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Förord 

Detta examensarbete har givit undertecknad ny och värdefull kunskap om produktionslogistik, 

förhoppningsvis kan också andra intresserade lära sig mer om hur produktiviteten kan öka i en 

manuell produktion, och i planeringen av en manuell produktion, genom att läsa detta 

examensarbete. Arbetet hade dock aldrig varit möjligt utan samarbetet med AMB Industri AB 

och alla de medarbetare på AMB Industri AB som hjälp undertecknad med bland annat 

information och experiment. Ett särskilt tack till produktionsledare Stefan Elmstrand och 

logistik- och inköpsansvarig Johan Thörnblad på AMB Industri AB för all den tid de avsatt för 

detta examensarbete. 

 

Undertecknad vill också tacka professor Helena Forslund på Linnéuniversitetet och 

kurskamrater/opponenter för den återkoppling som ni givit på de seminarium som hållits under 

arbetets gång. Till sist vill undertecknad också tacka universitetslektor Hana Hulthén för den 

handledning som undertecknad fått. Alla era åsikter har hjälp arbetet framåt. Tack! 

 

 

Algutsboda den 22 maj 2017 
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- Nyckelord: Ökad produktivitet. Manuell produktion. Manuell montering. WWAL. 

Walking Workers Assembly Line. Produktionsplanering. 

 

Detta examensarbete har studerat hur produktionsplaneringen av en manuell 

produktion/montering kan bli produktivare. Genom empiriskt material från fallföretaget och 

insamlade av relevant teori presenteras idéer om hur detta kan göras. Två viktiga slutsatser från 

detta arbete är att företag bör planera sin manuella produktion/montering längre tid i förväg och 

därmed möjliggöra för fler förutbestämda planeringsregler, det vill säga vilka produkter som 

produceras/monteras när. Dessa slutsatser har dragits utifrån aktuell och relevant teori om 

produktionsplanering av manuell produktion. 

 

Fokus i arbetet har dock legat på att testa om ett införande av ett Walking Workers Assembly 

Line - system (WWAL) i den manuella produktionen påverkar produktiviteten. För att testa hur 

införandet av WWAL påverkar produktiviteten har det i arbetet gjorts ett experiment i en 

manuell produktions-/monteringslinje, experimentet har bedrivits i flertalet veckor för att 

säkerställa resultaten. Resultaten från experimentet visar att införandet av ett WWAL-system 

påverkade produktiviteten positivt, totalt sett. Däremot visade experimentet att olika delar av 

den manuella produktionen påverkades på olika sätt, i en del av linjen påverkades 

produktiviteten positivt med cirka 40 procent och i en annan del negativt med cirka 9 procent. 

Dessa skillnader kan bland annat förklaras av att det uppstod ett så kallat rabbit chase i den ena 

delen, men inte i den andra. Vidare visar experimentets resultat att kostnaderna för att införa 

WWAL var noll, vilket står i strid med aktuell relevant teori. Teorin antyder också att det kan 
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vara svårt att lyckas med WWAL när det gäller komplexa produkter, detta motsäges av 

experimentet som har gjort på en relativt komplex medicinteknisk produkt. Arbetet kommer 

också fram till slutsatsen att det kan vara viktigare att införa WWAL än att jobba med Lean till 

100 procent, denna slutsats bygger till stor del på att införandet av WWAL var kostnadsfritt. 
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1. Inledning 

I detta kapitel ges först en allmän bakgrund och en kort företagsbeskrivning, efter det presenteras en längre 

problemdiskussion för efterföljande frågeställning 1. Därefter presenteras en längre problemdiskussion till 

efterföljande frågeställning 2. Härefter sammanfattas frågeställningarna och efter detta redogörs för arbetets 

syfte, avgränsningar och sist presenteras arbetets disposition genom en illustrativ bild.  

 

Produktivitet är ett återkommande och mycket viktigt begrepp i detta examensarbete, hur det definieras och hur 

det definieras i detta arbete framgår av kapitel 3.1. Läsaren ska övergripande tolka ökad produktivitet, när 

han/hon läser detta arbete, som att kvoten mellan output och tid ökar. 

 

1.1 Allmän bakgrund 

Företag står hela tiden inför nya utmaningar, varför det är nödvändigt att bli effektivare, 

produktivare och anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna (Ljungberg & Larsson, 

2012). Den globala ekonomin ställer hårda krav på konkurrensförmågan hos företag vilket 

innebär att företag måste använda sina resurser rätt och vara produktiva för att överleva 

(Ingwald, 2009). Med den globala ekonomin menas en allt mer gränslös värld där mer och mer 

handel sker mellan nationer och världsdelar (Bergman & Klefsjö, 2012; Ljungberg & Larsson, 

2012).  Den globala ekonomin har gjort att konkurrensen har hårdnat och det hjälper föga 

företaget att de anställda ”springer snabbare”, företag måste idag jobba smartare för att överleva 

på marknaden. Att inte hänga med i utvecklingen av produkter eller av priset på produkterna 

innebär i verkligheten att företaget halkar efter och riskerar att gå under på sikt (Ljungberg & 

Larsson, 2012). Den ökande konkurrensen har också inneburit att företag måste producera 

produkter med bättre kvalité, om ett företag inte gör det så kommer något annat företag, på 

någon annan plats i världen, att ta över kunderna (Bergman & Klefsjö, 2012). Med begreppet 

produktion menas bland annat att framställa varor genom att processa arbete, material och 

realkapital (Jonsson & Mattsson, 2016) och det är även så begreppet ska tolkas i detta arbete. 

 

En motgående trend till den ökande globaliseringen och de långa transportavstånden är att 

konsumenter allt mer efterfrågar närproducerade produkter, då främst livsmedel men även 

andra produkter (Björklund, 2012). Det finns dock inga tecken på att den globala handeln med 

varor håller på att minska för Sveriges del (SCB, 2016a). För Sverige är det viktigt att värdet 

på det som exporteras härrör från svensk tillverkning, det är denna del som är underlag för jobb 

och skatteintäkter (Tillväxtanalys, 2016). Statistik visar att nettoexporten av varor har sjunkit i 
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flera år och att den nu är negativ (SCB, 2016a). Däremot visar den totala handelsbalansen för 

Sverige på ett handelsöverskott på cirka 200 miljarder per år för de drygt 10 senaste åren, med 

ökande trend (SCB, u.å.). 

 

1.2 Företagsbeskrivning 

AMB - koncernen består av moderbolaget AMB Industri AB och dotterbolagen Tingverken AB 

och Tingverken Fastighet AB. Dessa tre bolag hade för verksamhetsåret 2015.09.01-2016.08.31 

en omsättning på 177 miljoner SEK och ett medelantal anställda 2016 på 178 personer 

(Infotorg, 2017). Majoriteten (cirka 165 personer) jobbar i moderbolaget i Broakulla och det är 

också här huvuddelen av omsättningen återfinns. Tingverken AB tillverkar bland annat verktyg 

som AMB Industri AB använder i sin produktion (Gruppintervju, 2017-01-16).  

 

AMB Industri AB (nedan kallat AMB) tillverkar plastdetaljer genom formsprutning, 

ytbehandling och montering (AMB, u.å.b). AMB har inga egna varumärken eller egen 

försäljning till privatmarknaden, utan agerar som underleverantör till flertalet andra företag som 

i sin tur antingen säljer till privatmarknaden, den offentliga sektorn eller till andra företag 

(Gruppintervju, 2017-01-16). När AMB nämns i detta arbete så åsyftas AMB:s verksamhet i 

Broakulla. 

 

AMB har tydliga principer gällande till exempel arbetsmiljö, prioriteringarna mellan 

principerna är klara (AMB, u.å.c). Det är tydligt att medarbetarna och arbetsmiljön är 

prioriterade. Den avdelning som arbetar med manuell montering är, och har alltid varit, en 

avdelning där personal placeras om de till exempel ska arbetsträna efter en sjukskrivning. Detta 

gör att avdelningen också har en funktion som sluss tillbaka för personal, vilket vidare bidrar 

till en förhållandevis hög personalomsättning på avdelningen. Det ska dock påpekas att antalet 

personer som idag finns på avdelningen på grund av ovan nämnda anledning är lågt 

(Gruppintervju, 2017-01-16). 
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1.3 Problemdiskussion 1 – Produktivitet i produktionsplanering av manuell produktion 

För att företag idag ska lyckas överleva måste de hela tiden förbättra bland annat sin produktion 

och sin produktionsplanering (Olhager, 2013). Det är mycket svårare att dimensionera och 

planera en manuell produktion än vad det är att göra detsamma med en helautomatiserad 

produktion. Den mänskliga faktorn påverkar alltid det verkliga utfallet vad till exempel gäller 

tid för genomförande av ett specifikt moment (Jonsson & Mattsson, 2016). 

 

Många företag har försökt att helt automatisera sin produktion. Detta har sällan lyckats fullt ut 

eller varit ekonomiskt försvarbart då utvecklingen har drivit fram flertalet olika 

produktvarianter, vilka också ofta har en kort utvecklingscykel. För att klara av dagens 

produktion, med ofta små och varierande serier, är det nödvändigt att använda sig av datorstödd 

produktionsplanering för att optimera produktionen (Braun, Rebollar, & Schiller, 1996). 

Överlag har produktionsplaneringsteknikerna inte utvecklats mycket de senaste 50 åren, även 

om vissa tekniker fått ökad spridning på senare tid. Idag är det dock möjligt att ta hjälp av 

datorstöd i utförandet av produktionsplaneringen, vilket knappt var möjligt för 50 år sedan. 

Detta kan ses som den stora skillnaden (Segerstedt, 2008). 

 

Många företag står idag inför det faktum att det är en åldrande och en mer krävande arbetsstyrka 

de har att tillgå. Detta ställer speciella krav på produktionsplaneringen, särskilt vid manuella 

arbetsmoment som inte är omväxlande. Många produktionsplaneringsprogram tar inte hänsyn 

till personalens ergonomi, vilket gör att de inte fungerar optimalt i praktiken. Även om det finns 

planeringsprogram att tillgå för denna sorts produktion som tar hänsyn till personalens 

ergonomi, så kräver dessa program ofta mycket arbetstid vid produktionsplaneringen. Det krävs 

också ofta investeringar i arbetsstationerna för att kunna motverka till exempel 

förslitningsskador hos personalen (Fritzsche, Leidholdt, Bauer, Jäckel & Moreno, 2012).  

 

Då AMB vill vara den kompletta leverantören till sina kunder, så anser de att monteringen är 

en viktig del i erbjudandet till kund. AMB:s produktionsplanering på den manuella 

monteringsavdelningen är idag till största del manuell, även om datorstöd används. AMB anser 

själva att de lägger oproportionerligt, i jämförelse med sin mer automatiska produktion, med 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Braun%2C%20W.J.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Braun%2C%20W.J.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Schiller%2C%20E.F.%22%7C%7Csl~~rl','');
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tid på själva planeringen. Detta ökar enligt AMB den totala kostnaden för de produkter som 

monteras, vilket försvårar för en konkurrenskraftig produktion (Gruppintervju, 2017-01-16). 

 

Den manuella monteringsavdelningen fungerar idag, i viss mån, som personalpool till andra 

avdelningar, vilket försvårar produktionsplaneringen då det är svårt att i förväg veta vilken 

kapacitet som finns på avdelningen från dag till dag (Gruppintervju, 2016-01-16). Tillfälliga 

kapacitetssvängningar påverkar produktionsplaneringen på så sätt att det försvårar planeringen 

senare i produktionen. Ett sätt att komma tillrätta med detta är att överdimensionera 

produktionskapaciteten (Jonsson & Mattsson, 2016). 

