processer, princip 2-8. 

Detta kan kopplas till hur Tibrokök har gått tillväga i deras arbete för att 

effektivisera sina processer genom att implementera Lean production. Företaget är 

i full gång med att effektivisera delprocessen montering där det tidigare uppstått 

svårigheter. Uppströms i företaget återstår det ytterligare utmaningar i 

ytbehandlings – och tillverkningsprocessen. Ytbehandlingen är den mest komplexa 

och avancerade processen inom företaget. Den kommer troligtvis bli en ”flaskhals” 

som begränsar volymen i produktflödet då monteringen utvecklats och troligtvis 

effektiviserats. I figur 1 nedan visas Tibroköks tre huvudsakliga delprocesser. 

 

Figur 1 Tibroköks tre huvudsakliga delprocesser 
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Nästa steg i effektiviseringsarbetet av Tibroköks processer kommer således att 

vara ytbehandlingsprocessen. I detta steg kommer det här examensarbetet att vara 

en del. Genom processkartläggning, tidsstudier och layoutflödesdiagram kommer 

ett förslag för hur delen Processer (princip 2-8) i ”4P”-modellen kan 

implementeras på Tibrokök. Företaget har även investerat i en ny torkugn och 

placeringen av denna kommer tas i beaktning då förslaget om det framtida läget 

arbetas fram. 

Ett framtida införande av detta förslag kommer inte vara liktydigt med att Lean 

production har införts i ytbehandlingsprocessen på Tibrokök. Detta beror på att 

Lean production är ett helhetssystem där samtliga delar i ”4P”-modellen måste 

implementeras då de är integrerade på ett komplext sätt (Liker, 2004). Det här 

examensarbetet kommer att presentera ett förslag för hur rätt förutsättningar för 

implementering av Lean production i Tibroköks ytbehandlingsprocess kan skapas. 

Den här fallstudien kommer vidare att besvara nedanstående syfte och 

frågeställning.  
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1.4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om verktygen 

processkartläggning inkl. tidsstudier och layoutflödesdiagram kan bidra till att 

skapa förutsättningar för implementering av Lean production i en enskild 

tillverkningsprocess i en helt kundorderstyrd HVLV-produktion. 

Ovanstående syfte bryts ned i följande frågeställning: 

Är verktygen användbara för att kunna skapa förutsättningar vid implementering 

av Lean production i en tillverkningsprocess som karaktäriseras av HVLV? 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Examensarbetet avgränsar sig till ytbehandlingsprocessen i Tibroköks produktion, 

dvs. från att en order transporteras in i lokalen från materialtorget tills det att en 

ytbehandlad order transporteras ut till monteringen. 

I Liker’s (2004) ”4P”-modell så avgränsas det här examensarbetet till delen 

Processer, dvs. princip 2-8. 

Vidare kommer inte metoder kring framtagningen av layoutskiss att behandlas 

teoretiskt. Tillvägagångssättet kommer dock att beskrivas i empiriavsnittet. 
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2 REFERENSRAM 

I följande kapitel kommer inledningsvis en bakgrund till Lean production att 

presenteras. Sedan beskrivs de 14 principerna som utgör grunden i ”The Toyota 

Way”. Sedan kommer begreppen och verktygen Muda (åtta slöserier), 5S, 

Produktionsceller, Processkartläggning och Layoutflödesdiagram att beskrivas 

mer utförligt. 

2.1 LEAN PRODUCTION 

Ursprungligen härstammar uttrycken Lean, Lean manufacturing och Lean 

production från Toyotas tillverkningsfilosofi Toyota Production System (TPS). 

Det var när Sakichi Toyoda började tillverka och sälja vävstolar i Japan i slutet av 

1800-talet som utvecklingen av TPS startade. Övergången från tillverkning av 

vävstolar till att starta ett biltillverkningsföretaget Toyota Motor Corporation 

skedde år 1930 av Sakichi Toyodas son Kiichiro Toyoda. Sedan levde 

familjeföretaget vidare genom Kiichiros kusin Eiji Toyoda. Efter andra 

världskriget besökte han amerikanska bilfabriker för att få inspiration till sin egen 

biltillverkning. Det visade sig dock vara en ganska stor skillnad mellan dem. I 

Amerika tillämpades en massproduktion som inte var applicerbar i Japan eftersom 

att tillgången på resurser och efterfrågan inte var lika stor.  

Sedan fick fabrikschefen Taiichi Ohno i uppdrag av Eiji Toyoda att driva ett 

utvecklingsarbete av TPS. I och med att Ohno fick uppdraget så reste även han till 

Amerika och det var först då som idéer och viktiga insikter från resorna kunde 

kopplas till utvecklingsarbetet med TPS. Det som kunde appliceras var idén om att 

ha ett kontinuerligt flöde och insikten i att förbrukning skall vara en signal för när 

påfyllning skall göras.  

(Liker, 2004)  
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TPS antogs på 60-talet kunna vara en användbar filosofi för flera affärsföretag av 

liknande karaktär som Toyota och bilindustrin men det dröjde innan dessa företag 

lärde sig att använda den. Det var inte förrän på 90-talet som övriga världen 

upptäckte TPS-filosofin (Liker, 2004). Övriga världen upptäckte den då med 

beteckningen Lean production som den kallades i boken The Machine that 

Changed the World (Womack, Jones & Roos, 1990). 

Generellt skulle man kunna säga att Lean production i huvudsak går ut på att 

undvika slöseri i alla former. Fokus ligger på värdeskapande för kunderna och allt 

som inte skapar värde för kunderna kan räknas som potentiella slöserier. (Bergman 

& Klefsjö, 2012) 

Bakgrunden till produktionssytemet TPS förklaras av skaparen Thaiichi Ohno 

enligt följande (Liker, s.7, 2004): 

”All we are doing is looking at the time line from the moment the customer 

gives us an order to the point when we collect the cash. And we are 

reducing that time line by removing the non-value-added wastes.” 

  (Ohno, 1988) 

Det har dock riktas en hel del kritik mot applicerbarhet av Lean production på 

företag som inte är av samma karaktär och i liknande miljö som Toyota. I artikeln 

Redefining the Toyota Production System: the European side of the story framför 

Pardi (2007) kritik kring TPS då han menar att det blir mindre effektivt på lång 

sikt om det inte finns en stabil relation mellan företagets aktörer. TPS anses även 

vara känsligt för höga variationer i produktionsvolymen. Vidare menar Pardi 

(2007) att om de anställda påtvingas TPS utan att få full förståelse för konceptet så 

kan de se det som motsägelsefullt. Detta kan leda till att de anställda ser konceptet 

och arbetet med TPS som en arbetsbelastning. 
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2.2 ”THE TOYOTA WAY” OCH ”4P”-MODELLEN 

Boken The Toyota Way som är skriven av Jeffrey Liker är baserad på hans 20 år 

långa studier av Toyota och dess produktionsfilosofi, TPS, med tillgång till deras 

interna undervisningsmaterial. I boken beskrivs de 14 principerna som utgör 

grunden i ”The Toyota Way” och dessa har delats upp i de fyra kategorierna 

Philosophy, Process, People and Partners och Problem Solving. Kategorierna 

brukar illustreras i ”4P”-modellen som visas i figur 2. 

 

Figur 2 "4P"-modellen i The Toyota Way. Fritt efter Liker (2004, s.6) 

Nedan listas de 14 principerna som utgör ”4P”-modellen, princip 2-8 är de som 

anses vara mest relevanta för examensarbetet och beskrivs därmed mer utförligt. 

Filosofi (Philosophy) – Princip 1 

1. Ledningsbeslut skall baseras på långsiktigt tänkande, även om det sker 

på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. 

Processer (Process) – Princip 2-8 

2. Utforma kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan. 

 Förändra arbetsprocesserna i syfte att åstadkomma ett värdehöjande 

och kontinuerligt flöde. 

 Skapa flöden som synliggör problemen direkt. 

 Tydliggör flödet genom hela organisationsstrukturen. 
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3. Låta efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 

 Nästkommande ”kunder” i produktionsprocessen ska få det de 

behöver när de behöver det och i den mängd de behöver det. 

 Genom att bara lagra små mängder av varje produkt kan produkter i 

arbete (PIA) och lagerhållningen minimeras. 

 Fokusera på förändringar i efterfrågan istället för prognoser för 

lager. 

4. Jämna ut arbetsbelastningen (Heijunka). 

 

 

 

 

 

 Muda menar huvudsakligen att slöserier ska elimineras. 

 Muri handlar om att inte överbelasta människor och maskiner. 

 Mura innebär att eliminera ojämnheter. 

5. Bygg upp en kultur där processen stoppas för att lösa problem, så 

kvaliteten blir rätt från början. 

 Incitamentet för den värdehöjande processen ska vara kvalitet för 

kunden. 

 De moderna och kvalitetssäkrande metoderna som finns tillgängliga 

bör användas. 

 Utveckla ett visuellt varningssystem som varnar medarbetarna om en 

maskin eller process behöver åtgärdas. 

 Stödsystem som snabbt löser problem och vidtar åtgärder bör byggas in 

i organisationen. 

 Bygg in i företagskulturen att all personal är skyldig att stoppa 

processen eller sänka takten så att kvaliteten blir rätt från början, detta 

förbättrar på sikt produktiviteten. 

Muda 

(Slöserier) 

Mura 

(Ojämnheter) 

Muri 

(Överbelastning) 

Figur 3 De tre M:en. Fritt efter Liker (2004, s.115) 
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6. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och 

personalens delaktighet. 

 En användning av stabila, repetitiva metoder överallt utgör grunden för 

flödet och det dragande systemet i processen. 

 Standardisera de bästa nu kända arbetsmetoderna och tillåt sedan 

individens kreativitet och medverkan att förbättra metoderna. Dessa 

förbättringar appliceras sedan och blir det nya standardiserade 

arbetssättet. 

7. Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda. 

 Synliga och enkla indikatorer ska användas för att hjälpa medarbetare 

att avgöra om de arbetar enligt standard eller inte.  

 Undvik att använda datorskärmar utifall dessa avleder operatörens 

uppmärksamhet från arbetsstationen. 

 Enkla visuella system bör utformas där arbetet utförs för att stödja det 

dragande systemet och flödet. 

 Mängden rapporter ska minimeras, gärna till ett enda papper i den grad 

det är möjligt. Även om det gäller viktiga ekonomiska beslut.  

8. Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som stöder medarbetarna och 

processerna. 

 Teknik ska användas för att stödja människor, inte för att ersätta dem. 

Det kan vara bättre att till en början utarbeta en process manuellt innan 

man tillför teknik för att upprätthålla den. 

 En process som är tillförlitlig och utprovad går före en ny och oprövad 

teknik. 

 Praktiska tester bör utföras innan ny teknik förs in i produkter, 

tillverkningssystem eller affärsprocesser. 

 Tekniker som inte överensstämmer med företagskulturen bör förkastas. 

 De anställda bör ändå uppmuntras till att ha nya tekniker i åtanke då de 

ska ta ställning till ett nytt arbetssätt. Då den nya tekniken utvärderats i 

tester och visat sig kunna förbättra flödet bör den införas snabbt i 

processen. 
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Medarbetare och partners (People and partners) – 9-11 

9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter företagets 

filosofi och lär ut den till andra. 

10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. 

11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att 

utmana dom och hjälpa dom bli bättre. 

Problemlösning (Problem solving) – Princip 12-14 

12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (Genchi 

genbutsu). 

13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, överväg noga samtliga 

alternativ, verkställ snabbt. 

14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) 

och ständigt förbättra (kaizen). 

(Liker, The Toyota Way, 2004) 

2.3 ÅTTA SLÖSERIER 

Liker (2004) beskriver hur ”hjärtat” av Leankonceptet handlar om att eliminera 

slöserier. Slöseri beskrivs som de icke-värdeadderande aktiviteterna i ett 

produktionsflöde. Att eliminera orsaken till slöseri är en viktig del för att nå ett 

effektivt produktionssystem och en kortare ledtid (Liker & Meier, 2006). 