 

Då AMB själva anser att det finns potential att öka produktiviteten i produktionsplaneringen på 

den manuella monteringsavdelningen (Gruppintervju, 2017-01-16), så anser författaren att det 

är intressant att undersöka om detta är möjligt. Författaren anser inte heller att Jonsson och 

Mattssons (2016) idé om överkapacitet är aktuellt på den aktuella avdelningen, detta då AMB 

anser att deras kostnadsläge på avdelningen är bekymmersamt (Gruppintervju, 2017-01-16). 

Det blir då, enligt författaren, än viktigare att hitta andra lösningar till att öka produktiviteten i 

produktionsplaneringen.  

 

Det är enligt författaren också intressant att se om det går att öka produktiviteten i den aktuella 

avdelningen då det enligt Olhager (2013) är viktigt för företag att bli bättre på 

produktionsplanering för att överleva på sikt.  Braun, Rebollar och Schiller (1996) påpekade 

redan för drygt 20 år sedan vikten av att använda datorstöd i planering av en manuell 

produktion. Enligt Segerstedt (2008) är datorstödet nästan det enda som skiljer planeringen idag 

från tidigare, så författaren anser det intressant att undersöka om det finns mer som kan göras 

för att öka produktiviteten i planeringen av en manuell produktion. Detta är också, enligt 

författaren, extra intressant då det enligt Fritzsche, m.fl., (2012) är svårt att vara produktiv i 

planeringen av en manuell/arbetsintensiv produktion.  

 

En annan anledning till att undersöka om det går att öka produktiviteten i själva 

produktionsplaneringen av en manuell produktion är att det enligt författaren inte finns särdeles 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Braun%2C%20W.J.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Braun%2C%20W.J.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Schiller%2C%20E.F.%22%7C%7Csl~~rl','');
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mycket skrivet om detta, framförallt verkar det vara ont om nyare studier och det verkar finnas 

ett tomrum att fylla vad gäller studier i en svensk kontext.  

 

Ovanstående mynnar ut i frågeställning 1: 

- Hur kan produktiviteten i produktionsplaneringen av en manuell produktionsprocess, i 

tillverkningsindustrin, öka? 

 

1.4 Problemdiskussion 2 – Manuell produktion 

Att förlägga produktion i andra (låglöne-) länder är ett sätt för företag att minska sina 

produktionskostnader (MacCarthy & Atthirawong, 2003; van Weele, 2014). Företag kan också 

minska sina kostnader genom att köpa produkter från företag i låglöneländer, oftast är det då 

produkter som kräver mycket manuellt arbete (van Weele, 2014). Om svenska 

tillverkningsföretag ska lyckas vara konkurrenskraftiga måste de vara världsledande på 

effektivitet och produktivitet (Johansson & Fagerström, 2005). Det är dessutom viktigt för 

Sverige som land att tillverkningsindustrin är konkurrenskraftig, då den skapar sysselsättning 

och tillväxt (Teknisk Framsyn, 2004). Det höga löneläget i Sverige är till nackdel för svensk 

tillverkningsindustri (Industripress, 2015) och de flesta svenska företag som flyttar sin 

produktion utomlands gör det för de lägre lönekostnaderna (SCB, 2016b; Mellwing & Stenberg, 

2015). En variant av att flytta produktionen till låglöneländer är att köpa produkterna från 

underleverantörer i låglöneländer (Von Schoting & Nilsson, 2013). Flera företag har flyttat 

slutmonteringen av produkter från Sverige till länder med lägre löner, detta då monteringen ofta 

är ett arbetsintensivt manuellt arbete (Ny Teknik, 2013). 

 

Tillverkande företag som är underleverantörer, det vill säga okända företag som inte har ett eget 

varumärke, är extra känsliga för konkurrensen från låglöneländer. Detta gäller framförallt 

företag med arbetsintensiv/manuell produktion (Ny Teknik, 2013). Bland underleverantörer 

pågår ofta en osund konkurrens där vissa underleverantörer, i låglöneländer, kan minska sina 

kostnader genom till exempel barnarbete och underbetalda arbetare (Von Schoting & Nilsson, 

2013). 
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AMB:s styrka/kärnkompetens, enligt dem själva, är ytbehandlingen. Att formspruta 

plastdetaljer är en enklare produktion där konkurrensen är stor både i Sverige och globalt. 

Ytbehandlingen är däremot AMB:s specialkunskap och här ser AMB att de har möjlighet till 

en hyfsad vinstmarginal (Gruppintervju, 2017-01-16). AMB försöker också öka 

vidareförädlingen genom att genomföra montering och förpackning av färdiga produkter 

(AMB, u.å.b; Gruppintervju, 2017-01-16). De färdiga produkterna som monteras består ofta av 

detaljer som AMB formsprutat och ytbehandlat i kombination med ytterligare detaljer som 

AMB köper in. En stor del av monteringen sker manuellt och AMB ser här att de har problem 

med lönsamheten på grund av låg produktivitet och på grund av hård konkurrens från andra 

företag, ofta i låglöneländer (Gruppintervju, 2017-01-16).  

 

Ett av AMB:s affärsområden är medicinteknik (AMB, u.å.a) och det är här som AMB ser sin 

största utvecklingspotential. Kraven för att tillverka medicinteknisk utrustning är höga gällande 

till exempel kvalité, renhet och spårbarhet. Detta gör, enligt AMB, att många konkurrenter i 

låglöneländer har svårt att konkurrera på detta område. Däremot är det ofta möjligt för 

konkurrenter att ta över själva monteringen till en lägre kostnad. AMB vill dock ha så stor del 

som möjligt av en färdig produkts produktion inom de egna väggarna. Detta gör att de behöver 

se över sin produktivitet och sitt kostnadsläge för att kunna fortsätta vara den kompletta 

leverantören (leverantören som också gör slutmonteringen) och för att kunna bli komplett 

leverantör till fler kunder. På monteringsavdelningen arbetas det också med mycket små, ofta 

specialbeställda, ordrar. Dessa ordrar är ofta till lokala företag och då är det inte bara priset på 

produkten som är avgörande, utan också flexibilitet och korta ledtider, även om priset 

fortfarande är viktigt. AMB är själva av den uppfattningen att de har potential att öka sin 

produktivitet på den manuella monteringsavdelningen och därigenom öka sin lönsamhet 

(Gruppintervju, 2017-01-16). 

 

AMB arbetar delvis med tämligen arbetsintensiv produktion, ett område där AMB, enligt egen 

utsago, idag har problem med produktiviteten (Gruppintervju, 2017-01-16). Författaren anser 

att detta område är intressant att studera av flera skäl, bland annat därför att lösningen på 

problemet bör vara att jobba smartare, och inte snabbare, i enlighet med vad Ljungberg och 

Larsson (2012) uttrycker. Då AMB endast producerar som underleverantör (Gruppintervju, 

2017-01-16) och då underleverantörer är extra känsliga för konkurrens från låglöneländer (Ny 
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Teknik, 2013) anser författaren att de är ännu mer intressant att se om AMB kan öka sin 

produktivitet inom detta område.  

 

Författaren anser också att det är av vidare intresse att studera hur en manuell och därmed 

arbetsintensiv produktion i tillverkningsindustrin kan utföras på ett mer produktivt sätt. Detta 

därför att det är viktigt för Sverige med denna sorts produktion inom landet då den skapar 

sysselsättning och tillväxt (Teknisk Framsyn, 2004) och då det svenska handelsnettot av varor 

är negativt (SCB, 2016a), även om handelsbalansen i stort är positiv (SCB, u.å.). 

 

Ovanstående mynnar ut i frågeställning 2: 

- Hur kan produktiviteten i en manuell produktionsprocess, i tillverkningsindustrin, öka? 

 

1.5 Sammanfattning av frågeställningar 

- Hur kan produktiviteten i produktionsplaneringen av en manuell produktionsprocess, i 

tillverkningsindustrin, öka? 

- Hur kan produktiviteten i en manuell produktionsprocess, i tillverkningsindustrin, öka? 

 

1.6 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ge förslag på hur AMB kan öka produktiviteten i sin 

manuella, det vill säga arbetsintensiva, monteringsavdelning. Examensarbetet syftar också till 

att ge förslag på hur produktionsplaneringen i ovan nämnda avdelning kan bli mer produktiv. 

 

1.7 Avgränsningar till frågeställning två 

Till fråga två har arbetet avgränsats till ett flöde (montering av blodpumprotor) genom den 

manuella avdelningen på AMB. Vidare avgränsas arbetet till att studera produktionen och 

flödena i den manuella produktionen. Alltså bortses ifrån flöden före och efter produktionen, 

även inom företaget. 
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1.8 Arbetets disposition 

 

Figur 1: Arbetets disposition, egen illustration 

Kap 1

Inledning

• I kapitel 1 presenteras en allmänn bakgrund, en företagsbeskrivning och två 
problemdiskussioner som mynnar ut i två frågeställningar, samt arbetets syfte, 
avgränsningar och dispossion.

Kap 2

Metod

• I kapitel 2 förklaras vilka metodologiska antaganden som använts och hur arbetet är 
genomfört.

Kap 3

Teori

• I kapitel 3 beskrivs relevant teori för de två forskningsfrågorna.

Kap 4

Empiri

• I Kapitel 4 presenteras relevant empiri för de två forskningsfrågorna.

Kap 5

Analys av 
produktion

• I kapitel 5 analyseras forskningsfrågan rörande produktionsplanering.

Kap 6

Analys av 
planering

• I kapitel 6 analyseras forskningsfrågan rörande produktion.

Kap 7

Slutsatser, mm

• I kapitel 7 presenteras arbetets slutsatser rörande forskningsfrågorna. Därefter ges 
allmänna och företagsspecifika rekomendationer. Till sist diskuteras arbetets brister 
och förslag ges på framtida forskning.
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2. Metod 

I kapitel två beskrivs först vilka metodologiska antagande som ligger till grund för arbetet, sedan följer hur arbetet 

praktiskt har genomförts. Kapitlet avslutas med hur kvalitén på arbetet har säkerställts, samt hur arbetet förhåller 

sig till forskningsetiken. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Arbetet har intagit ett positivistiskt synsätt. Detta innebär bland annat att information/empiri 

ses som den objektiva sanningen och någon hänsyn tas ej heller till värderingar och normativa 

uttryck (Bryman & Bell, 2013; Widerberg, 2002). 

 

2.2 Vetenskapligt angreppsätt 

Arbetet har haft ett deduktivt angreppssätt. Deduktion kan användas både vid kvantitativ- och 

kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2013) och handlar i korthet om att testa om befintlig teori 

fungerar eller ej (Grønmo, 2006). 

 

2.3 Forskningsstrategi 

Det finns två typer av forskningsstrategi, kvantitativ och kvalitativ. Valet av forskningsstrategi 

handlar om hur forskaren har för avsikt att genomföra en studie, vilken världsåskådning 

forskaren har och vilken kunskap som forskaren anser är giltig (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.3.1 Kvantitativ forskningsstrategi 

Positivismen är det vanligaste synsättet inom kvantitativ forskning. Kvantitativ forskning utgår 

oftast från objektivismen som världsåskådning, det vill säga att den sociala omvärlden är 

opåverkbar. Kvantitativ forskning tar sig oftast an forskningen deduktivt, det vill säga testa om 

teorierna stämmer (Bryman & Bell, 2013). 

 

Kvantitativ forskning lägger större vikt vid att mäta mycket data för att efter detta dra slutsatser 

(Bryman & Bell, 2013) eller upptäcka mönster (Widerberg, 2002). Kvantitativ forskning vill 

sällan bara finna beskrivningar av något, den vill oftast också kunna bevisa varför det är på 
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detta vis. Bevisen ska vara av kausala samband och om forskningen görs om på exakt samma 

sätt så ska resultaten bli desamma (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.3.2 Kvalitativ forskningsstrategi 

Kvalitativ forskning lägger större vikt, än kvantitativ forskning, vid innehållet i den data som 

samlas in (Bryman & Bell, 2013) och vill ha klarhet i hur något är (Widerberg, 2002). 

Kvalitativa data kan till exempel vara texter och bilder, medan kvantitativa data utgörs av sådant 

som kan mätas med måttenheter (Grønmo, 2006). Forskare som jobbar med kvalitativ forskning 

använder, likt i kvantitativ forskning, data av kvantitativ karaktär, men fokus är förflyttat till att 

tolka istället för att strikt mäta. Kvalitativ forskning är ofta, men inte alltid, teorigenererande 

och kvalitativ forskning utgår ifrån att det som studeras påverkas av omvärlden (Bryman & 

Bell, 2013). Kvalitativ forskning handlar mycket om att sammanställa empiri (erfarenheter) och 

utifrån detta skapa giltig kunskap (Widerberg, 2002). 

 

2.3.3 Arbetets forskningsstrategi 

Arbetet har genomförts som en enfallstudie (se avsnitt 2.4), vilket har omöjliggjort insamlande 

av så pass mycket data att en kvantitativ studie hade varit möjlig. Däremot har viss kvantitativa 

data samlats in, vilket förhoppningsvis har gjort arbetets resultat säkrare då ytterligare data har 

tillförts arbetet. Förhoppningen är att resultaten från detta arbete ska kunna användas i fler 

liknande produktionsprocesser. Arbetet är utifrån ovanstående av kvalitativ art, detta trots att 

arbetet intagit ett positivistiskt synsätt. 

 

2.4 Undersökningsdesign 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det fem vanliga forskningsdesigner, vilka är: 

Experimentell design; Tvärsnittsdesign; Longitudinell design; Fallstudiedesign och Jämförande 

design. Valet av forskningsdesign återspeglar forskarens prioriteringar gällande till exempel 

generaliserbarhet, kausalitet, förändringar över tid, kontextspecifika beteenden, med mera 

(Bryman & Bell, 2013). 
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2.4.1 Experimentell design 

Även om experimentell design sällan används inom företagsekonomisk forskning, så används 

ofta experiment som referens när annan forskning utvärderas. Experimentell forskning används 

oftare i kvantitativ forskning än i kvalitativ forskning, detta därför att det är svårt att veta att 

inget utifrån påverkar de beteenden som oftast studeras i kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 

2013). 

 

2.4.2 Tvärsnittsdesign 

Vid tvärsnittsdesign samlas data in från flera olika fall vid ett och samma tillfälle. Om datan är 

insamlad genom enkäter eller strukturerade intervjuer så benämns ofta designen för en 

survejundersökning. Målet med en tvärsnittsdesign är att studera skillnader mellan olika fall 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

2.4.3 Longitudinell design 

Forskare som vill studera förändringar över tid kan använda sig av longitudinella studier då 

dessa studera förändringar över tid. Problemen med longitudinella studier är att de oftast är 

kostsamma, vilket gör att det inte är en vanlig form inom företagsekonomisk forskning, och att 

det urval som använts från början kan vara svårt att upprätthålla över tid (Bryman & Bell, 2013). 

Däremot är longitudinella studier vanliga inom samhällsvetenskaplig forskning i stort (Grønmo, 

2006). 

 

2.4.4 Fallstudiedesign 

Fallstudier kan vara både enfallstudie och flerfallstudie vilka båda har samma design, det är 

bara mängden fall som skiljer dem åt (Yin, 2007). Vid en fallstudie vill forskaren ofta se 

säregenskaperna hos det utvalda fallet och målet med forskningen bör vara att belysa det unika 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

Fallstudier passar extra bra när frågeställningen i en forskningsfråga är av varför- eller hur 

karaktär. Då frågorna är av undersökande art krävs inte några hypoteser vid fallstudier (Yin, 

2007) och fallstudier kan använda en blandning av kvantitativa data och kvalitativa data 

(Grønmo, 2006). Enfallstudier passar bra vid de tillfällen då ett kritiskt fall (ett fall som passar 
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extra bra för att pröva en befintlig teori) ska undersökas, då ett unikt fall (finns bara ett eller ett 

fåtal av) ska undersökas eller då forskaren vill undersöka ett representativt fall (ett fall som kan 

generaliseras till andra liknande fall) (Yin, 2007). 

 

2.4.5 Jämförande design 

Jämförande (eller komparativ) design kan användas för att identifiera skillnader mellan flera 

olika enheter (Bryman & Bell, 2013). Enheterna kan vara av olika slag, till exempel nationer, 

organisationer, med mera. Jämförande design studerar ofta större och svåröverskådligare 

enheter. Antalet enheter som studeras är alltid minst två och enheterna jämförs med varandra 

på ett ordnat sätt (Grønmo, 2006). 

 

2.4.6 Arbetets undersökningsdesign 

Då arbetet har genomförts på AMB och då målet har varit att kunna besvara arbetets två hur-

frågor så föll valet av forskningsdesign på fallstudie, enfallstudie.  Författaren är av den 

uppfattningen att detta fall kan vara representativt även för andra fall. Jämförande design var 

inte intressant då det endast var ett fall som studerades, av samma anledning var inte heller 

tvärsnittsdesign intressant. Experimentell design var inte heller intressant, då grunden i arbetet 

inte består av experiment. Däremot har experiment genomförts i en produktionsprocess, för att 

undersöka hur ändringar i produktionsupplägget påverkar produktiviteten. Longitudinell design 

föll på arbetets tidsram. Sammanfattningsvis har arbetet haft enfallstudie som 

undersökningsdesign med stort inslag av ett avgörande experiment, vilket har genomförts flera 

gånger. 

 

2.5 Urval 

Målet med forskning är ofta att kunna generalisera resultatet av forskningen på en hel 

population. För att kunna generalisera resultaten görs urvalen till den aktuella forskningen på 

olika sätt.  Två övergripande skillnader är om urvalet görs strategiskt eller om ett 

sannolikhetsurval görs.  Sannolikhetsurval bygger på att forskaren utgår från populationen och 

gör ett statistiskt urval ur densamma för att finna respondenten. Strategiskt urval görs däremot 

utifrån vilken/vilka respondenter som anses vara relevanta och intressanta. Vid strategiskt urval 
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vill forskaren inte veta hur vanligt något är, utan fokus ligger bland annat på att förbättra 

helhetsförståelsen för det aktuella ämnet, för den berörda populationen (Grønmo, 2006). 

 

Då arbetet har genomförts på AMB, efter förfrågan från AMB, så kan inte något 

sannolikhetsurval anses ha gjorts. Urvalet av fallföretag blir snarare strategiskt då målet med 

arbetet var att besvara frågeställningarna, vilka sedan rimligen kan generaliseras till att gälla 

även andra industrier med manuella produktionsprocesser. 

 

Strategiska urval kan göras på flera olika sätt, till exempel bekvämlighetsurval/slumpmässigt 

urval, snöbollsurval och urval genom självselektion. Inget av dessa urval är på något viss 

slumpmässigt (Bryman & Bell, 2013; Grønmo, 2006). 

 

2.5.1 Bekvämlighetsurval/slumpmässigt urval 

Bekvämlighetsurval kan var smidigt för forskaren, då det är lätt att använda respondenter som 

till exempel råkar finnas till hands. Bekvämlighetsurval kan vara att föredra av enkelhetsskäl 

och ekonomiska skäl om forskaren till exempel ska göra en förstudie för att kontrollera frågorna 

till en större undersökning (Bryman & Bell, 2013). Om forskaren vill använda resultatet av ett 

slumpmässigt urval till att dra generella slutsatser är det viktigt att forskaren gör ett genomtänkt 

val av den grupp som utgör respondenter (Grønmo, 2006). 

 

2.5.2 Snöbollsurval 

Snöbollsurval sker på sådant vis att den första respondenten rekommenderar nästa respondent 

och så vidare. För att forskaren ska få ett relevant urval är det viktigt att forskaren är tydlig med 

vad det är för kvalifikationer hos respondenterna som forskaren söker, när forskaren ber om 

förslag på ny respondent. Beroende på hur tydlig forskaren är när forskaren förklarar vilka 

kvalifikationer forskaren söker, och hur väl respondenterna tolkar detta, kan ett snöbollsurval 

bidra till mer adekvat kunskap (Grønmo, 2006). Snöbollsurval används nästan uteslutande inom 

kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013). 
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2.5.3 Urval genom självselektion 

Urval genom självselektion är precis som det låter, respondenten anmäler själva sitt intresse att 

delta i studien. Detta efter att de fått vetskap om att studien ska genomföras. Vid intervjuer med 

privatpersoner finns en risk att självselektion ger en stor skevhet i urvalet, vilket försvårar 

generalisering. Om däremot ett företag eller en organisation ska studeras kan det vara en fördel 

att använda sig av självselektion, forskaren får då möjlighet att studera en eller flera 

respondenter som är villiga att dela med sig av information. Detta möjliggör en mer djupgående 

studie (Grønmo, 2006). 

 

2.5.4 Arbetets urval 

Detta arbete har använt sig av strategiska urval i flera olika steg, inga slumpmässiga urval har 

gjorts. Först har bekvämlighetsurval använts i valet av företag som har kontaktats. Kriterierna 

för bekvämlighetsurvalet har bland annat varit forskningsområde (författarens intresse, logistik 

i olika former) och avstånd från författaren till fallföretagen (ekonomisk aspekt).  

 

Tre företag har fått frågan om de vill delta. De aktuella företagen är verksamma inom transport 

och/eller lager och produktion. Detta innebar att forskningsområdet inte bestämdes förrän ett 

företag svarade positivt på förfrågan. Företagen kontaktades med start i maj 2016 och det sista 

företaget kontaktades i oktober 2016, alla kontaktade företag har därför, enligt författaren, haft 

rimlig tid på sig att svara. Urvalet gjordes på så vis att det företag som visade störst intresse 

(alltså svarade positivt först), genom självselektion, har valts ut till arbetet. Aktuellt fallföretag 

svarade positivt i december 2016. 

 

Under arbetets gång har snöbollsurval använts på företaget för att författaren skulle få tillgång 

till de mest relevanta respondenterna för frågeställningarna. Snöbollsurvalet började med att 

författaren började hos den kontaktperson (logistik- och inköpsansvarig) som författaren hade 

sedan första kontakten med företaget. 

 

Den kvantitativa data som samlats in har samlats in vid tillfällen som uppfyllt två kriterier, ett 

(1) att produktionen varit i gång samt två (2) att tiden passat författaren. Det har alltså varit 

frågan om strategiskt urval i kombination men bekvämlighetsurval. 
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2.6 Datainsamling 

Hur väl forskaren kan utföra sin analys beror till stor del på hur datainsamlingen gått till, även 

om tidigare val av till exempel respondenter också påverkar analysmöjligheterna (Widerberg, 

2002). 

 

I detta avsnitt (2.6) redovisar författaren för hur det teoretiska och empiriska materialet, som 

använts för arbetet, har samlats in. 

 

2.6.1 Nya och existerande data 

Vid datainsamling kan forskaren välja mellan att samla in nya data och/eller använda sig av 

existerande data. Vid kvalitativa studier använder forskaren oftast nya data, då analyserna oftast 

sker parallellt med insamlingen av data. Existerande data är dock ofta användbara vid nya 

kvantitativa studier. Existerande data för nya, kvantitativa, studier återfinns oftast i tidigare 

studier eller i allmänna databaser (exempelvis SCB:s databaser) (Grønmo, 2006). 