Sju kategorier av icke-värdeadderande aktiviteter har identifierats som slöserier av 

Toyota. Dessa sju beskrivs nedan och kan förutom i produktionen även appliceras 

vid produktutveckling, vid ordermottagande eller på kontoret.  

1. Överproduktion 

Exempelvis att producera mer än vad som behövs. 

2. Väntetid 

Onödig väntetid som uppkommer då man exempelvis väntar på att 

föregående operatör ska utföra sin del eller system/utrustning som inte 

fungerar osv.   
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3. Onödiga transporter 

Exempelvis irrelevanta eller onödigt långa transporter av material och 

information. 

4. Överarbete 

Innebär exempelvis att man adderar mer värde till produkten än vad 

kunden efterfrågar. 

5. Onödiga lager och buffertar 

Det kan exempelvis gälla fulla förråd eller onödigt många reservdelar som 

lagerhålls länge. 

6. Onödiga rörelser och förflyttningar 

Exempelvis då operatörerna måste förflytta sig i onödan då saker de ofta 

behöver på lagret ligger längst bort, oordning på arbetsplatsen leder till 

mycket hantering/förflyttning av saker som ligger i vägen osv. 

7. Omarbete 

Exempelvis de fel eller defekter som finns på en produkt och medför 

omarbete, kassationer och förseningar. 

… och en åttonde som Liker (2004) själv har lagt till. 

8. Medarbetarnas outnyttjade kreativitet  

Handlar om att ta tillvara på operatörernas kompetens och 

prestationsförmåga. 

(Liker, 2004) 

2.4 5S 

Det centrala begreppet under princip 7 för användning av visuell styrning är 5S. 

5S syftar till att ha ordning och reda på allt i fabriken. Med hjälp av 5S kan man 

bland annat identifiera och eliminera slöserier som kan bidra till defekter, fel och 

skador på arbetsplatsen. Verktyget beskrivs som en grundläggande förutsättning 

för produktion utan slöseri. (Bergman & Klefsjö, 2012) 
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5S-verktyget beskrivs av Liker (2004) enligt följande: 

Sortera (Seiri) 

Syftet med det här momentet är att separera det som är nödvändig från det som är 

onödigt på arbetsstället. Det som ständigt behövs för att skapa värde är nödvändigt 

medan det som sällan eller aldrig behövs kategoriseras som onödigt. Det som är 

onödigt sorteras ut och tas bort från arbetsstället. 

Strukturera (Seiton) 

Nästa steg är att strukturera allt nödvändigt som är kvar på arbetsstället. Detta görs 

genom att var sak för en permanent plats som visualiseras med skuggtavlor eller 

andra former av märkningar. Syftet med det här momentet är att inte behöva leta 

efter t ex verktyg och att avvikelser skall upptäckas lättare. Det som används mest 

frekvent skall placeras så nära operatören som möjligt.  

Städa (Seiso) 

För att upprätthålla de första två S:en så bör en standard för städning skapas. 

Städningen fungerar även som en besiktning för att leta felaktigheter och 

problemlösning. 

Standardisera (Seiketsu) 

Syftet med standardisering är att skapa regler för hur de tre första S:en skall 

upprätthållas. Vidare ger standarden en grund för ständiga förbättringar. 

Skapa vana (Shitsuke) 

Avsikten med det sista steget är att en vana skall skapas för de tidigare momenten 

med syfte att bibehålla fördelarna som de innebär. Vidare upprätthåller momentet 

disciplin och skapar engagemang hos de anställda.  

(Liker, The Toyota Way, 2004) 
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2.5 PRODUKTIONSCELLER 

Huvudsyftet med en produktionscell är att fysiskt bearbeta, förändra, släppa 

igenom och addera värde till material vilket leder till ett slutstadium i form av 

komponenter eller produkter. Cellen utgörs av en grupp närliggande 

arbetsstationer där diverse repetitiva operationer förädlar en eller flera varianter av 

liknande råmaterial, komponenter, produkter osv. (Hyer & Wemmerlöv, 2002) 

Metoden bygger på att produktionen delas upp i olika team där vart och ett har sitt 

eget ansvarsområde i form av en specifik produkt eller komponent (Hsuan, SkjØtt-

Larsen, Kinra, & Kotzab, 2015). Genom att produktionsceller samlar maskiner och 

personal så nära varandra som möjligt så ges förutsättningar för att skapa 

effektivitetsförbättringar genom att t ex material – och informationsflödet blir 

snabbare och mer effektivt (Hyer & Wemmerlöv, 2002). 

Arbetsstationen för en produktionscell bör ha en U-formad layout så att varje 

team-medlem kan se output från produktionscellen. Vidare beskrivs de 

huvudsakliga fördelarna med att team-medlemmarna roterar och arbetar i en 

produktionscell att de lär sig hantera alla aktiviteter och att problemenen 

synliggörs för hela teamet. (Hsuan, SkjØtt-Larsen, Kinra, & Kotzab, 2015) 

 

Figur 4 Produktionscell. Fritt efter Hsuan et al. (2015, s.175) 
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I och med arbetet i produktionsceller tillkommer att operatörerna ansvarar för 

ytterligare aktiviteter i form av planering, schemaläggning, registrering och 

kvalitetskontroll. Ansvaret för dessa aktiviteter som tidigare låg på annan personal 

kan alltså decentraliseras vilket främjar cellens prestation. Av de åtta slöserier som 

beskrivits av Liker (2004) så är det främst onödig väntan, transport och 

rörelse/förflyttning som i högsta grad undviks i och med användningen av 

produktionsceller. Att arbeta i celler är fördelaktigt då tillverkning sker mot order 

istället för mot lager eftersom att celler snabbt kan svara på marknadens behov. 

(Hyer & Wemmerlöv, 2002) 

Vanliga orsaker till att företag väljer att implementera produktionsceller är för att 

främst minska ledtiden och kapitalbindningen i produkter i arbete samt att till viss 

del öka tillverkningskvaliteten (Ibid.). 

Tabell 1 Fördelar och nackdelar med produktionsceller. Fritt efter Hyer & Wemmerlöv (2002). 

Fördelar med produktionsceller Nackdelar med produktionsceller 

Fokus flyttas från enstaka operationer 

till ett flödesperspektiv. 

Krav på viss produktstabilitet. 

Minskar onödig väntan, transport och 

förflyttning/rörelse. 

Låg tolerans för störningar i form av att 

exempelvis verktyg/utrustning går sönder. 

Arbetsrotation är ergonomiskt och 

leder till flexibla operatörer. 

Höga kostnader i skapandet av celler. 

Teamwork främjar tekniskt och socialt 

lärande. 

Kvaliteten på arbetet beror på hur väl 

operatören trivs i sitt arbete. 
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2.6 PROCESSKARTLÄGGNING 

I boken Processbaserad verksamhetsutveckling beskriver Ljungberg och Larsson 

tillvägagångssättet för att kartlägga och visualisera processer. 

 

Figur 5 Process och delprocesser. Fritt efter Ljungberg & Larsson (2012, s.204) 

Objekt in – benämns det som startat eller triggar processen. Utan ett objekt in 

kommer processen, delprocessen eller aktiviteten inte att påbörjas. 

Aktivitet – benämns den verksamhet som förädlar objekt in eller annan input. 

Resurser – benämns vad som behövs för att aktiviteten ska kunna utföras. 

Information in/ut – benämns det som stöder och/eller styr processen. 

Objekt ut – benämns transformationens resultat och objekt in för nästa aktivitet i 

processen. 
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Aktiviteterna kan delas in i följande tre kategorier enlig Ljungberg och Larsson 

(2012): 

 Värdeadderande aktiviteter: Dessa aktiviteter kännetecknas av att på ett 

direkt sätt bidra till att tillfredsställa kundens behov. Alltså skapar dessa 

det som kunden efterfrågar. 

 Icke - värdeadderande aktiviteter: Dessa aktiviteter skapar inte värde 

för kunden men de behöver utföras för att processen eller verksamheten 

ska fungera och leva upp till den totala kravbilden. 

 Spill: Dessa aktiviteter skapar varken värde för kunden, organisationen 

eller någon annan intressent. De efterfrågas inte av någon och inom 

Lean production är det dessa aktiviteter som klassificeras som slöserier, 

de är troligtvis helt onödiga för processen. 

Nedan beskrivs Ljungberg och Larsson (2012) åttastegsmetod som är ett 

förslag på tillvägagångssätt för framtagande av en processkarta: 

1. Definiera syftet med processen och dess start – och slutpunkt. 

2. ”Brainstorma” fram processens alla eventuella aktiviteter och skriv ned dem på 

Post-it-lappar. 

3. Arrangera aktiviteterna i rätt ordning. 

4. Slå ihop och lägg till aktiviteter. 

5. Definiera objekt in och objekt ut för varje aktivitet. 

6. Se till att alla aktiviteterna hänger ihop via objekten. 

7. Kontrollera att aktiviteterna ligger på en gemensam och ”riktig” detaljeringsnivå 

och att de har ändamålsenliga namn. 

8. Korrigera tills en tillfredsställande beskrivning av processen erhålls. 

(Ljungberg & Larsson, s.214, 2012) 
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2.7 LAYOUTFLÖDESDIAGRAM 

Layoutflödesdiagram, även kallat Spaghettidiagram, är en metod för att visualisera 

det fysiska flödet av produkter. I metoden utgår man ifrån en skiss över 

verkstadslokalen, där ritar man sedan in den väg som produkten flödar via de olika 

aktiviteterna genom processen. Verktyget kan användas för att identifiera slöseri 

som uppkommer genom onödiga förflyttningar och rörelser. (Olhager, 2000) 

2.8 TIDSSTUDIER 

Olhager (2000) ger en generell definition av begreppet ledtid, med ledtid menas 

den tiden från att ett behov av en/flera aktiviteter uppstår tills att denna aktivitet 

eller dessa aktiviteter har utförts. Alltså den tid som det tar att utföra en eller flera 

aktiviteter. Vidare menar Olhager (2000) att det finns tre huvudsakliga sorters 

ledtider, dessa är produktutvecklingsledtid, leveransledtid och produktionsledtid. 

Då man fokuserar på det som händer på en avdelning inne i produktionen så är det 

just produktionsledtiden som är den intressanta. 

Mattsson och Jonsson (2003) beskriver att produktionsledtiden sedan kan delas in i 

ytterligare några delar. Då en produkt förädlas i en aktivitet så genomgår den oftast 

olika operationer. Antalet operationer kan vara olika beroende på vilken aktivitet 

det gäller och vilken produkt som behandlas. För varje operation kan ledtiden 

tänkas delas in i fyra olika delar; transporttid, kötid, omställningstid samt 

produktionstid. De två sistnämnda kan även benämnas ställtid och cykeltid. 

(Mattsson & Jonsson, 2003) 
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3 METOD 

I det här kapitlet kommer metodvalet för det här examensarbetet att presenteras. 

Metoden har valts för att på bästa sätt kunna besvara arbetets syfte och 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med en sammanfattande illustration över våra 

metodval. 

3.1 VETENSKAPLIG METOD 

Innan val av vetenskaplig metod är två begrepp som är viktiga att ha med sig 

validitet och reliabilitet. Validitet innebär enkelt uttryck att man studerar rätt sak 

och reliabilitet att man studerar det på rätt sätt. Hög reliabilitet garanterar inte 

validitet men däremot så förutsätter en hög validitet att reliabiliteten är hög. 