 

Arbetets val av nya och existerande data presenteras i avsnitt 2.6.2.7 

 

2.6.2 Insamlingsmetod av data 

För att en fallstudie ska bli bra så bör författaren använda sig av flera olika källor. Det finns 

oändligt många olika datakällor, men övergripande kan nämnas sex olika källtyper. Dessa är 

dokument, arkivmaterial, intervjuer, direkta observationer, deltagande observationer och 

fysiska artefakter (Yin, 2007). 

 

2.6.2.1 Dokument 

Dokument är en viktig del i alla fallstudier. Dokument kan verifiera andra typer av källor, vara 

viktiga för att få exakt information (namn, volymer etc.) och kan ge nya uppslag för 

forskningen. Forskaren ska dock vara medveten om att nästan alla dokument är skapade med 

ett syfte och därmed inte alltid återger en objektiv sanning. Exempel på dokument är 



24 
 

utvärderingar, administrativa dokument, rapporter, protokoll, brev, med mera. Dokument 

behöver inte vara i pappersform, utan kan lika gärna vara datafiler i en dator (Yin, 2007). 

 

Dokument kan användas på olika sätt beroende på om det är kvalitativ eller kvantitativ 

forskning som görs. Vid kvantitativ forskning kodas dokument (om det inte redan är till 

exempel statistik) för att möjliggöra numerära mätningar. I kvalitativ forskning ligger istället 

fokus på att tolka informationen i dokumenten (Grønmo, 2006). 

 

2.6.2.2 Arkivmaterial 

Beroende på vad studien syftar till så är arkivmaterial av olika relevans, i vissa fall avgörande 

och i andra fall helt ointressant. Arkivmaterial har nästan alltid skapats i ett speciellt syfte och 

forskaren måste vara medveten om detta. Arkivmaterial kräver alltså noggrann granskning. 

Exempel på arkivmaterial är data från tidigare undersökningar, kartor, tidigare budgetäskande, 

dagböcker, mantalslistor, med mera (Yin, 2007). Innan forskaren använder arkivmaterial 

behöver forskaren veta i vilket syfte som datan samlats in och vilka insamlingsmetoder som 

användes (Grønmo, 2006). 

 

2.6.2.3 Intervju 

Generellt sett viktigaste datainsamlingsmetoden i en fallstudie är intervjuer. Intervjuerna i en 

fallstudie behöver inte vara strikt uppstyrda, men det är viktigt att intervjuerna inte missar det 

väsentliga för fallstudien och det är viktigt att frågorna ställs så att de inte skapar vinklade svar. 

Att hålla sig till den tänkta ordningsföljden på frågorna är ett bra verktyg för att inte missa 

viktiga fakta. Det är ändå viktigt att komma ihåg att det som sägs i en intervju inte är någon 

absolut sanning, utan olika påståenden måste kontrolleras med annan data. Även om det kan 

vara att föredra att spela in intervjuerna för att kunna gå tillbaka och kontrollera vad som 

verkligen sades, så är det inte givet att det är nödvändigt med inspelningar. Om författaren till 

exempel inte har tänkt att transkribera intervjuerna eller om de intervjuade känner sig obekväma 

med inspelningsutrustningen, så kan det var bättre att inte spela in intervjuerna. Detta för att 

forskaren då är mer fokuserad under själva intervjun och då de intervjuade känner sig mer 

bekväma med situationen (Yin, 2007).  
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Olika intervjumetoder förklaras mer i avsnitt 2.6.3. 

 

2.6.2.4 Direkt observation 

Om forskaren inte bara är intresserad av sådant som ligger tillbaka i tiden, så finns det god 

anledning att observera det som händer här och nu. Observationer är värdefulla bland annat för 

att de kan ge en alternativ bild (forskarens) till hur något är. Observationerna kan var spontana 

eller mer planerade. Om observationerna är planerade kan forskaren använda sig av 

observationsprotokoll. Om forskaren har möjlighet så bör observationer göras vid fler än ett 

tillfälle och om möjligt av flera observatörer, då detta ökar studiens reliabilitet (Yin, 2007).  

 

2.6.2.5 Deltagande observation 

Deltagande observation kan ske på olika sätt. Forskaren kan till exempel under observationen 

ställa frågor till de som observeras eller så kan forskaren delta i aktiviteterna. Denna form av 

observationer ger forskaren tillgång till information som annars hade kunnat vara mycket svår 

att få tag i, men denna form av observationer innebär också stora risker. Bland annat kan 

forskaren påverka utfallet genom sitt deltagande och det kan också uppstå situationer där 

forskaren knyter vänskapliga band med de som observeras, vilket leder till problem med 

objektiviteten. Att fysiskt delta i aktiviteterna begränsa också forskarens möjligheter att 

anteckna vad som sker (Yin, 2007).  

 

2.6.2.6 Fysiska artefakter 

Ett exempel på en fysisk artefakt är en maskin och ett exempel på en kulturell artefakt är 

konstverk. Det är sällan som studerande av artefakter är relevant för en fallstudie, däremot är 

det vanligare att studera artefakter i antropologiska studier. Studierna av artefakterna sker då 

oftast i samband med fältbesök (Yin, 2007).  

 

2.6.2.7 Arbetets val nya och existerande data samt datainsamling 

Intervjuer har genomförts för att kunna besvara arbetets frågeställningar, informationen från 

dessa är att betrakta som nya data. Även den kvantitativa data som samlats in (tidtagningar) är 

att betrakta som ny data. Befintliga produktionsrapporter och planeringsscheman har studerats 

för att få en bild av hur produktionen ser ut idag, dessa är att betrakta som existerande data. 
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Även de artiklar och den övriga litteratur som används i arbetet är att betrakta som existerande 

data. En del av den teori som används i arbetet är äldre, detta beror på att det inte varit möjligt 

att hitta nyare, relevant, teori. Hur intervjuerna har genomförts beskrivs i avsnitt 2.6.3.5. 

 

Dokument har använts för att få en bild av vad som sker, dokumenten har i huvudsak bestått av 

utskrifter från produktionsplaneringsprogam. Något arkivmaterial har inte använts. Ej heller har 

fysiska artefakter studerats. 

 

Observationer har gjorts, både direkta och deltagande. De direkta observationerna har bland 

annat inneburit tidtagning av produktionsprocessen vid montering av blodpumprotor. 

Deltagande observationer har bland annat inneburit att författaren har ställt frågor under 

observationen för att skapa sig en förståelse för vad som faktiskt sker. Under avsnitt 2.6.3.7 

beskrivs vilka observationer och intervjuer som har gjorts under fallstudien. 

 

2.6.3 Intervjumetod 

Det finns olika sätt att genomföra intervjuer på (Grønmo, 2006; Yin, 2007). Nedan beskrivs 

fyra olika intervjumetoder. 

 

2.6.3.1 Öppen intervju 

Under öppna intervjuer har forskaren bestämt ett tema, men intervjuerna är fria på så sätt att det 

är respondentens svar som styr följdfrågorna (Grønmo, 2006; Yin, 2007). Forskaren kan under 

öppna intervjuer även låta respondenten ge uttryck för personliga åsikter. Respondenten kan 

också styra intervjun i andra riktningar än vad forskaren först hade tänkt sig. Detta kan ge 

forskaren viktiga fakta som annars hade missats i fallstudien. Forskaren måste dock vara väl 

medveten om riskerna med denna intervjumetod, vilket bland annat är att forskaren litar för 

mycket på en källa och missar att dubbelkolla informationen (Yin, 2007). 

 

2.6.3.2 Fokuserad intervju 

En fokuserad intervju är likt en öppen intervju tämligen fri, det vill säga respondenten tillåts 

komma med svar som kan leda in på andra spår. Men till skillnad från en öppen intervju försöker 
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forskaren hålla sig till i förväg bestämda frågor. Målet med en fokuserad intervju kan vara att 

forskaren behöver få information bekräftad eller dementerad, här är det dock viktigt att 

forskaren inte ger uttryck för en förutbestämd åsikt om svaren. Fokuserad intervju kan också 

vara lämplig vid begränsad tid för intervjun (Yin, 2007). 

 

2.6.3.3 Surveyintervju 

En surveyintervju följer samma upplägg som en enkät, det vill säga väl förberedda frågor med 

tydliga svarsalternativ. Intervjuformen lämpar sig väl om forskaren ska använda datan i 

kvantitativa studier (Yin, 2007). 

 

2.6.3.4 Fokusgrupp 

En fokusgrupp är en intervjuform som liknar en gruppintervju, men med fokus riktat mer på ett 

tema än på specifika frågor (Bryman & Bell, 2013; Grønmo, 2006). Fördelen med en 

fokusgrupp är bland annat att deltagarna kan skapa egna frågeställningar utifrån temat och 

fokusgrupp som form uppmanar till diskussion, vilket möjliggör för forskaren att förstå varför 

deltagarna tycker som de tycker (Bryman & Bell, 2013). 

 

Nackdelar med fokusgrupper är bland annat att det mycket snabbt skapas mycket stora 

datamängder och det är svårt att styra gruppen, vilket kan resultera i att forskaren får mycket 

data men lite som är användbart utifrån den ursprungliga frågeställningen. Hur grupperna är 

sammansatta kan också påverka vilken data som ges på olika teman, till exempel är det inte 

säkert att alla vågar säga vad de tycker i större grupper (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.6.3.5 Arbetets val av intervjumetod 

Arbetet har använt sig av öppen intervju vid den första intervjun (Gruppintervju, 2017-01-16). 

Därefter har flera öppna intervjuer använts. De öppna intervjuerna anser författaren är en bra 

form för att skapa sig en överblick av vad det är som studeras, då författaren inte har praktisk 

erfarenhet av studieobjekten. Författaren har använts sig av en fokuserad intervju, rörande 

produktionsplaneringen. Frågorna i den fokuserade intervjun framgår av bilaga 5. 

Survejintervjuer har inte använts då arbetet är av kvalitativ art och det därför inte har funnits 

något behov av att kvantifiera svaren. Ej heller fokusgrupper har använts, då författaren inte 
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ansett att detta skulle bidragit med någon information som inte gått att få tag på på något annat 

sätt. 

 

2.6.3.6 Skapande av frågeformulär 

Arbetet har bara använt sig av ett frågeformulär, för en intervju. Detta framgår av bilaga 5. 

 

2.6.3.7 Översikt över datainsamling 

 

 

Figur 2. Illustration av datainsamlingen, egen illustration 

 

Intervjuer Datum Respondent

Öppen gruppintervju 2017-01-16 Eklund*, Elmstrand** & Thörnblad***

Öppen 2017-02-03 Eklund

Öppen 2017-02-03 Elmstrand

Öppen 2017-02-08 Elmstrand

Öppen 2017-02-08 Eklund

Öppen 2017-02-08 Thörnblad

Öppen 2017-03-08 Elmstrand

Öppen 2017-03-28 Elmstrand

Fokuserad 2017-04-13 Thörnblad

Öppen 2017-04-25 Elmstrand

Öppen 2017-05-02 Elmstrand

Observationer

Deltagande 2017-02-03

Deltagande 2017-02-08

Deltagande 2017-02-14

Deltagande 2017-02-15

Deltagande 2017-03-02

Deltagande 2017-03-08

Direkt 2017-04-04

Direkt 2017-04-05

Direkt 2017-04-06

Deltagande 2017-04-13

* Logistiksamordnare

** Produktionsledare

*** Logistik- och inköpsansvarig



29 
 

2.7 Analysteknik 

Att göra en analys i en fallstudie kan te sig extra svårt, eftersom att det inte finns någon given 

mall för hur analysen ska göras. Det finns fem olika tekniker som forskaren kan använda vid 

fallstudier och dessa kan användas var för sig eller tillsammans. En av teknikerna (synteser 

utifrån olika fall) kräver mer än ett fall (Yin, 2007), och behandlas således inte nedan. De övriga 

fyra beskrivs mer ingående nedan. 

 

2.7.1 Mönsterjämförelse 

Mönsterjämförelse är den teknik som oftast är att föredra vid fallstudier. Tekniken handlar om 

att jämföra teorins mönster med det eller de mönster som återfinns i den insamlade datan. 

Forskaren kan jämföra flertalet mönster, men minst två. Ju högre överensstämmelse mellan 

teori och empiri, desto högre validitet på studien. För att analysen ska bli bra behöver 

skillnaderna i mönstren beskrivas tydligt och enkelt (Yin, 2007). 

 

2.7.2 Utformning av förklaringar 

Utformning av förklaringar är en form av mönsterjämförelse, men med målet att finna kausala 

samband mellan mönstren för att skapa idéer för framtida studier. För att nå fram till målet 

måste oftast forskaren göra återkommande jämförelse och hypoteserna behöver då ändras under 

arbetets gång. Detta förfaringssätt upprepas tills forskaren når sitt mål. Arbetssättet ställer höga 

krav på den som analysera och innebär många risker, till exempel att fokus förflyttas under 

arbetets gång (Yin, 2007). 

 

2.7.3 Tidsserieanalyser 

Tidsserieanalys handlar om att jämföra något över tid. De bästa slutsatserna från en 

tidsserieanalys fås om mönstret som analyseras är stort och exakt. Enkla tidsserieanalyser, 

komplexa tidsserier och kronologier är de former av tidsserieanalyser som kan användas. Dessa 

innebär till exempel att forskaren kan jämföra olika datapunkter med varandra över tid, 

forskaren kan skapa mått för att kunna mäta förändringar, med mera (Yin, 2007). 

 



30 
 

2.7.4 Programlogiska modeller 

Programlogiska modeller är en form av mönsterjämförelse, men där jämförelsen görs över tid 

av en komplex kedja av händelser med upprepande orsak-verkan samband. Modellen bygger 

på att det finns kausala samband mellan variablerna. Likt mönsterjämförelse ställer den 

programlogiska modellen teorins förväntade mönster mot den insamlade datans mönster (Yin, 

2007). 

 

2.7.5 Arbetets analysteknik 

Arbetet har använt mönsterjämförelse som analysteknik. Detta då arbetet har jämfört hur 

produktionsprocessen på AMB ser ut med hur teorin förespråkar att den borde se ut. Utifrån 

detta presenteras det i arbetet hur AMB kan förändra sina processer (planering och produktion). 

Genom att jämföra experimentet, och dess resultat, med aktuell relevant teori presenteras det 

också i arbetet om experimentet stödjer eller säger emot teorin. 

 

Utformning av förklaring anser författaren inte vara en intressant teknik, då huvudmålet med 

arbetet verken är att finna kausala samband till varför AMB gör som de gör eller att komma 

med idéer på framtida forskningsområden. Tidsserieanalys är ej heller intressant, då arbetet sker 

under en begränsad tid och detta omöjliggör insamling av tillräckligt med data även om 

förändringar av produktionsprocessen sker under arbetets gång. Av delvis samma skäl som för 

tidsserier, faller programlogiska modeller som teknik. Denna teknik är ej heller lämplig då 

arbetet inte har för avsikt att kartlägga orsak-verkan samband i den omfattning som krävs för 

att garantera kausalitet. 
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2.7.6 Arbetets analysmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Illustration av analysmodell, egen illustration  

Frågeställningar: 

-Hur kan produktiviteten i produktionsplaneringen av en manuell produktionsprocess, i 

tillverkningsindustrin, öka? 

-Hur kan produktiviteten i en manuell produktionsprocess, i tillverkningsindustrin, öka? 

 

Analys 2: 

-Blodpumprotor – Lean och värdeflödesanalys/VSM 

- Manuell montering blodpumprotor – Experiment -

WWAL 

 

Slutsatser, rekommendationer, arbetets brister och framtida 

forskning: 

-Slutsatser 

-Rekommendationer 

Arbetets brister och framtida forskning 

 

Teori: 

-Produktivitet 

-Produktionsplanering av en manuell produktion 

-Lean – ett arbetssätt för bland annat ökad produktivitet 

-VSM – Value Stream Mapping – Värdeflödesanalys: Ett sätt att arbeta med LEAN 

-En manuell monteringsavdelnings viktigaste tillgång - humankapitalet 

-Manuell montering – Layout - Eventuell automatisering - WWAL 

 

Analys 1: 

-Produktionsplanering 

-VSM: Beskrivning av hur de 

icke värdeskapande aktiviteterna 

kan minska och därmed 

produktiviteten öka 

Empiri: 

-Produktionsplanering av den manuella produktionen idag 

- Manuell produktionsprocess idag – Blodpumprotor 

-Experiment med arbetsupplägg vid montering av blodpumprotor 
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2.8 Kvalitetsmått 

Samhällsvetenskaplig forskning, med empirisk datainsamling, använder sig vanligen av fyra 

olika kvalitetsmått.  Dessa är: begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. 

En studies kvalité bedöms ofta utifrån hur väl dessa mått uppfylls. Det är inte bara slutprodukten 

som granskas, utan även hur väl dessa mått uppfylls under arbetets gång. (Yin, 2007). 

 

2.8.1 Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet handlar övergripande om vilket samband det finns mellan de begrepp som 

används i en studie, hur väl studiens användande av sambanden är allmänt accepterade 

(Grønmo, 2006). I fallstudier är begreppsvaliditeten extra viktig, då det finns risk för att 

forskarens egna åsikter och preferenser påverkar valet av den insamlade datan. Detta har gjort 

att fallstudiers begreppsvaliditet ofta är extra granskad. För att minska risken för subjektivitet 

måste forskaren vara specifik i valet av vad som ska studeras och sedan också kunna visa att de 

mått som används har en tydlig koppling till det specifika som studeras (Yin, 2007).  

 

Forskaren behöver också låta respondenter och/eller nyckelpersoner läsa utkast till rapporten 

och alltid använda flera källor om det är möjlig, det senare kallas triangulering. Forskaren 

behöver också bygga upp en kedja av bevis för det som påstås. Beviskedjan byggs lämpligen 

upp genom att någon utomstående läser igenom rapporten innan den publiceras för att 

säkerställa att påstående, slutsatser, med mera håller hela vägen genom rapporten (Yin, 2007). 

 

Arbetet har försökt uppnå god begreppsvaliditet genom att vara tydligt i hur begreppen används. 

Ett av de viktigaste begreppen i arbetet är produktivitet. Hur produktivitet beskrivs i 

litteraturen/teorin och hur begreppet används i detta arbete framgår tydligt i kapitel 3.1. Arbetet 

använder sig ibland av synonymer, till exempel avsnitt och kapitel som synonymer eller 

personal och medarbetare som synonymer, dessa anser författaren är så allmänt kända 

synonymer så att de inte behöver skiljas åt. 

 

Författaren anser att det är tydligt och väl avgränsat vad som studeras i arbetet, det beskrivs 

också tydligt i metodavsnittet och i delar av empirin hur arbetet har genomförts. Detta bör göra 

det tydligt för läsaren vad det är som har studerats. Författaren har alltid använt sig av mer än 
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en källa för att styrka det som påstås i arbetet och arbetet är granskat av både opponenter och 

examinator innan det har publicerats. Författaren anser att allt detta sammanvägt bör göra att 

arbetet uppnår god begreppsvaliditet. 

 

2.8.2 Intern validitet 

Huruvida den interna validiteten är god eller ej beror på om undersökning är gjord på sådant 

vis att det som presenteras som resultat faktiskt är korrekt utifrån de förutsättningar som gällde 

vid undersökningen (Grønmo, 2006). Intern validitet är viktigt vid påstående om kausala 

samband eller vid förklarande studier, den fungerar inte vid explorativa eller deskriptiva studier. 

Det är vid analys av data som intern validitet är intressant. Vid fallstudier finns det ofta 

uppenbara problem med att säkerställa den interna validiteten, men några sätt att göra det på är 

att jämföra mönster (mönsterjämförelser) och diskutera alternativa förklaringar (Yin, 2007). 

 

Författaren anser att arbetet har uppnått god intern validitet genom att den insamlade datan har 

jämförts med relevant teori, så kallad mönsterjämförelse. Arbetet har också stärkt sin interna 

validitet genom den del av datainsamlingen som gjorts vid tidtagningar. Tidtagningarna är 

gjorda vid flertalet tillfälle, med flera olika personer (medarbetare) inblandade och i sådan 

omfattning (mängd) att det går att göra generella antagande.  

 

2.8.3 Extern validitet 

Huruvida den eller de slutsatser som en studie kommer fram till är allmängiltiga, det vill säga 

att slutsatsen gäller i vanliga situationer och inte bara på studieobjektet, beskriver hur god den 

externa validiteten är (Grønmo, 2006). Fallstudier får ofta kritik för att de har dålig extern 

validitet, kritikerna anser att det inte går att generalisera från ett (eller ett fåtal) fall. Vid en 

fallstudie är det därför viktigt att vara medveten om att fallstudien inte genererar några 

statistiska generaliseringar, utan analytiska generaliseringar. Generaliserbarheten är dock inget 

som bara finns där. Den externa validiteten vid en fallstudie ökas genom att resultaten testas 

mot ett eller flera andra områden, för att se hur väl resultaten fungerar vid andra förutsättningar 

än vad som gällde vid det ursprungliga testet (Yin, 2007). 
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Författaren anser att arbetet har uppnått så god extern validitet som en enfallstudie, utförd på 

ett företag och på en avdelning, rimligen kan göra. Den externa validiteten är stärkt av att 

resultaten från arbetets resultat i stort är i linje med vad teorin påstår gällande WWAL (se analys 

2, kapitel 6.2). Den externa validiteten kan stärkas ytterligare om fler studier görs på samma 

område, och om dessa då kommer fram till samma eller likvärdiga resultat. 

 

2.8.4 Reliabilitet 

Om en studie använder data av hög kvalité, som har samlats in på ett strukturerat sätt, har 

studien god chans att uppnå hög reliabilitet. Reliabiliteten handlar om huruvida en forskare 

kommer fram till samma slutsats om forskaren gör om precis samma studie (samma data och 

samma tillvägagångssätt). Vi kvalitativ datainsamling kan det av naturliga skäl vara omöjligt 

att lyckas samla in exakt samma data vid olika tidpunkter, men detta hindrar inte att forskaren 

arbetar för att nå så god reliabilitet som möjlig (Grønmo, 2006).  

 

Reliabilitet har vid fallstudier betoningen på att samma resultat ska nås om studien (samma 

studie) hade gjorts igen, inte att göra en likadan studie vid ett annat tillfälle. För att detta ska 

vara möjligt att göra om studien, måste det dokumenteras noga vad forskaren har gjort och hur 

forskaren har gjort det. Detta är det viktigaste för att nå god reliabilitet vid en fallstudie. Målet 

är hela tiden att det inte ska uppstå fel och missvisningar i forskningen (Yin, 2007). 

 

Författaren anser att arbetet har uppnått hög reliabilitet genom att bland annat i metodavsnittet 

tydligt beskriva hur arbetet har genomförts, vilka antagande som har gjort och så vidare. 

Reliabiliteten är också stärkt av att det även i delar av empirin (experimentet, avsnitt 4.2.1) 

tydligt framgår hur arbetet har genomförts. 