(Blomkvist & Hallin, 2015) 

Begreppet metod härstammar ifrån grekiskans methodos vilket betyder "efter 

vägen". Metodval innebär att man väljer ett tillvägagångssätt för att studera ett 

ämne eller fenomen som man är intresserad av. På ett enkelt sätt kan det beskrivas 

som den väg man följer för att undersöka det valda området. Olika 

metodlitteraturer gör ofta en uppdelning mellan kvalitativ metod och kvantitativ 

metod. Till kvalitativa metoder hör bland annat datainsamlingsmetoder som 

exempelvis (deltagande) observationer och (kvalitativa) intervjuer och till 

kvantitativa metoder hör istället enkätstudier, experiment och statistiska metoder. I 

tabell 2 listas vanliga begrepp kopplade till de två metoderna. (Blomkvist & 

Hallin, 2015) 

Tabell 2 Vanliga begrepp kopplade till de två metoderna. (Blomkvist & Hallin, 2015, s.56) 

Kvantitativ metod Kvalitativ metod 

Siffror Ord 

Distans Närhet 

Strukturerad empiriinsamling Semistrukturerad empiriinsamling 

Deduktion Induktion 

Generaliseringar Kontextuell förståelse 

Hårda, tillförlitliga data Mjuka, rika data 
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Det finns i huvudsak två olika sätt som man kan använda teori på när man 

genomför ett vetenskapligt arbete. Det första alternativet innebär att litteraturen 

fungerar som ett medel för att identifiera idéer och teorier som man sedan testar 

genom att utföra en empirisk studie, detta baseras på det man beslutat sig för att 

undersöka.  Utifrån teorierna formulerar man hypoteser och utformar sedan en 

studie för att se om dessa kan verifieras eller falsifieras. Om teorin används och 

fyller den här funktionen i arbetet så har man vad som kallas en deduktiv ansats. 

Då man arbetar deduktivt lägger man ofta ner mycket tid i början för inläsning och 

framtagande av hypoteser i förhållande till den teorin som redan finns. (Blomkvist 

& Hallin, 2015). 

Motsatsen till deduktiv ansats är den induktiva ansatsen. Denna innebär istället att 

man först genomför en empirisk studie baserat på det problem som identifierats 

och sedan använder sig av teorin för att på ett bättre sätt förstå resultaten som man 

kommit fram till. Detta innebär att det är det empiriska materialet som avgör 

vilken teori som är intressant, kanske att de empiriska resultaten till och med leder 

en till en annan teoriram än den som inledningsvis förväntades. (Blomkvist & 

Hallin, 2015).  

Skulle dessa två ansatser mixas resulterar det istället i en abduktiv ansats. Arbetar 

man abduktivt växlas det empiriska material som studeras med de teorier och idéer 

som används ifrån litteraturen. Inläsningen av litteraturen påverkas av det 

empiriska materialet och vice versa, styrkan i denna blandning av ansatser anses 

ligga i att den leder till att man har stor lyhördhet även för det empiriska 

materialet. (Blomkvist & Hallin, 2015). 

3.2 FALLSTUDIE OCH DATAINSAMLINGSMETOD  

I Forskningshandsboken beskriver Denscombe (2014) att fallstudier innebär att 

fokusera på förekomster av en eller flera särskilda fenomen med avsikt att 

generera en djupgående redogörelse för t ex processer, förhållanden och händelser 

vilka förekommer i dessa specifika fall. Syftet med fallstudier är att belysa det 

generella genom att studera det specifika. I praktiken har fallstudier kommit att 

förknippas med kvalitativ forskning snarare än kvantitativ.  
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Vidare beskrivs det hur ett fall måste vara en helt fristående enhet samt ha mycket 

distinkta gränser för att betraktas som lämpligt för en fallstudie. 

Då resultaten av fallstudien redovisas är det av stor vikt att forskaren har med 

fullständiga detaljer om hur fallet klarar att jämföras med liknande fenomen inom 

samma område. (Denscombe, 2014) 

Forskaren bör enligt Denscombe (2014) ta med detaljer om följande:  

 Den typ av fall som undersöks (organisation, händelse, process) 

 Närmare detaljer om fallet (detaljerade fakta och siffror) 

 Hur det klarar en jämförelse av andra fall av samma typ (t ex faktorer som 

storlek, lokalisering, frekvens) 

(Denscombe, s.102, 2014) 

Blomqvist och Hallin (2015) lyfter fram att insamling av mycket data är 

utmärkande för fallstudier. Bland annat kan datainsamlingen ske genom att göra 

intervjuer och observationer eller att samla skriftliga dokument i form av 

exempelvis PM, rapporter och protokoll. Vidare kommer man oavsett val av 

datainsamlingsmetoder inom fallstudien att generera mycket data. Detta är dels en 

möjlighet så till vida att väl fokuserad data kan säga mycket om det som studeras 

men det kan även vara en utmaning att hantera en omfattande datamängd. Således 

är det av stor vikt att komma igång med studien i god tid och att kontinuerligt 

reflektera över om det insamlade materialet är relevant för studiens syfte och 

frågeställningar. 

3.2.1 Observationer 

Observationer och dokumentationer är ett bra sätt för att få en inblick i en specifik 

process samt för att sätta sig in i verksamhetens nuläge. När observationer utförs 

kan forskaren i syfte att interagera med dem man studerar småprata, ställa frågor 

etc. Detta beskrivs som att forskaren har observatörsrollen ”observatör som 

deltagare”. En viktig del i observationen är dokumentationen. Det är viktigt att 

vara noggrann med dokumentationen eftersom att den senare är underlag för 

analysen. Dokumentationen kan samlas in på många olika sätt (fältanteckningar, 

dator, mobiltelefon och/eller kamera) beroende på vad som observeras.  
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Syftet är att välja det sätt som gör att man så effektivt som möjligt kan 

dokumentera utifrån det observerade fenomenet. (Blomkvist & Hallin, 2015) 

En risk då observationer används som insamlingsmetod är att forskarens 

perception kan påverka hur fenomenet tolkas och således även de data som 

insamlas. (Denscombe, 2014) 

3.2.2 Intervjuer 

Insamling av data genom intervjuer är en vanligt förekommande metod inom 

kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning. Detta har att göra med att man genom 

relativt enkla tillvägagångssätt kan få en insikt i hur enskilda individer resonerar 

kring diverse frågeställningar. En intervju av öppen karaktär kan leda till nya 

dimensioner av det studerade fenomenet, på detta sätt kan man göra oväntade 

upptäckter vilket bland annat är en viktig del inom kvalitativ forskning. 

(Blomkvist & Hallin, 2015) 

Intervjuformerna kategoriseras i strukturerade, semistrukturerade eller 

ostrukturerade intervjuer. Av dessa är den allra vanligaste typen för att samla in 

empiriskt material de semistrukturerade intervjuerna. Tillvägagångssättet i dessa är 

att forskaren organiserar intervjun kring ett antal frågeområden eller teman som 

valts ut på förhand. Intervjun är mer som ett samtal som består av ett antal 

inledande (Kan du berätta om…?), tolkande (Menar du alltså att…?) och 

specificerande (Vad gjorde du då…?) frågor som används för att få svar på det 

som önskas. (Blomkvist & Hallin, 2015)   

3.2.3 Teori 

Eftersom vetenskap innebär sökandet efter ny kunskap är det naturligt att 

inledningsvis studera vad som redan är gjort om det fenomenet som 

examensarbetet handlar om. För att ta reda på vad som redan existerar söker man 

efter litteratur som kan användas inom området. Med litteratur menas alla typer av 

publicerat material så som böcker, tidskrifter, studentarbeten och artiklar. I och 

med det här kan man komma fram till om det saknas någon typ av forskning kring 

området man intresserat sig för eller fått i uppdrag att undersöka. (Blomkvist & 

Hallin, 2015) 
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3.2.4 Analysfas 

I analysen tillämpas teorin i referensramen på det insamlade empiriska materialet. 

Referensramen används alltså för att få en djupare och vidare förståelse med 

avseende på det empiriska materialet.  

Då man analyserar kvalitativ empiri så är tematisk analys ett vanligt sätt att 

använda sig av. Detta innebär att det empiriska materialet sorteras och sedan 

kategoriseras för att kunna användas till att svara på frågeställningarna. Vilka 

kategorier som används kan variera, ofta är det ord och begrepp som de personer 

man studerar använder sig av eller så hittas dessa teman i befintlig litteratur 

alternativt också då man läser igenom det egna materialet. (Blomkvist & Hallin, 

2015) 

3.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Då examensarbetet innefattar en fallstudie kommer metoden, som tidigare nämnts, 

att vara mer förknippad med kvalitativ forskning än kvantitativ. 

Det här examensarbetet kännetecknas även av en abduktiv ansats. Detta har att 

göra med att vi använder oss av välkända teorier inom Lean production som växlas 

med empirin från en verksamhet som inte sammanfaller med den som Lean 

production härstammar ifrån. Verksamheten som vi undersöker kännetecknas av 

en produktion med hög variation och låg volym vilket skiljer sig ifrån den 

massproducerande verksamheten som Lean production grundar sig i.  

Med stöd av litteraturen inom området Lean production kommer en fallstudie 

göras på Tibrokök i Sverige AB som kännetecknas av HVLV. Utifrån teorin skall 

applicerbarheten av Lean productions grundläggande principer undersökas inom 

en process på ett HVLV-företag med hjälp av vissa utvalda verktyg och 

anpassningar. Utifrån empiriinsamlingen som sker genom semistrukturerade 

intervjuer med ledning och medarbetare samt deltagande observationer kommer 

Lean productions applicerbarhet att analyseras. Anledningen till att dessa 

datainsamlingsmetoder valts är för att de på kort tid anses ge mest information till 

examensarbetet. Metoden och tillvägagångssättet för empiriinsamlingen beskrivs i 

kapitel 5.1 under rubriken ”Genomförande och metoder för empirisk insamling”.   
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I analysfasen använder vi oss av en så kallad tematisk analys och i kombination 

med den abduktiva ansatsen så finns en växelverkan mellan teori och empiri även i 

analyskapitlet. Den tematiska analysen har valts på grund av att den anses vara 

bäst lämpad för att göra det kvalitativa materialet i denna fallstudie användbart 

inom examensarbetet.  

I nedanstående figur 6 sammanfattas metodvalen i examensarbetet: 

 

Figur 6 Sammanfattning metod 
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4 Företagsbeskrivning 

I det här kapitlet kommer inledningsvis en företagsbeskrivning av Tibrokök att 

framföras. Vidare beskrivs företagets roll i värdekedjan följt av en övergripande 

beskrivning gällande produkternas utformning och företagets ägarstruktur, 

organisationsschema och processer.  

4.1 OM TIBROKÖK 

Tibro Inredningsfabrik startade som familjeföretag 1947 av Hilding Karlsson i 

Tibro. I Tibro finns det sedan långt tillbaka en gedigen hantverks - och 

snickeritradition vilket har gjort att orten benämns som ”Sveriges möbelcentrum”. 

Tibro Inredningsfabrik blev ganska snart att benämnas Tibrokök i folkmun 

eftersom kök var det man huvudsakligen tillverkade redan från start. Fram till 

1994 var Tibrokök fortfarande ett familjeföretag. 

Mellan 1994 och 2014 så ägdes Tibrokök till största del av Nordic Kitchen Group. 

I juni 2014 försattes Tibrokök i konkurs och startades sedan upp på nytt i 

september samma år under namnet Tibrokök Sverige AB. I mars startades sedan 

investeringsbolaget Culinarum Group som består av fyra delägare. Culinarum 

Group äger flera svenska köksbolag i premiumsegmentet och delägarna är 

operativt verksamma i bolagen. Tibrokök har i dagsläget ca 30 anställda. 

Tibrokök säljer idag kökssnickerier, bad och förvaring till butiker i tre länder och 

ett antal hustillverkare. De köper även in vissa delar som gör köket till en mer 

komplett enhet t ex diskbänkar, kranar, kåpor och handtag. Dessa köpkomponenter 

kan då samlastas och levereras tillsammans med de ordinarie kökssnickerierna. 

Tibroköks produkter säljs via 20 fristående återförsäljare i Sverige, Norge och 

Finland. I dessa butiker arbetar köksarkitekter med att rita och ta fram personliga 

kök i samråd med kunden. Återförsäljaren kan bestå av allt i från en ensam person 

upp till en butik med flertalet anställda. Återförsäljaren kan därmed i vissa fall 

vara samma person som köksarkitekten och vi har i det här examensarbetet valt att 

använda återförsäljare som generell benämning.  
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Samtliga snickerier tillverkas från grunden i den 12 000 kvm stora fabriken i 

Tibro. Tibrokök karaktäriseras inte som en massproducerande kökstillverkare, med 

stora serier och låg variation. Istället startas kökstillverkningen först när det ritats 

och anpassats efter en speciell kunds önskemål. Detta leder till helt kundspecifika 

kök med hög variation i serierna jämfört med en massproduktion. 