 

2.9 Forskningsetiska övervägande 

Forskningsetiken har sitt ursprung i att skydda patienter och försökspersoner från övergrepp i 

forskningens namn. Idag har forskningsetiken ett bredare omfång och handlar också bland annat 

om frågor rörande miljö och kommersialisering av forskning. Forskningsetiken försöker nå en 

rimlig jämvikt mellan olika intressen när forskning bedrivs, till exempel handlar forskningsetik 

om balansgången mellan medverkandens rätt till skydd och integritet kontra samhällets behov 
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av forskningsframsteg (Vetenskapsrådet, 2011). Nedan återfinns några, enligt författaren 

relevanta för arbetet, forskningsetiska principer. 

 

2.9.1 Informationskravet 

De som deltar i studien måste få veta vad studien har för syfte och studiens moment ska vara 

klara för dem. Deltagarna ska få så utförlig information att de kan avgöra om de vill delta eller 

ej. Deltagarna ska också informeras om forskaren använder någon speciell teknisk utrustning. 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

Informationskravet i detta arbete uppfylles genom att författaren informerar alla som deltar 

(intervjuer och observationer av olika slag) om vad som görs och hur det görs. Alla respondenter 

har fått information om vad som ska ske muntligen och skriftligen (se bilaga 1). 

 

2.9.2 Samtyckeskravet 

Alla som berörs av studien ska vara informerade om att de deltar på frivillig basis och att de har 

rätt att avsluta sitt deltagande när de vill. Deltagare ska också vara informerade om eventuella 

risker som deltagandet kan medföra för dem (Bryman & Bell, 2013). 

 

Samtyckeskravet har i detta arbete att uppfyllts genom att alla respondenter får muntlig och 

skriftlig (se bilaga 1) information om, till exempel, att deras medverkan är frivillig. Författaren 

har inte sett några direkta risker för produktionspersonal som medverkat i detta arbete, men för 

att utesluta eventuella risker för produktionspersonal så har all produktionspersonal 

anonymiserats i arbetet så att informationen inte går att spåra. 

 

2.9.3 Konfidentialitets- och anonymitetskravet 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet handlar om att de som deltar i studien inte riskerar att 

få sina uppgifter läckta. Personuppgifter med mera ska behandlas på sådant vis att de inte 

kommer obehöriga till del. De som deltar i studien ska också kunna vara anonyma om de så 

önskar, eller om forskaren anser det vara lämpligt för att deltagarna inte ska riska utsättas för 

skada (Bryman & Bell, 2013). 



36 
 

 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet uppfylls i detta arbete genom att alla som deltar i 

arbetet vet om hur deras information/uppgifter hanteras, vilken rätt de har till anonymitet och 

hur känslig information hanteras (se bilaga 1). Personuppgifter behandlas endast i pappersform, 

vilket försvårar för obehöriga att komma åt dem, och alla uppgifter om respondenterna kommer 

att förstöras efter det att arbetet har blivit godkänt. Under arbetets gång har inga personnummer 

hanterats, vilket är till skydd för de anställda Företaget har under arbetets gång haft möjlighet 

att granska visst material (till exempel bilder) innan de lagts till arbetet, detta för att säkerställa 

anonymitet för deras kunder. 

 

2.9.4 Nyttjandekravet 

Information som samlas in under en studies gång, framförallt om det rör privatpersoner, får bara 

användas i den aktuella studien (Bryman & Bell, 2013). 

 

Nyttjandekravet uppfylls i detta arbete genom att det material, från personal och företag, som 

samlas in endast kommer att användas i det aktuella arbetet. 

 

2.9.5 Falska förespeglingar 

Forskaren får inte ge respondenterna som deltar i studien vilseledande, falsk eller ofullständig 

information om vad studien handlar om. I viss forskning kan det vara befogat att vara till 

exempel ofullständig i sin information till respondenterna, detta för att de inte ska påverkas, i 

det som studeras, av forskarens närvaro (Bryman & Bell, 2013). 

 

I detta arbete har författaren försökt vara extremt tydlig med vad arbetet handlar om, både 

muntligen och skriftligen (se bilaga 1). Författaren har inte sett någon anledning till att försöka 

hålla inne information av någon anledning. Detta har förhoppningsvis bidragit till att alla 

respondenter har fått en tydlig bild av vad arbetet handlar om. 
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2.9.6 Vetenskapsrådets allmänna råd 

Allmänna råd om hur forskning ska bedrivas har givits ut av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 

2011). Dessa kan sammanfattas enligt nedan. 

 

1. Du ska tala sanning om din forskning 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och 

arkivering 

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, 

djur eller miljö 

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning 

(Vetenskapsrådet, 2011:12) 

 

Punkterna ett till tre uppfylls i arbetet genom att författaren är tydlig med vad arbetet handlar 

om, är tydlig med hur arbetet har genomförts, vilka metoder som har använts, är tydlig i 

analyserna och inte undanhåller fakta från arbetet.  

 

Punkt fyra uppfylles genom följande: Författaren har inte erhållit någon ersättning för det 

examensarbete som genomförs på AMB, författaren har ej heller några personliga kopplingar 

till företaget. 

 

Punkt fem uppfylles genom att arbetet tydligt visar (källhänvisningar) vad som är andras 

forskning/uppgifter och vad som är författarens egna analyser, slutsatser och åsikter. Punkt sex 

hanteras på så vis att allt material som samlas in förvaras på förutbestämda platser, skyddade 

från obehörig åtkomst. Arkivering av material kommer bara att ske så länge arbetet pågår, efter 

det är respondenterna lovade att insamlat material ska förstöras. Punkt sju är inte relevant i 

aktuellt arbete och punkt åtta uppfylles genom att författaren inte tolkar in vad andra skrivit på 
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ett allt för konstruktivt sätt och att författaren under arbetets gång genom bland annat 

opponeringar har försökt hjälpa andra studenter att förbättra deras arbeten. 

 

2.10 Sammanfattning av arbetets metodval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Illustration av metodval, egen illustration 
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3. Teori 

I detta kapitel kommer för arbetet relevant teori att presenteras. Först presenteras ett eget avsnitt om produktivitet. 

Detta avsnitt kommer främst att användas i analys 2. Men då produktivitet är ett avgörande begrepp för arbetet 

kommer detta först. Efter det kommer teori om produktionsplanering, denna teori används i analys 1. Härefter 

presenteras teori rörande Lean och VSM, vilken används i båda analyserna. Därefter presenteras teori rörande 

personal och sist presenteras teori om manuell montering och WWAL, vilka båda används i analys 2.  

 

Teorierna om personal (kapitel 3.4) och manuell montering (kapitel 3.5) har båda också använts som underlag 

vid planeringen av experimentet i avsnitt 4.2.1. Därav återfinns inte all teori i analysen. 

 

3.1 Produktivitet 

Begreppet produktivitet kan ha flera olika betydelser, varför det är viktigt att klargöra vad som menas med 

produktivitet i detta arbete. Detta kapitel innehåller definitioner av produktivitet och kapitlet beskriver också vad 

som menas med produktivitet när begreppet används i detta arbete. Kapitlet beskriver också hur produktivitet 

beräknas i detta arbete, denna hur-fråga är placerad här (och inte i metodkapitlet) för att ge läsaren en samlad 

och tydlig bild av begreppet produktivitet. 

 

Produktivitet och effektivitet är begrepp som ofta används som om det vore samma sak, även 

av offentliga organ (Bellgran & Säfsten, 2005). En mer förtydligande definition av produktivitet 

är: relationen mellan utgående produkter och insats, vilket då matematiskt kan skrivas: 

Produktivitet=Utgående produkter/Insats (Bellgran & Säfsten, 2005, Olhager 2013). I svenska 

språket brukar effektivitet delas upp i inre- och yttre effektivitet, vilka på engelska är efficiency 

och effectiveness. Med inre effektivitet menas ”att göra saker rätt” och med yttre effektivitet 

menas ”att göra rätt saker” (Bellgran & Säfsten, 2005:367; Olhager, 2013:54). Detta innebär 

att det engelska ordet efficiency i stort sett är detsamma som svenskans produktivitet, även om 

det i begreppet inre effektivitet finns en förskjutning mot att göra rätt insatser och inte som i 

produktivitet där det är relationen mellan utgående produkter och insatser som är själva 

mätetalet (Bellgran & Säfsten, 2005; Olhager, 2013). 

 

Produktivitet kan i sig mätas på olika sätt. Exempelvis betyder partiell produktivitet att 

produktiviteten mäts som relationen mellan utgående produkter i relation till en enskild insats, 

till exempel arbetstid eller antal anställda. Ett annat exempel är flerfaktorproduktivitet där det 

är relationen mellan en eller flera utgående produkter i relation till flera insatser som mäts 
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(Bellgran & Säfsten, 2005; Olhager, 2013). Ytterligare ett exempel är totalproduktivitet där alla 

utgående produkter sätts i relation till alla insatser (Bellgran & Säfsten, 2005). 

 

Partiell produktivitet kan ställas upp enligt följande: Partiell produktivitet= Utgående 

produkter/Enskild insats (Bellgran & Säfsten, 2005; Olhager, 2013). 

 

Ett annat sätt att beräkna produktivitet på är att ta hänsyn till bara tid, vilket kan ställas upp: P= 

(tva /ttot) *100. Där P är produktivitet i procent, tva är tid som skapar värde och ttot är total tid 

(Bellgran & Säfsten, 2005). 

 

Detta arbete har använt sig av begreppet produktivitet som synonymt med partiell produktivitet, 

med variablerna antal utgående produkter (se kapitel 4 för vilka produkter) och insatsen 

arbetstid. Arbetet har också använt sig av produktivitet med enbart tider som variabler, i 

enlighet med ovan. 

 

3.2 Produktionsplanering av en manuell produktion 

Produktionsplaneringen är det som föregår själva produktionen. Hur en produktion är planerad påverkar 

produktionens produktivitet (Olhager, 2013). Själva planeringen kräver också arbete och en manuell produktion 

kräver oftast mer arbete än en automatiserad produktion (Braun, Rebollar & Schiller, 1996). Utifrån detta kommer 

nedanstående stycke behandla aktuell teori gällande produktionsplanering av en manuell produktion. 

 

All produktion medför kostnader på olika platser i företag, så även administrativa kostnader 

såsom produktionsplanering, med mera (Jonsson, 2008). För att möta dagens 

konkurrenssituation måste företag integrera produktionsplanering och kontroll (production 

planning and control, PPC) med företagets strategi. Det måste finnas en tydlig koppling mellan 

strategin (exempelvis kvalité eller pris) och PPC, annars riskerar företag att tappa 

konkurrenskraft. Men detta räcker inte, PPC måste också ta hänsyn till kunderna (vad de vill 

ha), produktionsmöjligheter (vad kan företaget producera) och under vilka förutsättningar kan 

företaget producera (till exempel företagets lokalisering) (Olhager & Wikner, 2000). 
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Jeon och Kim (2016) delar upp PPC i två huvuddelar, planering och kontroll. Dessa innehåller 

bland annat: 

Produktion: 

- Planering av anläggning och lokalisering. 

- Kapacitetsplanering. 

- Arbetsplanering. 

- Processplanering. 

- Planering på verkstadsgolvet. 

Kontroll: 

- Lagerstyrning. 

- Design av produktion och process. 

- Styrning av inköp och leveranser. 

(Jeon & Kim, 2016). 

 

Jonsson (2008) benämner planeringen på verkstadsgolvet som produktionsaktivitetskontroll 

(Production Activity Control, PAC). PAC ska ses som den lägsta planeringsnivån i en 

produktion och omfattar en tidshorisont från nu till en månad framåt (Browne, 1988; Jonsson, 

2008). En annan benämning på samma sak är detaljplanering (Bellgran & Säfsten, 2005). 