4.2 TIBROKÖKS ROLL I VÄRDEKEDJAN 

I Hsuan et al. (2015) beskrivs det hur en traditionell värdekedja kännetecknas av 

att order – och informationsflödet går från slutkund, till en eller flera eventuella 

mellanhänder och sedan vidare till tillverkaren och produktflödet går sedan oftast 

tillbaka samma väg. Produktflödet kan bestå av både varor och tjänster. 

Tibroköks värdekedja skiljer sig från den traditionella eftersom varorna 

direktlevereras från fabrik till slutkund. För att få en övergripande bild på hur detta 

ser ut illustreras produktflödet och order – och informationsflödet i figur 7. 

 

Figur 7 En illustration av Tibroköks roll i värdekedjan 

Som tidigare nämnts så säljer Tibrokök sina produkter via återförsäljare till 

slutkunderna. Återförsäljaren finns med kunden hela vägen från val av kök till 

slutmonteringen i hemmet.  
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Tibrokök erbjuder exklusiva, kundspecifika kök och ska tillsammans med 

återförsäljaren ge slutkunden en bra service hela vägen. Tibroköks ansvar i 

servicen till slutkunderna utgörs mestadels av leveranssäkerhet och 

leveransprecision (Mattsson & Jonsson, 2003). Detta är som sagt väldigt viktigt för 

Tibrokök att uppfylla eftersom denna del involverar flera aktörer, t ex transport 

och hantverkare, samt att det bidrar till kundens helhetsupplevelse av köpet. 

4.3 PRODUKT 

4.3.1 Produktbeskrivning 

Eftersom valmöjligheterna är många och det egentligen inte finns några gränser för 

hur ett Tibrokök kan se ut så är det inte helt enkelt att välja kök. Takhöjd, 

kvadratmetrar, ljusinsläpp och planlösning är bara några av de aspekter som 

påverkar hur ett kök kan utformas. För att vägleda slutkunden genom detta, allt 

ifrån planering till val av material och luckor, så finns återförsäljaren som ibland 

även kan benämnas ”köksarkitekten”. Återförsäljaren kan hjälpa slutkunden med 

sin erfarenhet och kunskap om hur man bäst komponerar ihop ett praktiskt, snyggt 

och funktionellt kök. 

Stor valfrihet är något som Tibrokök erbjuder slutkunden. Därmed tillverkar 

Tibrokök köken från grunden, baserat på det slutkunden och återförsäljaren 

kommit fram till och det finns som sagt knappt några begränsningar för hur köket 

kan se ut. Tibrokök kan av den anledningen inte tjuvstarta eller serietillverka 

köket, det är först när ordern har lagts som tillverkningen börjar. Köket hämtas inte 

av slutkunden i platta paket utan köksskåpen levereras ihopmonterade direkt från 

fabriken till slutkund. Slutkunden får helt enkelt vänta några veckor men Tibrokök 

anser att det kommer vara värt varenda sekund. När operatörerna gjort sitt i 

produktionen levereras köket med färdigmonterade stommar och luckor 

tillsammans med bänkskivor, beslag och detaljer. Tibrokök strävar efter att bevara 

yrkesstoltheten och tillåter hellre att tillverkningen tar lite extra tid för att kunna 

erbjuda högsta möjliga kvalitet.  
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Köken som levereras anpassas efter slutkundens rum, istället för tvärt om. Det 

minimerar antalet passbitar och skarvar. Även om Tibrokök har ett grundsortiment 

med stommar i olika mått så anpassar de måtten så att köket utformas optimalt 

efter rummet. Har slutkunden till exempel ovanligt högt eller lågt i tak så kommer 

höjden på skåpen justeras så att det passar perfekt, som om köket vore byggt direkt 

på plats. 

Tibrokök erbjuder ett brett standardsortiment på kökssnickerier och stilar. 

Exempel på köksstilar som erbjuds är Anno, Crona, Bistro osv. Dessa skräddarsys 

sedan efter kundernas önskemål. Ett exempel på köksstilen Bistro visas i figur 8. 

 

Figur 8 Köksstilen Bistro. Bild hämtad från Tibro (2016). 

Tibrokök arbetar mycket med massivt trä i sina luckor. Detta ger en gedigen 

känsla och gör att köket åldras på ett vackert sätt. De luckor som säljs mest är de 

som är fanérade och fabriken har egen fanéravdelning. Dessa massiva och 

fanérade luckor går sedan att få i flera olika ytbehandlingar. Det erbjuds även flera 

olika målade luckor som är gjorda i MDF-board. Alla målade luckor går att få i 

valfri NCS-kulör. 
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Alla stommar är tillverkade av en melaminbelagd formskiva men kan sedan 

utformas på flera olika sätt för att anpassas till kökets luckor och övriga delar.  

Hantverk och kompetens i kombination med modern teknik gör att Tibrokök har 

förutsättningarna för att hela tiden utveckla och förnya sina kök. 

(Tibrokök, 2016) 

4.3.2 Tillvägagångssätt vid köp av kök 

För att ge en förståelse för tjänsterna och komplexiteten kring köpet av ett 

Tibrokök så har vi valt att ta med en intervju med en återförsäljare där 

köpprocessen beskrivs. 

I intervjun som är publicerad på Tibroköks hemsida beskriver köksarkitekt Linda 

Ek (Tibrokök Järla Sjö, Nacka) hur det går till när man köper kök i följande sex 

steg: 

1. Research 

Det första som ska göras är att rummet där köket ska byggas mäts upp. Är 

förutsättningarna krångliga åker återförsäljaren hem till slutkunden och hjälper till. 

Vidare kollas vilka väggar som går att riva eller flytta, om det finns fasta balkar 

och om ventilation och vatten går att flytta. 

2. Workshop 

Därefter träffar återförsäljaren slutkunden i butiken för att börja utforma köket. För 

att skapa en snygg helhet så tittar de på stilar, luckor, färger, golv, bänkskivor och 

kakel. Återförsäljaren går alltså igenom allt som ska offereras med slutkunden så 

att den har något att ta ställning till.  

3. Ritning 

Sedan bokas en tid för ett nytt möte, där återförsäljaren presenterar en färdig 

ritning och eventuellt också en alternativ lösning, för att slutkunden ska få två 

olika prisförslag. I ritningarna kan hela köket studeras från flera vinklar och 

eventuella justeringar kan fixas direkt. 
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4. Beställning 

När slutkunden är nöjd och allt känns bra så beställs köket, avtal skrivs och en 

betalnings – och leveransplan upprättas. 

5. Montering 

Om slutkunden sedan önskar hjälp med montering av köket så åker en från butiken 

hem dit för att mäta och kolla förutsättningar. 

6. Leverans  

Efter några veckor levereras köket och snickaren, som kopplas in av kunden eller 

återförsäljaren, börjar monteringen. Självklart finns återförsäljaren tillgänglig 

under monteringen vid behov, annars görs ett sista hembesök när allt är på plats för 

att kontrollera att allt är korrekt. 

Tibrokök vänder sig till kunder som önskar något extra, både kvalitet och 

personlighet av sitt kök. 

(Tibrokök, 2016) 
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4.4 ÄGARSTRUKTUR OCH ORGANISATIONSSCHEMA 

I figur 9 illustreras ägarstrukturen för investmentbolaget Culinarum Group AB. 

 

Figur 9 Ägarstruktur Culinarum Group 

Culinarum Group äger bolagen Variant Kök, Tibrokök och Kungsäter Kök. Soffan 

4 är ett bolag som äger Tibroköks fabrik och Kungsäter Kök i Stockholm AB är en 

butik som ägs till 90 % via Kungsäter Kök. Tibroköks övergripande 

organisationsschema visas i figur 10. 

 

Figur 10 Organisationsschema Tibrokök Sverige AB 
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4.5 PROCESSER 

Utöver nedanstående stödprocesser så består Tibroköks verksamhet av de tre 

delprocesserna Tillverkning, Ytbehandling och Montering.  

 

Figur 11 Tibroköks huvudprocess 

Som tidigare nämnts har företaget ett behov av att effektivisera sina processer. 

VD:n Fredrik Hellman har kunskaper och erfarenheter från arbete med Lean 

production genom sin tidigare anställning på Volvo. Detta influerar hans 

ledningsfilosofi och har troligtvis påverkat arbetet med effektiviseringen av 

processerna.   

Tillverkning, ledtid 2 veckor: Tillverkning är den mest omfattande och 

tidskrävande delprocessen. Här förädlas allt material genom borrning, fräsning, 

kapning, limning etc. till färdiga luckor, stommar och köksdetaljer. De delar som 

skall ytbehandlas ställs vid ytbehandlingens materialtorg medan övriga går direkt 

till monteringen. 

Ytbehandling, ledtid 4 dagar: I ytbehandlingsprocessen förädlas delarna ytterligare 

genom slipning, spackling, målning, lackning etc. Detta är den mest komplexa 

delprocessen där en del t ex kan målas upp till fyra gånger med torktider upp till 

åtta timmar efter varje målning. Det här examensarbetet fokuserar till att skapa 

förutsättningar för effektiviseringen av denna delprocess. 

Montering, ledtid 2 dagar: In till monteringen kommer tre flöden; 

köpkomponenter, icke - ytbehandlade delar och de ytbehandlade delarna. I 

monteringen färdigställs de olika delarna med gångjärn, handtag etc. och monteras. 

Färdigmonterade köksskåp och tillbehör emballeras sedan och levereras till 

slutkund. Företaget har påbörjat arbetet med att effektivisera delprocessen 

montering. 
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5 EMPIRI 

Det här kapitlet inleds med en sammanfattning av våra besök och den empiriska 

insamling vi gjort i Tibro. Sedan framförs genomförande och metod för 

framtagandet av layout, rutinbeskrivningar, processkartläggning, 

operationsbeskrivning, tidsstudier, layoutflödesdiagram och placering av torkugn. 

5.1 GENOMFÖRANDE OCH METODER FÖR EMPIRISK INSAMLING 

Under det här examensarbetet har vi besökt Tibrokök vid tre tillfällen. 

 Första besöket (en heldag) skedde tidigt i arbetet och bestod till största del 

av att diskutera examensarbetets inriktning med vår uppdragsgivare Fredrik 

Hellman och till viss del produktionschefen Mikael Lundqvist. Besöket 

innefattade även en rundvandring i fabriken för att få en övergripande 

inblick i verksamheten och en mer grundlig genomgång av 

ytbehandlingsprocessen med den ansvarige för avdelningen. Baserat på 

detta besök påbörjades arbetet med att ta fram en layoutskiss och 

rutinbeskrivningar. 

 Det andra besöket (två heldagar) i Tibro handlade till största del om att 

göra en processkartläggning över nuläget. Baserat på det här besöket 

uppdaterades även layoutskissen och beskrivningen av rutinerna. 

 Under det tredje besöket (två heldagar) samlade vi in det slutgiltiga 

underlaget för att kunna ta fram operationsbeskrivning, tidsstudier och 

layoutflödesdiagram. Under detta besök kollade vi även på var den inköpta 

torkugnen lämpligast kan placeras. 
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5.1.1 Layout och rutinbeskrivningar 

Under det första besöket kom vi i samråd med VD Fredrik Hellman och 

produktionschefen Mikael Lundqvist fram till att Joakim Fröjd var bäst lämpad 

som vår kontaktperson när det gäller arbetet inom ytbehandlingsprocessen. 

Anledningen till detta var att Joakim är ansvarig över ytbehandlingen och har 

mycket kunskap kring hur arbetet utförs. Fredrik, Mikael och Joakim anses vara 

nyckelpersoner i arbetet med den empiriska insamlingen, detta för att de anses ha 

lämplig kunskap inom examensarbetets område.  

Nedanstående rutinbeskrivningar av arbetssättet på Tibrokök baseras på våra 

rundvandringar och observationer som innefattar semistrukturerade intervjuer med 

nyckelpersonerna.  

Varje morgon ca 09:15 – 09:30 så är det daglig styrning. På mötet medverkar VD, 

produktionschef, orderansvarig, beredare och övriga med ansvar i produktionen. 

Mötet kretsar kring nedanstående övergripande ordertavla som ger en helhetsbild 

av produktionen och uppdateras dagligen. 

 

Figur 12 Tibroköks övergripande ordertavla 

Med utgångspunkt i en uppdaterad ordertavla så inleds mötet med att alla 

ansvariga redogör för hur de ligger till tidsmässigt och om det har uppstått några 

avvikelser eller förseningar. Sedan framför VD:n/produktionschefen aktuella 

händelser som är relevanta för de andra att ta del av. 
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I ytbehandlingen finns det en ordertavla över de ordrar som är under arbete i 

processen, denna uppdateras allt eftersom en order påbörjas eller avslutas. 

Ytbehandlingen har, likt den övriga produktionen, kategoriserat kökets delar i 

luckor (L), stommar (S) och detaljer (D). Uppdatering sker även då någon utav de 

kategoriserade delarna genomgått en aktivitet eller alternativt påbörjats/avslutats.  

 

Figur 13 Ytbehandlingens ordertavla 

I jämförelse med den övergripande ordertavlan så har ytbehandlingens ordertavla 

fler ordrar listade. Skillnaden är att i ytbehandlingen listas även så kallade 

snabbordrar. Dessa innefattas av en till flera delar i en order som oftast på grund 

av kvalitets – eller hanteringsfel måste göras om. Det brukar vara väldigt bråttom 

med dessa ordrar och de hinner således inte listas på den övergripande ordertavlan. 

Eftersom det inte fanns någon uppdaterad planskiss över verksamheten så ritade vi 

en förenklad layoutskiss över ytbehandlingsprocessen i Powerpoint. Denna baseras 

främst på våra observationer under besöken och de uppskattade mått som vi gjorde 

med hjälp av stegmätningar. Layoutskissen ger en bild av resurserna och deras 

orientering i lokalen, den visar även att golvytorna är relativt begränsade.  
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Figur 14 visar layoutskissen över Tibroköks ytbehandlingsprocess som vi arbetat 

fram under besöken. En ordlista för namnen på maskiner, aktiviteter och begrepp 

som används i ytbehandlingsprocessen finns i Bilaga B-4. 

 

Figur 14 Layoutskiss över ytbehandlingsprocessen 

I ytbehandlingsprocessen jobbar fem personer måndag till torsdag 06:30 – 16:10 

och fredag 06:30 – 13:00. Ansvarig för avdelningen är Joakim Fröjd. 

Ytbehandlingsprocessens ledtid på fyra dagar per kök förutsätter att ordrarna är 

kompletta och finns på plats vid materialtorget på utsatt tid. Denna förutsättning är 

för tillfället sällan uppfylld. I och med detta påbörjar ytbehandlingens operatörer 

arbetet med vissa delar av ordrarna, framförallt luckorna som är mest tidskrävande, 

trots att dessa inte står kompletta vid materialtorget. Det här är en bidragande 

orsak till att det är så många ordrar under arbete samtidigt i 

ytbehandlingsprocessen vilket i kombination med snabbordrarna leder till att 

ordertavlan upplevs som något ostrukturerad.  
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Ytterligare en konsekvens av detta är att det bidrar till förseningar i 

ytbehandlingsprocessen, i dagsläget är alla delprocesser mer eller mindre 

försenade i jämförelse med produktionens uppsatta ledtider. I allmänhet så 

uppfattas hela ytbehandlingen som något ostrukturerad, t ex så står vagnar och gäll 

utspridda och färgblandningen är oorganiserad. I figur 15 visas vagnar och gäll där 

gällen fungerar som torkställ för de nymålade delarna. 

 

Figur 15 Vagnar och gäll i ytbehandlingen 

Väl i ytbehandlingsprocessen är arbetsuppdelningen oftast att en operatör ansvarar 

för en målarlina med robot, en ansvarar för slipningen och tre sprutmålar för hand i 

målarboxar. Idag utförs aktiviteterna alltså oftast av operatörerna var för sig. 

Arbetet i ytbehandlingen är ett hantverk som i hög grad baseras på kunskap och 

erfarenhet. I och med detta krävs utbildning och kompetensöverföring för att 

nyanställda ska kunna utföra arbetet som de olika aktiviteterna består av. Alla 

operatörer som arbetar i ytbehandlingen är i nuläget inte så flexibla att de kan 

utföra alla de olika aktiviteterna. 

Utöver dessa rundvandringar och observationer så ville vi få en bredare förståelse 

för hela verksamheten och dess rutiner. Vi valde då att prata med slumpmässigt 

utvalda personer ifrån orderavdelningen, tillverkningen och monteringen. Vidare 

valde vi att prata med produktionsberedaren för att få en bild av hur Tibrokök 

arbetar med den övergripande produktionsplaneringen.  
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Redan då ordrarna fastställs och går ut till tillverkning så finns all information om 

kökets utformning (mått, färg osv.) tillgänglig för hela produktionen. Idag så sköts 

verksamhetens produktionsplanering genom kommunikation mellan de 

avdelningsansvariga och daglig styrning med stöd av den övergripande 

ordertavlan.  

5.1.2 Processkartläggning 

Hos företaget så fick vi tillgång till ett konferensrum med whiteboardtavla. Denna 

låg i anslutning till produktionen men med ett visst avstånd till 

ytbehandlingsprocessen vilket gjorde att informationsutbytet oftast inte skedde på 

plats i konferensrummet med personalen. 

Rundvandringen som gjordes i början av arbetet var en bra grund inför 

processkartläggningen då den gav oss en övergripande inblick i processen och dess 

aktiviteter. På grund av det geografiska avståndet till Tibro så fick vi begränsa 

antalet besök under examensarbetet därför kom vi överens med Fredrik Hellman 

och Joakim Fröjd att de skulle tillhandahålla oss en övergripande kartläggning av 

ytbehandlingsprocessen inför det andra besöket. Detta på grund av att det inte 

fanns någon i närtid uppdaterad processkarta över läget i ytbehandlingen.  

Väl på plats i Tibro visualiserade vi den tillhandahållna processkartan med post-it 

lappar på whiteboardtavlan där varje post-it lapp motsvarade en aktivitet. Detta var 

ett enkelt sätt för att få en bra överblick och smidigt kunna flytta eller ändra 

aktiviteterna under arbetets gång. På grund av produkttypernas höga variation 

kategoriserades dessa för att kunna ge en generaliserad och övergripande karta 

över processen. Vidare använde vi oss av programmet Windows Visio för att 

digitalisera kartan och kunna skriva ut den i A3-format. En illustration av 

tillvägagångssättet visas i figur 16. 
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Figur 16 Tillvägagångssätt processkartläggning 

Den utskrivna processkartan tog vi med oss ned till ytbehandlingen för att bekräfta 

med Joakim att den överensstämmer med hans bild av processen. Detta ledde till 

ytterligare digitala uppdateringar och ändringar i processkartan. 

För att kunna säkerställa processkartan ytterligare och få en bredare inblick så 

bestämde vi i samråd med Joakim att individuella möten skulle hållas med de 

övriga operatörerna. 

Då deras förkunskaper kring Lean production och processkartläggning var 

begränsade så inledde vi med att kort förklara processkartans delar och funktioner 

för hela gruppen. Vi gick sedan enskilt igenom alla aktiviteter steg för steg så att 

alla var för sig fick ge sin egen uppfattning kring processkartan. Vi hade även med 

oss en separat lista över aktiviteterna för att kunna identifiera och anteckna 

resursbehovet till respektive aktivitet. Dessa individuella möten tog cirka 15 

minuter per person. Detta visade sig vara väldigt nyttigt då det ledde till nya 

infallsvinklar i och med att operatörerna till viss del hade olika uppfattningar kring 

hur arbetet går till och kartan uppdaterades ytterligare. Slutligen uppdaterade vi 

kartan i Windows Visio och processkartläggningen av nuläget var då fastställt. Se 

bilaga A-1-3.  
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5.1.3 Operationsbeskrivning, tidsstudier och layoutflödesdiagram 

Syftet med det tredje besöket på Tibrokök var att samla in tider och underlag för 

operationsbeskrivningen av aktiviteterna som identifierats i processkartan samt ta 

fram layoutflödesdiagram över produkternas flöde genom processen.  

Innan besöket hade vi förberett en mall för att underlätta insamlingen och tagit 

fram en layoutskiss till flödesdiagrammet. Se mallen i bilaga C-9. 

När vi var på plats i fabriken pratade vi med Joakim om vilka köksordrar (material, 

färg, antal delar osv.) som skulle göras under de kommande två dagarna. Utefter 

det här tog vi fram en plan för när vi skulle studera de olika aktiviteterna för att få 

med så många köksvarianter som möjligt. 

Vid insamlingen av tider och underlag för operationsbeskrivning delade vi upp 

arbetsuppgifterna i två delar. En tog tid och den andre fyllde i mallen för 

aktivitetens operationsbeskrivning och kunde vara uppmärksam på operatörens 

arbetssätt. 

Eftersom att ett kök består av flera olika delar (lucka, stomme, detalj) som ska 

passera samma aktivitet så kommer tidsstudien att delas in i följande två delar: 

 Momenttider - tider för en del att genomgå varje moment i en aktivitet. 

 Aktivitetstid X antal delar - En tid för kökets alla delar att genomgå en hel 

aktivitet. 

Mallen som användes som underlag för aktiviteternas operationsbeskrivning 

bestod av följande delar: 

 Input 

 Operation 

 Resurs 

 Information 

 Output 
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På grund av att det är väldigt få ordrar som är i ytbehandlingsprocessen samtidigt 

sett till hur många olika varianter det finns så återstod det insamling av en del tider 

efter tredje besöket i Tibro. Tiderna som fattades var aktivitetstider för några 

aktiviteter. Operatörerna fick då i uppdrag att komplettera vår insamling med 

dessa. Vi gav dem tydliga instruktioner kring vilka tider som skulle samlas in. 

Tidsinsamlingen gällde start - och slutpunkter för de olika aktiviteterna med 

information om vilken typ av kök det gällde (material och antal delar). Detta för att 

få mer underlag för hur de olika kökstyperna skiljer sig ifrån varandra vad gäller 

tider i de olika aktiviteterna.  

Detta var något som operatörerna var väldigt hjälpsamma med, de kompletterade 

t.o.m. med mer underlag än vad vi hade önskat.  

Operationsbeskrivningar och tillhörande tider för en del att genomgå de olika 

momenten i en aktivitet sammanställdes i en kartläggning över arbetsmomenten 

för samtliga aktiviteter. Även denna kartläggning baseras på 

processkartläggningens teori och kommer att utformas visuellt i Windows Visio. 

Se exempel i kapitel 5.2. 

Tiderna för kökens alla delar att genomgå en aktivitet sammanställdes sedan i 

tabeller med hjälp av Excel. Sammanställningen av tiderna baseras på de två 

tidigare definierade mätningarna, aktivitetstider och momenttider. Momenttider 

har delats in i engångs, repetitiva max och repetitiva snitt. Momenttider, engångs 

innefattar de moment som endast genomförs en gång oavsett antalet delar ordern 

har. Repetitiva momenttiderna innefattar de moment som genomförs för varje 

enskild del (eller uppläggning). För att säkerställa att tiderna är trovärdiga trots den 

höga variationen som beror på storlek, komplexitet med mera har vi räknat på både 

max och snitt i sammanställningen. Max är momentets maxtid och snitt är 

momentets snittid. Se exempel i kapitel 5.2.   
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När vi skulle göra layoutflödesdiagrammet så valde vi att göra detta tillsammans 

med operatörerna i ytbehandlingsprocessen. Anledningen till detta var dels att vi 

ville säkerställa att våra observationer av flödet stämde överens med hur 

operatörerna faktiskt arbetar. Samt att vi ville fånga upp eventuella saker som inte 

uppkommit vid observationerna i och med den höga variationen på produkterna. 