 

PAC handlar om att balansera planerad produktion och den tid den förväntas ta, med tillgänglig 

kapacitet. Detta för att uppnå så hög produktivitet som möjligt. I PAC ingår tre övergripande 

punkter: (1) Att släppa ordrar till produktion vid rätt tillfälle. För många ordrar på gång 

samtidigt riskerar att öka produkter i arbete och därmed binda onödigt med kapital. (2) Se till 

att allt ingående material finns tillgängligt. Detta är viktigt för att inte produktionen ska stanna 

med icke färdiga produkter i linjen. Det är i detta sammanhang viktigt att till exempel 

lagersaldon stämmer. (3) Rätt prioriteringar. Att prioritera rätt ordrar handlar om att kunna hålla 

lovade leveranstider. Prioriteringarna kan styras av i förväg uppställda regler, till exempel 

kortast produktionstid först eller först in-först ut. Alternativt kan prioriteringarna styras av 

leveranslistor, innebärande att produktionen styrs för att klara leveranstiderna, utan andra 

styrningar. Att prioritera utifrån leveranslistorna kräver förhållandevis mer arbete och mer 
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datorstöd än att prioritera efter förutbestämda regler (Jonsson, 2008) och att planera en manuell 

produktion är mycket mer arbetskrävande än att planera en automatiserad produktion (Braun, 

Rebollar & Schiller, 1996; Jonsson & Mattsson, 2016). 

 

Nivåerna över detaljplaneringen kan benämnas på flertalet olika sätt och delas in i olika långa 

tidshorisonter. Två vanliga benämningar på nivån direkt över detaljplaneringen är taktisk 

planering eller behovsplanering och dessa har en planeringshorisont från cirka en månad i 

framtiden till cirka ett år i framtiden (Bellgran & Säfsten, 2005; Jonsson, 2008; Olhager, 2013). 

På denna nivå ligger fokus på att bestämma till exempel arbetsstyrka, inköp, hur många 

produkter som ska vara i produktion (Jonsson, 2008) och att försäkra sig om att ingående 

material finns tillgängligt till detaljplaneringen (Bellgran & Säfsten, 2005). 

 

3.3 Lean – ett arbetssätt för bland annat ökad produktivitet 

Det finns flera olika arbetsmetoder för att arbeta med ökad produktivitet, varav Lean är ett (Ljungberg & Larsson, 

2012; Olhager, 2013; Braun & Kessiakoff, 2011). Utifrån detta kommer kommande stycke att behandla teori om 

Lean, då författaren anser att Lean är ett relevant koncept som användas vid analysen av arbetet på AMB:s 

manuella monteringsavdelning. 

 

Att arbeta enligt Lean går bland annat ut på att arbeta på ett sådant sätt att problem synliggörs, 

för att möjliggöra utveckling och testning av åtgärder för att komma tillrätta med problemen. 

Inom Lean arbetas ofta med åtta former av slöseri, vilka bör elimineras för att öka 

produktiviteten (Braun & Kessiakoff, 2011). Dessa slöserier är: (1) Överproduktion, detta 

slöseri är det allvarligaste av alla slöserier då det skapar flera följdslöserier. (2) Att vänta. (3) 

Icke nödvändiga lager. (4) Onödiga rörelser och förflyttningar av personal vid produktionen. 

(5) Att behöva omarbeta produkter. (6) Göra mer än vad kunden betalar för. (7) Transportera 

material i onödan. (8) Att inte använda personalens kompetens (Braun & Kessiakoff, 2011; 

Keyte & Locher, 2004). 
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3.3.1 VSM – Value Stream Mapping – Värdeflödesanalys: Ett sätt att arbeta med Lean 

VSM är ett sätt att arbeta med Lean (Serrano, Ochoa & De Castro, 2008). Då VSM anses vara ett bra arbetssätt 

för monteringsavdelningar (Seth & Gupta, 2005) och för administration (Keyte & Locher, 2004), har författaren 

valt att använda VSM för att studera AMB:s produktionsplanering av den manuella monteringsavdelning och 

den manuella monteringsavdelningen. 

 

Ett i Lean omnämnt slöseri är att göra mer än vad kunden betalar för (Braun & Kessiakoff, 

2011; Keyte & Locher, 2004). VSM har sitt ursprung ur Lean-filosofin, där målet är att använda 

minimalt med resurser i produktionen och eliminera alla, för kunden, icke-värdeskapande 

aktiviteter (Serrano, Ochoa & De Castro, 2008). Lean är mer av en ledningsfilosofi, medan 

VSM har visat sig vara en funktionell teknik för att uppfylla Lean-filosofin. VSM fungerar 

väldigt bra för att öka produktiviteten i produktionsflöden som är oberoende av andra 

produktionsflöden (Serrano, Ochoa & De Castro, 2008). VSM har visat sig vara extra bra för 

att öka produktiviteten i anläggningar med likartad produktion, till exempel i 

monteringsanläggningar (Seth & Gupta, 2005). 

 

VSM fungerar dock inom hela företag, även inom administration och annan icke-produktion. 

Precis som i produktionen handlar VSM på kontorsnivå om att kartlägga vilka slöserier som 

kan elimineras, det handlar alltså om att bara göra det som kunden är villig att betala för och 

det som måste göras för att övrig produktion ska fungera (stödfunktioner) (Keyte & Locher, 

2004). 

 

VSM består av flertalet faser, vilka innebär: 

1. ”Val av produktfamilj. 

2. Nulägesbeskrivning. 

3. Beskrivning av tänkt läge. 

4. Beskrivning av en arbetsplan. 

5. Uppnåelse av arbetsplanen.” 

(Fritt översatt från Serrano, Ochoa & De Castro, 2008:3) 

 

För att komma till det tänkta läget, är det nödvändigt att först bestämma värdeflödesanalysens 

avgränsningar i form av till exempel företag, enskild avdelning eller enskild produkt. När väl 
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detta är gjort måste nuläget beskrivas (punkt två ovan) för att processen med VSM ska kunna 

fortgå (Bellgran & Säfsten, 2005). Detta kan göras genom flera olika steg, varav några är: (1) 

Information om kunden och vad kunden vill ha. (2) Huvudprocessidentifiering. (3) Notera 

flöden, tider, lager med mera. (4) Notera i vilken ordning saker görs. (5) Notera om det är 

tryckande (push) eller dragande (pull) som styr produktionen. (6) Beräkna effektiv tid, takttider, 

ställtider, cykeltider, ledtider, med mera (Bellgran & Säfsten, 2005; Keyte & Locher, 2004). 

 

När arbetet med punkt tre (ovan) ska påbörjas är det lämpligt att ställa följande sju frågor (vilka 

fungerar i företag i allmänhet, men i administrationen i synnerhet): (1) Vad är kunden redo att 

betala för? (2) Hur ofta ska produktionen följas upp? (3) Vilka arbetsmoment skapar värde och 

vilka arbetsmoment är slöserier? (4) Hur kan avbrott i produktionen undvikas? (5) Hur 

säkerställs att rätt arbete utförs? Bortsett från avbrott. (6) Hur jämnar vi ut arbetsbelastningen? 

(7) Vilka förändringar behöver göras för att nå det tänkta läget? Under denna punkt är exempel 

på sådant som kan göras; arbeta standardiserat, se över orderstorlekar, korrekta uppgifter från 

början, ändra de fysiska förutsättningarna för arbetet, korrigera fel under arbetets gång, med 

mera (Keyte & Locher, 2004). 

 

Under punkt tre finns det några lean-riktlinjer att förhålla sig till, vilka innebär: 

a. ”Produktionsrytmen måste styras av efterfrågan. Takttid kommer vara det koncept 

som återspeglar en sådan rytm. 

b. Kontinuerligt flöde måste upprättas där det är möjligt (unika produkter förs in i 

grupper). 

c. Dragande system måste användas mellan olika arbetscentra när kontinuerligt 

flödet inte är möjligt. 

d. Endast en process, kallad farthållarprocessen, (pacemaker process) bör styra 

produktion av de olika delarna. Denna process kommer att bestämma takten för 

hela värdeflödet. 

e. Farthållarprocessens schemaläggning kommer att maximera blandningen och 

jämna ut volymerna med hjälp ett heijunka-system1. 

                                                             
1 Ett heijunka-system innebär en process som på ett enkelt sätt kan byta produkt, vilket möjliggör produktion av små serier kopplade till 

ordrar. Heijunka kan ses som motsatsen till massproduktion (Olhager, 2013).   
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f. Den övergripande effektiviteten bör förbättras. Projekt som arbetsmetod, 

cykeltidsförbättringar, minskning av ställtid och arbete för att vidmakthålla 

förändringarna kan inledas av ett VSM-team.” 

(Fritt översatt från Serrano, Ochoa & De Castro, 2008:3) 

 

Vid skapande av en produktionsprocess, enligt VSM, kan användas fler och/eller andra 

riktlinjer än ovan nämnda av Serrano, Ochoa och De Castro (2008). Erlach och Sheehan (2016) 

tar förutom ovan nämnda punkter upp FIFO och flaskhalsar som saker att ta hänsyn till när en 

produktion enligt VSM skapas. 

 

3.4 En manuell monteringsavdelnings viktigaste tillgång – Humankapitalet 

Att personalens/medarbetarens insats påverkar produktionen är allmänt känt (Bellgran & Säfsten, 2005). Utifrån 

att medarbetarna är viktiga för företaget (Andriolo, Battini, Persona & Sgarbossa, 2016), kommer detta avsnitt 

att behandla aktuell teori gällande medarbetarna och hur företag kan arbeta för att öka sin produktivitet genom 

att ta hänsyn till flertalet olika aspekter rörande medarbetarna. 

 

Det har inom industrin varit känt i över 100 år att valet av personal, och personalens kompetens 

påverkar produktionens utfall (Bellgran & Säfsten, 2005). Idag har dock skett en förskjutning 

från att bara se till att rekrytera rätt personal med rätt kompetens till att också lägga fokus på att 

få medarbetarna engagerade och ge medarbetarna möjlighet till personlig utveckling 

(Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

På senare tid har fler och fler företag börjat ta mer och mer hänsyn till de sociala och 

miljömässiga aspekterna av sin verksamhet, utöver de redan viktiga ekonomiska aspekterna. 

Detta har visat sig viktigt, då det är svårt för företag idag att utvecklas och leva vidare om 

personalen inte mår bra. Det omgivande samhället ställer också allt mer långtgående krav på 

miljöhänsyn och arbetsmiljöfrågor i företag. Det kan alltså vara svårt att både finna finansiärer 

till företaget och sälja företagets produkter om företaget inte tar hänsyn till miljön och 

arbetsmiljön (Andriolo, Battini, Persona & Sgarbossa, 2016) 

 

Upprepande av samma arbetsmoment riskerar att leda till att medarbetarna får 

förslitningsskador. Detta sätter fokus på ordrarnas storlek och det gäller allt från produktion till 
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packning och lager, alla platser där det sker manuellt arbete. Detta står emellanåt i konflikt med 

EOQ-formeln (ekonomisk orderkvantitet) och på grund av detta glöms ibland EOQ bort när 

hänsyn ska tas till arbetsmiljöfrågor. Idag pågår dock arbete med att ta fram EOQ-formler som 

tar hänsyn till miljö och/eller arbetsmiljö (Andriolo, m fl., 2016). Utvecklingen av allt mer 

specialiserade produkter i allt mindre volymer innebär också att automatisering av all 

produktion ter sig avlägsen, det är oftast inte försvarbart att investera i maskiner för allt för små 

serier (Braun, Rebollar & Schiller, 1996). 

 

En allt mer åldrande arbetsstyrka kräver att företag tar hänsyn till de ergonomiska 

förutsättningarna på arbetsplatserna på ett tidigt stadium av produktionsplaneringen. Detta för 

att minska risken för förslitningsskador och andra ohälsoproblem (Fritzsche, m.fl., 2012).  