Således kommer det att baseras på vad vi har observerat under våra besök på 

Tibrokök och operatörernas egna erfarenheter. 

Vi skrev ut tre layoutbilder i A3-format för att kunna göra diagrammen uppdelade 

i följande tre kategorier: 

 Stommar kantmålning 

 Massiv/fanér, luckor, detaljer och stommar som sidorna ska målas på 

 MDF-detaljer och luckor 

Vidare hade vi ett möte med operatörerna i ytbehandlingen där vi tillsammans 

utifrån layoutskisserna ritade in den väg som de kategoriserade produkterna flödar 

via aktiviteterna genom processen. Layoutflödesdiagrammen sammanställdes 

sedan digitalt i Powerpoint. Se exempel i kapitel 5.2. 

5.1.4 Torkugn 

Under det tredje besöket funderade vi kring var torkugnen lämpligast kunde 

placeras då detta påverkar det framtida flödet i hög grad. Torkugnen som Tibrokök 

investerat i köptes in begagnad och levererades nedmonterad i delar. För att få en 

bild över torkugnens funktion så besökte vi det intilliggande företaget 

Möbelboning i Tibro som har en liknande i drift.  

 

Figur 17 Torkugnen hos Möbelboning i Tibro 
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Torkugnen som Tibrokök har köpt består av en kedja som drar gällen genom både 

en öppen och sluten del, ungefär som på figuren ovan. Torkugnen tar upp en 

golvyta på ca 20x6 meter och genomloppstiden för att torka delarna i gällen är ca 

två timmar, en timme i ugnen och en timme i avdunstnings – och 

avsvalningszonen. Detta kan jämföras med om delarna endast lufttorkas vilket tar 

mellan sex till åtta timmar. 

En aspekt att ta i beaktningen vid placering av torkugnen är det positiva i att 

slipbänkarna står avskilt från platsen där målningen sker. Detta på grund av att 

man vill undvika att de nymålade delarna kommer i närheten av slipdammet som 

kan förstöra ytorna. 

5.2 RESULTAT AV DET EMPIRISKA ARBETET 

I detta avsnitt presenteras den övergripande processkartan och en utvald del av det 

resterande empiriska resultatet. För att få tydligare bilder på den övergripande 

processkartan se bilaga A-1-3.  

Vi väljer att redovisa det empiriska resultatet för massiva/fanerade luckor och 

aktiviteten Grundmålning 1 & 2 i form av operationsbeskrivning och tider, 

sammanställning av tider och det tillhörande layoutflödesdiagrammet med 

teckenförklaring. Övrigt empiriskt material finns under bilagor.  

 

Figur 18 Övergripande processkarta 
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Figur 19 Operationsbeskrivning och tider: Grundmålning 1 & 2 

 

Tabell 3 Sammanställning av tider: Grundmålning 1&2 

 



 

49 

 

Tabell 4 Teckenförklaring layoutflödesdiagram nuläge 

 

 

 

Figur 20 Layoutflödesdiagram massiv och fanér (luckor, stommar och detaljer) 
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6 ANALYS 

Det här kapitlet kommer inledas med analys av den insamlade empirin där 

slöserier identifieras. Vidare används empirin med stöd av referensramen för att 

ta fram ett förslag till ett framtida läge i form av flöde och arbetsrutiner. 

6.1 IDENTIFIERING AV SLÖSERI I NULÄGET 

Liker (2004) beskriver hur ”hjärtat” i Lean production är att eliminera slöserier. 

Första steget i vår analys är i och med detta att identifiera Liker’s (2004) åtta 

slöserier som listas nedan: 

1. Överproduktion 

2. Väntetid 

3. Onödiga transporter 

4. Överarbete 

5. Onödiga lager och buffertar 

6. Onödiga rörelser och förflyttningar 

7. Omarbete 

… och en åttonde som Liker (2004) själv har lagt till. 

8. Medarbetarnas outnyttjade kreativitet  

(Liker, 2004) 

Nedan identifieras, med hjälp av det insamlade empiriska materialet, potentiella 

orsaker till slöseri. Dessa potentiella orsaker till slöseri sammanställs och 

kategoriseras sedan för att kunna kopplas till Liker’s (2004) åtta slöserier.  
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6.1.1 Rutinbeskrivningar och processkartläggning 

Underlaget till rutinbeskrivningen samlades in genom observationer och 

rundvandringar som även innefattade semistrukturerade intervjuer. Detta var 

viktigt för att vi skulle få en inblick i verksamheten och operatörernas arbetssätt. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) så är en grundläggande förutsättning för en 

produktion utan slöseri att ha ordning och reda på allt i fabriken.  

Redan utifrån vår första inblick i verksamheten och operatörernas arbetssätt så 

kunde vi observera oordning i ytbehandlingen och vi upplevde att det var trångt 

och mycket grejer i lokalen.  

Det vi uppfattade som bidragande orsaker till detta listas nedan: 

 

 Tork - och väntezonerna som var fyllda med oorganiserade vagnar och 

gäll. 

 Ytbehandlingens ordertavla var ostrukturerad och inte sorterad i någon 

särskild ordning. 

  Många saker som inte verkade användas var utspridda i lokalen. 

Snabbordrarna som listas på ytbehandlingens ordertavla är många och ger en falsk 

bild över den verkliga beläggningen i ytbehandlingsprocessen, detta då dessa inte 

hinner listas på den övergripande ordertavlan. Snabbordrarnas uppkomst beror 

bland annat på att en eller flera delar av köket inte uppfyllt Tibroköks krav vad 

gäller kvalitet och måste omarbetas. Kvalitets - eller hanteringsfel som leder till 

omarbete upptäcks idag oftast i monteringsprocessen men kan ha sitt ursprung i 

samtliga delprocesser på grund av bland annat brister på kvalitetskontroller. Att 

dessa ordrar uppkommer snabbt innebär även en störning för planeringen. 

Ytterligare en störning för planeringen och en bidragande orsak till att det är så 

många ordrar på gång i ytbehandlingsprocessen samtidigt är att operatörerna 

påbörjar arbetet med vissa delar av köket innan de står kompletta vid 

materialtorget. Detta beror på förseningar i tillverkningsprocessen och att 

ytbehandlingsprocessen ligger efter tidsschemat.  

Kombinationen av att det är många snabbordrar och många ordrar som delvis 

påbörjats inne i ytbehandlingsprocessen gör att exempelvis färgbyten i målarbox 

(15 min) och robot (15-30 min) måste göras oftare. Att det är många ordrar under 
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arbete samtidigt i processen leder till att det blir ännu svårare att hålla ordning och 

reda på ordertavlan och i lokalen.  

I vilken ordning operatörerna hämtar ordrarna vid materialtorget baserar de på 

leveransdatum och erfarenheter kring hur lång tid de olika kökens delar brukar 

behöva genom processen. 

Enligt Liker’s (2004) princip 6 så ska man standardisera de i dagsläget bäst kända 

arbetsmetoderna för att sedan låta individens kreativitet förbättra metoderna. Dessa 

metoder ska vara stabila, repetitiva och utgöra grunden för flödet. (Liker, 2004)  

En kartläggning av processerna anses alltså vara viktig för att kunna förbättra en 

process, för att kunna standardisera måste man inledningsvis ta reda på hur arbetet 

utförs i ett nuläge för att sedan kunna utveckla detta. För att få ihop den 

övergripande processkartan i denna HVLV-miljö krävdes det vissa 

kategoriseringar och generaliseringar av produktvarianterna. Vid de individuella 

mötena vid processkartläggningen märktes det att operatörerna har en varierad 

uppfattning kring hur arbetet går till i ytbehandlingen. Detta tyder på att det inte 

finns något direkt standardiserat sätt för hur arbetet ska utföras och en bidragande 

orsak till detta är att operatörerna arbetar mycket var för sig med de olika ordrarna 

i ytbehandlingsprocessen. Detta försvårar även möjligheten till 

kompetensöverföring och leder till att det blir en hel del avbrott och frågor mellan 

operatörerna i arbetet. 

Viss onödig hantering av delarna i ordrarna kunde genom kartläggningen 

identifieras, delarna flyttas ofta mellan vagnar och gäll innan de ska förflyttas 

mellan aktiviteterna. Kartläggningen visade även att delarna förflyttades mycket 

mellan aktiviteterna och att torktiderna efter målningen var väldigt långa. 
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6.1.2 Layoutflödesdiagram 

Layoutflödesdiagrammen visar på ett övergripande sätt hur ostrukturerat flödet i 

ytbehandlingsprocessen är. I figur 21 har de tre layoutflödesdiagrammen 

sammanställts i en layoutskiss. 

 

Figur 21 Sammanslagna layoutflödesdiagram nuläge 

Vagnar och gäll körs fram och tillbaka, långa sträckor i lokalen. Detta i 

kombination med att det är många vagnar och gäll som står oorganiserade i lokalen 

leder till trånga passager och krockar. Trånga passager och krockar ökar risken för 

kvalitetsfel och en följd av detta kan vara omarbete. 

Layoutflödesdiagrammet gav oss en bra översikt av de olika produktflödena i 

lokalen och var till stor hjälp då vi skulle bestämma torkugnens placering. 
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6.1.3 Operationsbeskrivning och tider 

Vid jämförelser i sammanställningen av tider är det en tydlig skillnad mellan 

momenttiderna och aktivitetstiderna. Figur 22 visar skillnaden mellan tiderna i 

aktiviteten Grundmålning 1 & 2. Övriga aktiviteters sammanställningar och 

jämförelser av tider finns under Bilaga C. 

 

Figur 22 Sammanställning och jämförelse av tider: Grundmålning 1 & 2. 

En stor del av skillnaden mellan momenttider och aktivitetstider utgörs av icke-

värdeadderande moment som, baserat på våra observationer, till största del består 

av avbrott och fördröjningar i arbetet. Exempel på detta kan vara att operatörerna 

letar efter saker eller diskuterar saker på grund av den bristande planeringen. 

Då vi gjorde operationsbeskrivningen blev det väldigt tydlig hur liten del av 

aktiviteterna Grundmålning och Toppmålning som utgörs av, det direkt värde-

adderande, momentet målning. T ex så är den maximala genomloppstiden, 

inklusive ställtid, för en del i Grundmålning 1 & 2 drygt 18 minuter medan själva 

målningen endast tar 12-50 sekunder per del, se figur 23. 
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Figur 23 Momentet "Måla delen" i aktiviteten Grundmålning 1 & 2 

Då vi gjorde operationsbeskrivningen så observerade vi att oordningen i 

färgblandningsstationen ledde till varierande ställtider för målarboxen beroende på 

att operatörerna fick leta efter rätt färg osv. Att effektiviteten i operatörernas 

arbetssätt skiljer sig kunde observeras vid operationsbeskrivningen och 

tidtagningen. I figuren ovan ser vi exempelvis hur tiden för momenten att Ta 

handsprutan och Lägg tillbaka handsprutan varierar mellan två och fem sekunder 

som i det här fallet beror på placeringen av handsprutan. Sett till hur många kök 

som grundmålas eller toppmålas i målarboxarna så blir det här en betydande 

skillnad. 

6.1.4 Sammanställning av potentiella orsaker till slöserier 

Observationer vid rutinbeskrivningar och processkartläggning: 

 Processen är inte standardiserad 

 Operatörerna arbetar var för sig 

 Alla operatörer har inte hunnit lära sig alla aktiviteter 

 Arbetsmomenten i aktiviteterna är olika 

 Tork – och väntezonerna är fyllda med oorganiserade vagnar och gäll 

 Förseningar om man jämför med produktionens uppsatta ledtider 

 Köken är sällan kompletta och på plats vid materialtorget på utsatt tid  

operatörerna drar in vissa delar av köket tidigare 
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 Snabbordrar stör processen och hinner inte listas på den övergripande 

ordertavlan 

 Många ordrar och snabbordrar inne i ytbehandlingen samtidigt 

 Ordertavlan är något ostrukturerad 

Layoutflödesdiagram: 

 Ostrukturerat flöde, trånga passager och risk för ”krockar” 

 Många ordrar igång samtidigt  ”mycket trafik” i lokalen 

 Delarna plockas mellan vagnar och gäll många gånger 

 Vagnar och gäll körs fram och tillbaka långa sträckor i lokalen 

Operationsbeskrivningar och tidsstudier: 

 Frågor och avbrott 

 Oordning  mycket letande efter grejer 

 Många ordrar igång  fler färgblandningar och inställningstider 

 Onödiga förflyttningar (ex vid målning i box) 

 Enskilt arbete  den direkt värdeadderande tiden i varje aktivitet är låg 

6.1.5  Sammankoppling av potentiella orsaker och slöserier 

I nedanstående tabell kategoriserar vi de olika potentiella orsakerna till slöseri och 

kopplar dessa till Liker’s (2004) åtta slöserier. Kategoriseringarna av orsakerna 

baseras på hur de beror av varandra och hänger ihop. 

Kategoriserade potentiella orsaker Slöseri 

 Processen är inte standardiserad 

 Arbetsmomenten i aktiviteterna är 

olika 

 Frågor och avbrott 

4 – Överarbete 

6 - Onödiga rörelser och förflyttningar 

8 - Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 

 Operatörerna arbetar var för sig 

 Alla operatörer har inte hunnit 

lära sig alla aktiviteter 

 Onödiga förflyttningar (ex vid 

målning i box) 

 Enskilt arbete  den direkt 

värdeadderande tiden i varje 

aktivitet är låg 

4 – Överarbete 

6 - Onödiga rörelser och förflyttningar 

8 - Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 

 



 

57 

 

 Tork – och väntezonerna är fyllda 

med oorganiserade vagnar och 

gäll 

 Många ordrar och snabbordrar 

inne i ytbehandlingen samtidigt 

 Ostrukturerat flöde, trånga 

passager och risk för ”krockar” 

 Ordertavlan är något ostrukturerad 

 Oordning à mycket letande efter 

grejer 

2 – Väntetid 

3 - Onödiga transporter 

5 - Onödiga lager och buffertar 

6 - Onödiga rörelser och förflyttningar 

7 – Omarbete 

 Förseningar om man jämför med 

produktionens uppsatta ledtider 

 Köken är sällan kompletta och på 

plats vid materialtorget på utsatt 

tid  operatörerna drar in vissa 

delar av köket tidigare 

 Snabbordrar stör processen och 

hinner inte listas på den 

övergripande ordertavlan 

 Många ordrar igång samtidigt  

”mycket trafik” i lokalen 

3 - Onödiga transporter 

5 - Onödiga lager och buffertar 

6 - Onödiga rörelser och förflyttningar 

7 – Omarbete 

 Många ordrar igång  fler 

färgblandningar och 

inställningstider 

 Delarna plockas mellan vagnar 

och gäll många gånger 

 Vagnar och gäll körs fram och 

tillbaka långa sträckor i lokalen 

3 - Onödiga transporter 

4 - Överarbete 

6 - Onödiga rörelser och förflyttningar 

Tabell 5 Kategoriserade potentiella orsaker sammankopplat med slöserier 

I tabell 5 syns det att samtliga av Liker’s (2004) åtta slöserier förutom 

Överproduktion går att identifiera i ytbehandlingsprocessen. Detta beror på att 

Tibrokök har en produktion som är helt kundorderstyrd där varje order är 

kundspecifik från start. 

6.2 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA LÄGE 

Slutsatser kring hur processkartläggning inkl. tidsstudier och layoutflödesdiagram 

kan bidra till att skapa förutsättningar för implementering av Lean production 

kommer delvis dras beroende på hur användbar den insamlade empirin är vid 

framtagande av förslaget på det framtida läget. 
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I Liker’s ”4P”-modell så handlar delen Processer generellt om att eliminera 

slöserier. Av de ovanstående slöserierna som vi har identifierat i 

ytbehandlingsprocessen så anses följande markerade punkter kunna elimineras 

med hjälp av förslaget på det nya flödet och de nya arbetsrutinerna: 

 Processen är inte standardiserad 

 Arbetsmomenten i aktiviteterna är 

olika 

 Frågor och avbrott 

 Operatörerna arbetar var för sig 

 Alla operatörer har inte hunnit 

lära sig alla aktiviteter 

 Onödiga förflyttningar (ex vid 

målning i box) 

 Enskilt arbete  den direkt 

värdeadderande tiden i varje 

aktivitet är låg 

 Tork – och väntezonerna är fyllda 

med oorganiserade vagnar och 

gäll 

 Många ordrar och snabbordrar 

inne i ytbehandlingen samtidigt 

 Ostrukturerat flöde, trånga 

passager och risk för ”krockar” 

 Ordertavlan är något ostrukturerad 

 Oordning à mycket letande efter 

grejer 

 Förseningar om man jämför med 

produktionens uppsatta ledtider 

 Köken är sällan kompletta och på 

plats vid materialtorget på utsatt 

tid  operatörerna drar in vissa 

delar av köket tidigare 

 Snabbordrar stör processen och 

hinner inte listas på den 

övergripande ordertavlan 

 Många ordrar igång samtidigt  

”mycket trafik” i lokalen 

 Många ordrar igång  fler 

färgblandningar och 

inställningstider 

 Delarna plockas mellan vagnar 

och gäll många gånger 

 Vagnar och gäll körs fram och 

tillbaka långa sträckor i lokalen 

Figur 24 Uppdelning av observerade orsaker till slöserier 
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Innan samtliga ovanstående, i figur 24, slöserier kan elimineras så anser vi att en 

del förutsättningar måste uppfyllas, de punkter som är kopplade till 

förutsättningarna har inte markerats i ovanstående figur. Dessa förutsättningar har 

tagits fram för att [1] lösningarna sträcker sig utanför det här examensarbetets 

område, [2] de anses vara ett övergripande problem i Tibroköks produktion eller 

[3] de har med tekniska aspekter (färgens egenskaper, maskinernas egenskaper 

osv.) att göra.   

Förslaget för det framtida läget baseras på följande förutsättningar: 

 Köken är kompletta och på plats i rätt tid vid materialtorget [2] 

 Kvalitetsarbetet förbättras så att antalet snabbordrar (omarbete) minskar 

genom att undvika och/eller upptäcka felen tidigare [1,2,3] 

 Delarna går att plocka ur robotens torkdel tidigare [3] 

 Produktionsplaneringen förbättras [1] 

o Att orderinformationen finns tillgänglig två veckor innan köken är 

på plats vid materialtorget utnyttjas 

o Vecko – och dagsplanering för att minska ställtider 

o Kategorisera köken efter färg, komplexitet och tid 

o Strukturera ordertavlan – prioritetsordning, visualisering 

6.2.1 Resultat framtida förslag 

Då vi har tagit fram förslaget på det framtida läget i form av ett nytt flöde och nya 

arbetsrutiner så har vi utgått ifrån att processerna ska förberedas för 

implementeringen av Liker’s (2004), nedanstående, principer 2-8 (Processer):  

2) Utforma kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan. 

3) Låta efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 

4) Jämna ut arbetsbelastningen (Heijunka). 

5) Bygg upp en kultur där processen stoppas för att lösa problem, så kvaliteten blir 

rätt från början. 

6) Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och 

personalens delaktighet. 

7) Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda. 

8) Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som stöder medarbetarna och 

processerna. 

    (Liker, 2004) 
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Vid framtagandet av förslaget till den framtida layouten så var en utmaning att 

bestämma torkugnens placering. Vid placeringen av torkugnen tog vi hänsyn till 

tre huvudsakliga aspekter: 

 Att slipbänkarna är avskilda från delen där målning sker är fördelaktigt. 

 Golvytan får helst inte begränsas ytterligare. 

 Delen i Liker’s (2004) princip 2, att utforma kontinuerliga processflöden 

som för upp problemen till ytan, som menar att flödet ska tydliggöras 

genom hela organisationsstrukturen.  

Baserat på dessa aspekter, stegmätningar och diskussioner med nyckelpersonerna 

Fredrik, Mikael och Joakim så kommer den framtida layoutskissen se ut enligt 

figur 25. 

 

Figur 25 Layoutskiss framtida läge 

Liker’s (2004) princip 7 handlar om att använda visuell styrning, så att inga 

problem förblir dolda, det centrala begreppet för detta är 5S. En viktig del i det 

framtida förslaget är att 5S tillämpas i hela ytbehandlingen.  
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Bergman och Klefsjö (2012) anser att 5S syftar till att ha ordning och reda på allt i 

fabriken och beskrivs som en grundläggande förutsättning för en produktion utan 

slöseri. I ytbehandlingsprocessen så skulle exempelvis mer ordning och reda i 

färgblandningsstationen, visuella avgränsningar för flöden och parkeringar samt 

strukturerad ordertavla och ordningsföljd bidra till eliminering av slöseri.   

I layoutflödesdiagrammen som togs fram i empirin var det främst följande 

slöserier som kunde identifieras; väntetid, onödiga transporter och onödiga 

rörelser/förflyttningar. Målet med det framtida förslaget på flödet är att försöka 

eliminera dessa i så hög grad som möjligt. Dessutom så har vi tagit en del av teorin 

kring produktionsceller i beaktning vid framtagandet av förslaget. Enligt Hyer och 

Wemmerlöv (2002) så handlar arbetet i produktionsceller om att samla maskiner 

och personal så nära varandra som möjligt vilket skapar förutsättningar för 

effektivitetsförbättringar genom att exempelvis material – och informationsflödet 

blir snabbare och mer effektivt. Även om ytbehandlingsprocessen inte har 

konkreta produktionsceller så anser vi att tankesättet i denna teori är användbar. 

Layoutflödesdiagrammen delades denna gång upp i två delar, handmålning 

respektive robotmålning, dessa två finns i Bilaga D-23-24. Dessa delar täcker upp 

de tidigare layoutflödesdiagrammens produktkategoriseringar. Nedan visas 

framtida lägets teckenförklaring (tabell 6) och en sammanslagen figur av de två 

flödena (figur 26).  

Tabell 6 Teckenförklaring till förslag för framtida layoutflödesdiagram 
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Figur 26 Sammanslagna layoutflödesdiagram framtida förslag 

Förutsättningen att delarna går att plocka ur robotens torkdel tidigare eliminerar 

väntetid och bidrar till minimeringen av trånga passager, detta genom en lucka 

som finns i robotens nedre vänstra hörn. Anledningen till att delarna önskas kunna 

plockas ur är att de i vilket fall ska in i den nya torkugnen och man slipper vänta 

på att de ska färdas till den ”vanliga avplockningssektionen”, vilket tar 7 minuter. 

Alternativet att använda den ”vanliga avplockningssektionen” kommer att finnas 

kvar då en viss färg (Surf-grund) brukar köras utan att torkas emellan 

grundmålningarna. 

Det nya flödet i jämförelse med nuläget minimerar slöserierna väntetid, onödiga 

transporter och onödiga rörelser/förflyttningar. Bland annat så är flödet mer 

strukturerat och har samma flödesriktning, det är mindre plock mellan vagnar och 

gäll då delarna nu färdas på gäll genom i stort sett hela processen och torkugnens 

placering öppnar upp en passage som minskar transportsträckorna mellan 

resurserna. Nedan visas nulägets sammanslagna layoutflödesdiagram som i 

jämförelse med det framtida förslaget ger en bild av oordning och ett ostrukturerat 

flöde. 
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Figur 27 Sammanslagna layoutflödesdiagram nuläge 

De slöserier som elimineras i och med förslaget på det framtida flödet är främst 

slöserier mellan aktiviteterna. Våra tidigare jämförelser mellan aktivitetstider och 

sammanslagna momenttider visar på att det även finns en viss mängd slöserier 

inom aktiviteterna. Detta slöseri beror, som tidigare nämnts, till största del på 

avbrott och diskussioner mellan operatörerna, ökat antal ställtider, onödiga 

förflyttningar och enskilt arbete som bidrar till låg andel värdeadderande tid i 

aktiviteterna. Dessa slöserier anses till stor del elimineras i och med en förbättrad 

produktionsplanering (se förutsättningar) och arbetet med 5S.  

I tabell 7 visar vi vad som händer med ledtiden, för i det här exemplet 

massiva/fanérade luckor, då vi reducerar tiden som den nya torkugnen och 

eliminering av slöserier inom aktiviteterna bidrar till. Under kolumnen Förbättring 

beräknas den totala procentuella förbättringen jämfört med nuläget medan 

kolumnen I varje steg beskriver den procentuella förbättringen jämfört med raden 

direkt ovanför.  
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Tabell 7 Ledtid – med minskade torktider och mindre slöseri 

Ledtiden för endast luckorna genom ytbehandlingsprocessen är idag cirka 30 

timmar, detta motsvarar ungefär 3,5 arbetsdagar vilket kan jämföras med ledtiden 

för ett helt kök (luckor, stommar och detaljer) genom processen som är på fyra 

dagar. Ledtiden är alltså beräknad med små marginaler och med dagens slöserier 

som dessutom finns mellan aktiviteterna så har ytbehandlingsprocessen problem 

med att hålla tidsschemat. 

 

Vi har tidigare använt oss av Hyer och Wemmerlövs (2002) teori om 

produktionsceller vid framtagandet av förslaget till det framtida flödet, teori kring 

produktionsceller kan också vara användbar då vi tittar på operatörernas 

arbetsrutiner. 

 

En huvudsaklig fördel med produktionsceller är att man arbetar i team och roterar 

mellan arbetsstationerna vilket leder till att operatörerna lär sig hantera alla 

aktiviteter och att problemen synliggörs för hela teamet. (Hsuan et al., 2015). 

Fördelar med arbetsrotation och teamwork beskrivs vidare av Hyer och 

Wemmerlöv (2002) som ergonomiskt och leder till flexibla operatörer samt 

främjar tekniskt och socialt lärande. 
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Som tidigare nämnts så är den direkt värdeadderande tiden låg i aktiviteterna som 

innefattar handmålning, alltså Toppmålning och Grundmålning. Genomloppstiden 

för en del i aktiviteten Grundmålning är drygt 18 minuter om man räknar med 

ställtider och all hantering av biten medan den direkt värdeadderande tiden, för 

momentet måla delen, endast är på 12-50 sekunder. För att bättre kunna utnyttja 

den värdeadderande tiden räknar vi på ett förslag där operatörerna arbetar i team 

om tre personer i en aktivitet. Exemplet Grundmålning visas i nedanstående figur: 

 

Figur 28 Momenten i aktiviteten Grundmålning 1 & 2 

Om operatörerna i det här exemplet hade arbetat i team om tre personer så hade en 

operatör kunnat fokusera på att endast utföra momentet Måla delen medan de 

andra två ansvarar för att de stödjande aktiviteterna och förberedelserna som utgör 

resten av aktiviteten utförs. Detta resulterar alltså i att det direkt värdeadderande 

momentet Måla delen kan utföras hela tiden, dessutom roterar operatörerna mellan 

arbetsmomenten för ett mer ergonomiskt arbete vilket också leder till en mer 

flexibel personal.  
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För att ge ett exempel på detta så jämför vi tiderna för grundmålning av 21 

massiva/fanérade luckor: 

 

 Aktivitetstid: 60 min 

 Momenttider:  

o 34 min (snitt)  

o 42 min (max) 

 Tiden vid teamwork:  

o 12 min (snitt) 

o 19 min (max) 

 

Som tiderna i exemplet ovan visar så skulle aktivitetstiden kunna reduceras mycket 

i och med teamarbete, dock så kräver detta arbetssätt tre operatörer för att 

genomföra en aktivitet. För att kunna dra slutsatser kring om detta leder till 

ytterligare effektiviseringar och är lönsamt krävs mer studier och ytterligare 

forskning. 

  

Att ta i beaktande är dock att införandet av teamarbete som arbetsrutin även skulle 

kunna eliminera några orsaker till de slöserier vi tidigare identifierat. I 

ytbehandlingsprocessen idag kan inte alla operatörer hantera alla aktiviteter 

samtidigt som arbetet var för sig leder till frågor och avbrott i arbetet och ett 

arbetssätt som inte är standardiserat. Enligt Hyer och Wemmerlöv (2002) och 

Hsuan et al. (2015) leder teamarbete till bättre kompetensöverföring, flexiblare 

operatörer, bättre informations- och materialflöden och som vi även visat en 

effektivisering och reducering av genomloppstiden i vissa aktiviteter. Detta skulle 

alltså kunna bidra till ytterligare effektiviseringar i ytbehandlingsprocessen och 

lösa en del av de problem som existerar idag. 

 

För att kunna genomföra förbättringsarbetet är det viktigt att involvera 

operatörerna och ta vara på deras kunskaper. Detta är en av de allra viktigaste 

frågorna för ledningen och handlar enligt Liker (2004) bland annat om att undvika 

det åttonde slöseriet Medarbetarnas outnyttjade kreativitet.  
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7 SLUTSATSER OCH FRAMTIDA FORSKNING 

I detta avslutande kapitel framförs examensarbetets slutsatser för att besvara 

syftet och frågeställningen. Avslutningsvis presenteras förslag på framtida 

forskning. 

7.1 SLUTSATSER 

Ljungberg och Larsson (2012) anser att konceptet Lean production kan behöva 

anpassas för bästa resultat då det flyttas till nya miljöer. Detta är något som har 

visat sig i och med det här examensarbetet då vi bland annat har lagt märke till hur 

Jina’s et al. (1997) tre faktorer försvårar implementeringen av Lean production i 

HVLV-miljöer; otydlig definition, turbulens och stark påverkan av turbulens. 

Då vi skulle göra en processkartläggning över ytbehandlingsprocessen upplevde vi 

svårigheter med att ta fram en generell kartläggning för hela processen på grund av 

den höga komplexiteten, höga produktvariationen och behovet av flexibla 

aktiviteter. Detta ledde till att kategoriseringar av produkttyper och uppskattningar 

fick göras vid användningen av verktygen processkartläggning inkl. tidsstudier och 

layoutflödesdiagram. Detta kan styrka Jina’s et al.(1997) första faktor, otydlig 

definition, då vi i examensarbetet har sett svårigheter med att ta fram en generell 

metod för implementering av Lean production i denna HVLV-miljö. 

Genom att bryta ned den övergripande processkartan i operationsbeskrivningar 

med tillhörande tider så identifierades flera slöserier inom aktiviteterna, detta blev 

även användbart vid framtagandet av förslag på mer effektiva arbetsrutiner till det 

framtida läget. 

Då examensarbetet visar på flera oförutsägbara händelser som stör processerna kan 

vi styrka Jina’s et al. (1997) andra faktor att turbulens uppstår i högre grad i ett 

företag av HVLV-karaktär än i ett typiskt Leanföretag. Vidare har vi sett att hela 

verksamheten kan påverkas av störningarna från en enskild order vilket framförallt 

beror på den höga produktvariationen och att tillverkningen är helt kundorderstyrd, 

detta styrker Jina’s et al. (1997) tredje faktor att HVLV-företag påverkas starkt av 

turbulens. 
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Layoutflödesdiagrammet gjorde att vi kunde identifiera många slöserier mellan 

aktiviteterna samtidigt som det var till en stor hjälp då vi skulle ta fram ett 

effektiviserat förslag till det framtida läget. 

Kombinationen av processkartläggning inkl. tidsstudier och layoutflödesdiagram 

anses därmed vara användbara verktyg för att skapa förutsättningar vid 

implementering av Lean production i en tillverkningsprocess som karaktäriseras av 

HVLV. Förutsättningen inom princip 2-8 är att få koll på sina processer för att 

sedan kunna förbättra dessa och det anser vi att verktygen har bidragit till. 

7.2 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Vi har i examensarbetet undersökt om verktygen processkartläggning inkl. 

tidsstudier och layoutflödesdiagram kan bidra till att skapa förutsättningar för 

implementering av Lean production i en enskild tillverkningsprocess som är helt 

kundorderstyrd och kännetecknas av HVLV. I slutsatsen har vi konstaterat att 

kombinationen av dessa verktyg anses vara användbara och de bidrar till att skapa 

dessa förutsättningar. 

Inom Lean production är det ett stort fokus på att studera processerna (princip 2-

8), genom att göra detta kan slöserier identifieras och därefter kan olika 

förbättringsförslag tas fram. I examensarbetet har detta gjorts och ett förslag på ett 

framtida läge som är effektiviserat kan tas fram med hjälp av verktygen, arbetets 

validitet (att rätt sak studeras) anser vi därmed är hög.  

Vi tycker även att examensarbetet har en hög trovärdighet. Detta kan styrkas av 

det utförliga arbetet med processkartläggning inkl. tidsstudier och 

layoutflödesdiagram som sedan har beskrivits på ett sådant sätt att det enkelt kan 

upprepas på andra avdelningar eller företag. Vi gör observationer på plats på 

ytbehandlingens avdelning och dokumenterar dessa, vidare intervjuas flertalet 

personer i verksamheten för att ytterligare göra den insamlade empirin mer 

tillförlitlig och för att stärka reliabiliteten (att man studerar på rätt sätt). 
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7.3 FRAMTIDA FORSKNING 

Ett förslag på framtida forskning är att testa dessa verktygs användbarhet, vid 

skapandet av förutsättningar för implementering av Lean production, övergripande 

i en HVLV-produktions alla processer.  

Ytterligare ett intressant forskningsförslag skulle vara att efter detta framtagande 

av förutsättningar att även implementera Lean production i en tillverkningsprocess 

av HVLV-karaktär och studera detta i praktiken.   
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BILAGA A - PROCESSKARTOR 

 
Bilaga 1 Övergripande processkarta
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Bilaga 2 Processkarta luckor 
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Bilaga 3 Processkarta stommar och detaljer 
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BILAGA B - LAYOUTFLÖDESDIAGRAM 

 

Bilaga 4 Ordlista 

 

Bilaga 5 Teckenförklaring layoutflödesdiagram 
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Bilaga 6 Layoutflödesdiagram massiv och fanér (luckor, stommar och detaljer) 

 

Bilaga 7 Layoutflödesdiagram stomme kantmålning 
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Bilaga 8 Layoutflödesdiagram MDF (luckor) 
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BILAGA C – OPERATIONSBESKRIVNING OCH TIDSSTUDIER 

MED TILLHÖRANDE SAMMANSTÄLLNING AV TIDER 

 
Bilaga 9 Mall för operationsbeskrivning och tidsstudier 

 

Bilaga 10 Avsyning 
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Bilaga 11 Fladdermaskin 

 

Bilaga 12 Sammanställning av tider: Slipmaskin 
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Bilaga 13 Grundmålning 1 & 2 

 

Bilaga 14 Sammanställning av tider: Grundmålning 1 & 2 

 
Bilaga 15 Grundmålning/Toppmålning 1 & 2 i robot 
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Bilaga 16 Sammanställning av tider: Grundmålning 1 & 2 i robot 

 

Bilaga 17 Slipning 

 

Bilaga 18 Sammanställning av tider: Slipning 
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Bilaga 19 Toppmålning 1 & 2 

 

Bilaga 20 Sammanställning av tider: Toppmålning 1 & 2 
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BILAGA D – FRAMTIDA LÄGE 

 
Bilaga 21 Layoutskiss framtida läge 

 

Bilaga 22 Teckenförklaring framtida layoutflödesdiagram 
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Bilaga 23 Förslag: Layoutflödesdiagram all robotmålning 

 

Bilaga 24 Förslag: Layoutflödesdiagram all handmålning 