 

3.5 Manuell montering – Layout - Eventuell automatisering - WWAL 

Hela detta arbete kretsar kring AMB:s manuella monteringsavdelning, därför får manuell montering ett eget 

teoristycke. I detta stycke presenteras relevant teori angående manuell montering och hur en manuell montering 

kan göras produktivare. 

 

Monteringsavdelningen är ofta den sista avdelningen i ett företag innan produkterna packas och 

levereras till kund. Detta gör att avdelningens produktivitet är starkt beroende av tidigare 

avdelningars arbete, till exempel avseende andel moduler som kan användas i flera olika 

slutprodukter (Bellgran & Säfsten, 2005). Mängden moduler påverkar stort den ekonomiska 

rimligheten i att automatisera en monteringsavdelning (Teknisk Framsyn, 2004). Komplexa 

produkter kräver ofta produktionsserier på flera tusen produkter för att något annat än manuell 

montering ska vara aktuellt (Singer, Golan & Cohen, 2014).  

 

Monteringsavdelningarna i de flesta företag såg ungefär likadana ut under 1900-talets första 70 

år, vilka var inspirerade av Taylorismen och Fords monteringslinor där linan bestämde 

arbetstakten. Under 1980-talet började dock förändringar att ske där mer hänsyn togs till 

arbetarnas situation, ofta kallat det goda arbetet (Bellgran & Säfsten, 2005). Här kan Volvos 

Kalmarfabrik ses som ett exempel där hänsyn togs till det goda arbetet redan vid byggandet av 

fabriken. Det goda arbetet innebär bland annat att arbetet ska innehålla viss omväxling, 

arbetstagaren ska få visst eget ansvar som denne kan fatta beslut utifrån och möjlighet för 
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arbetstagaren att lära sig nya saker. Det innebär också att montering sker i parallella grupper 

istället för som tidigare i linor (Johansson & Abrahamsson, 2007). På 2000-talet kan dock ses 

en återgång till linjemontering, även om nu mer hänsyn tas till arbetsmiljön i linorna (Bellgran 

& Säfsten, 2005). 

 

Traditionellt är en monteringslina organiserad så att medarbetarna är stationerade på en specifik 

plats längs linan och specialiserade på just sin arbetsuppgift (Al-Zuheri, Luong & Xing, 2013). 

I en traditionell lina är det produkten som flyttar sig mellan arbetsstationerna (Bellgran & 

Säfsten, 2005; Wang, Owen & Mileham, 2007). Detta leder dock ofta till arbetsrelaterade 

förslitningsskador, varför idéer har lyfts fram om att personalen ska följa med produkten längs 

linan istället (walking workers assembly line, WWAL) (Al-Zuheri, Luong & Xing, 2013).  

 

Det finns flera fördelar med ett WWAL-system jämfört med den traditionella linan, vilka 

förutom att det kan minska arbetsrelaterade förslitningsskador är (beroende på bransch och 

produkter) bland annat bättre möjlighet att justera produktionen efter efterfrågan (på en specifik 

produkt) och möjlighet att anställa minimalt med personal (Al-Zuheri, Luong & Xing, 2013). 

Vid produktserier med låga volymer riskerar den traditionella linan att vara ineffektiv, risken 

är stor att medarbetarna inte har full sysselsättning (Wang, Owen & Mileham, 2007). En annan 

tänkbar fördel ur produktivitetssynpunkt är att ett WWAL-system leder till att personalen 

kommer att jaga varandra, ett så kallat ”rabbit chase” uppstår (Al-Zuheri, Luong & Xing, 2013; 

Cevikcan, 2016; Wang, Owen & Mileham, 2007). 

 

Det finns dock också saker som talar emot ett WWAL-system, vilka bland annat är att bättre 

utbildad personal ofta kräver högre lön, att personal kan anse det slitsamt att behöva gå hela 

linan runt och det finns risk att flaskhalsar i produktionen stoppar en hel arbetsstyrka, istället 

för att mellanlager skapas (Al-Zuheri, Luong & Xing, 2013). Kostnaden för att utbilda 

personalen i flera arbetsmoment kan också vara en nackdel med WWAL-systemet, liksom 

möjligheten att lyckas utbilda personal med låg grundutbildning. En annan viktig faktor för om 

ett WWAL-system lyckas eller ej är hur komplex produkten är, ju komplexare desto svårare att 

lyckas. Detta beroende på att komplexa produkter kräver än mer kompetent personal (Wang, 
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Owen & Mileham, 2007). För all manuell produktion gäller också att det är svårt att beräkna 

det verkliga utfallet på grund av att medarbetare arbetar olika fort (Jonsson & Mattsson, 2016). 

 

2       

 

3       

 

4       

Figur 5. Egen illustration av traditionell lina. Produkten flyttar mellan stationerna. (Fri tolkning av Bellgran & 

Säfsten, 2005:13-21 och Wang, Owen & Mileham, 2007:1.) 

 

       

 

       

 

       

Figur 6. Egen illustration av WWAL. Medarbetare och produkt flyttar mellan stationerna. (Fri tolkning av Al-

Zuheri, Luong & Xing, 2013:540-542;544 och Wang, Owen & Mileham, 2007:2.)  

 

Ett annat sätt att öka produktiviteten i ett WWAL-system är att öka antalet arbetsstationer och 

antalet medarbetare. Att enbart öka antalet medarbetare minskar däremot produktiviteten 

(Wang, Owen & Mileham, 2007). Studier har visat att för att ett system där personalen följer 

                                                             
2 Medarbetare. 
3 Produkt i arbete. 
4 Arbetsstation. 
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med produkten längs linan ska lyckas krävs bland annat att det är färre medarbetare än 

arbetsstationer på linan. Detta för att undvika stopp i produktionen på grund av flaskhalsar (Al-

Zuheri, Luong & Xing, 2013). Wang, Owen och Mileham (2007) anser å sin sida att maximal 

produktivitet uppnås vid lika antal arbetsstationer och medarbetare, även om de inte utesluter 

att produktiviteten kan ökas ytterligare med någon extra arbetsstation. Wang, Owen och 

Mileham (2007) påpekar att just balanseringen av cykeltiden vid varje arbetsstation är en av de 

avgörande faktorerna för om ett WWAL-system ska lyckas. 

 

      

 

      

 

       

Figur 7. Egen illustration av WWAL med färre medarbetare än arbetsstationer. (Fri tolkning av Al-Zuheri, 

Luong & Xing, 2013:540-542;544.)  

 

Det finns också bevis för att människors koncentration/vaksamhet sjunker succesivt, under 

tiden, om de gör samma saker under en längre tid. De människor som har avbrott i det de gör 

är vaksammare/mer koncentrerade, detta kan noteras redan på intervaller om 10 minuter (Ariga 

& Lleras, 2011). Det finns uppfattningar om att mer än mellan trekvart och en timmes 

koncentration i en vardaglig miljö inte är möjligt och att produktiviteten ökar om människor tar 

regelbundna pauser från det de gör (Rozental, 2013). 
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 4. Empiri 

Empirin är indelad i två huvudstycken. Det första behandlar aktuell empiri gällande produktionsplanering, det 

andra behandlar aktuell empiri gällande produkten blodpumprotor. Under det andra stycket redogörs också för 

det experiment som genomförts vid linjen för blodpumprotor, detta är uppdelat i två understycken. 

 

4.1 Produktionsplanering av den manuella produktionen idag 

I detta stycke beskrivs hur produktionsplaneringen av avdelning 80 (den avdelning som arbetar med manuell 

montering/produktion) går till.  Empirin är insamlad vid en fokuserad intervju med logistik- och inköpsansvarig 

Johan Thörnblad 2017-04-13. Intervjufrågorna framgår av bilaga 5. Empirin är också insamlad 2017-04-13 

genom deltagande observation av produktionsplaneringen. 

 

Planeringen av avdelning 80 görs nästan uteslutande av logistik- och inköpsansvarig på AMB. 

Detta upplevs som en svaghet (att inte fler är insatta i planeringen), samtidigt som logistik- och 

inköpsansvarig också ser det som en styrka att veta hur produktionen går, att veta när 

produkterna beräknas vara färdiga och att direkt kunna styra när produkter ska vara färdiga 

(Thörnblad, 2017-04-13). 

 

Tidsåtgången för att planera avdelning 80 uppskattas till 6-8 timmar per vecka, vilket anses 

vara mycket jämfört med de andra avdelningarna där produktionen är mer maskinell. 

Planeringen går till på så vis att ordrar läggs in i en grovplanering när de inkommer. Från denna 

grovplanering tas sedan ordrarna och överförs till slutplaneringen i slutet av veckan före den 

vecka som planeras. Vid detta tillfälle görs också en avstämning så att ingående detaljer finns i 

lager. Lagersaldona stämmer nästan alltid. När detta är gjort läggs de olika produkterna in i ett 

schema, där antalet automatiskt ger beräknad produktionstid. Tillgänglig tid per dag ska i detta 

skede vara inlagt i datorn av produktionsledaren. Vid detta tillfälle tas också hänsyn till om 

någon order från nuvarande vecka tros släpa över till nästa vecka (Thörnblad, 2017-04-13). 

Författaren upplever att det är ett väldigt pusslande med tider, något som verkar ta väldigt 

mycket tid. Författaren noterar också att det går åt tid för att klippa och klistra i Excel för att 

relevant information ska hamna på rätt ställe. 

 

AMB har en framförhållning på 3-7 veckor på de produkter som behöver produceras på 

avdelning 80. Det är väldigt sällan som det kommer akutordrar som har kortare planeringstid 
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än 3 veckor, det vill säga helt nya ordrar eller ändrade volymer. Däremot förekommer det att 

kunden önskar ändrade varianter av en produkt med kortare varsel. Detta påverkar dock inte 

produktionstiden på avdelning 80, däremot påverkar det vilka ingående detaljer som behövs för 

monteringen (till exempel en plastdetalj i rött istället för i blått). Detta problem är dock 

avtagande. En klar majoritet av de produkter som monteras på avdelning 80 är ständigt 

återkommande, även om det inte alltid finns någon fastställd order mer än 3-7 veckor i förväg 

(Thörnblad, 2017-04-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Illustration av produktionsplaneringen av avdelning 80. Egen illustration. 
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4.2 Manuell produktionsprocess idag - Blodpumprotor 

Detta empiristycke är insamlat genom öppna intervjuer 2017-01-16 (Gruppintervju med Eklund, Elmstrand och 

Thörnblad)), 2017-02-03 (Eklund), 2017-02-03 (Elmstrand) 2017-02-08 (Eklund) 2017-02-08 (Elmstrand), 2017-

02-08 (Thörnblad), 2017-03-08 (Elmstrand) och 2017-03-28 (Elmstrand). 

 

Empirin är också hämtad från direkta och deltagande observationer som författaren har gjort 2017-02-03, 2017-

02-08, 2017-02-14, 2017-02-15, 2017-03-02, 2017-03-08 och 2017-04-04. För att underlätta läsningen av 

följande stycke och för att helt kunna anonymisera produktionspersonal kommer inte stycket innehålla några 

referenser. All information är inhämtad vid ovan nämnda tillfällen. 

 

Detta kapitel är detaljrikt och i viss mån svårt att överblicka om läsaren läser kapitlet härifrån och ner. För att 

underlätta förståelsen av vad det är läsaren läser, rekommenderas läsaren att bläddra fram till figur 9 sist i detta 

kapitel (4.2) och därigenom få en överblick över de beskrivna momenten. Kapitlet är detaljrikt därför att empirin 

har legat till grund för experimentet i följande kapitel och för att läsaren ska få en fullständig bild av produktionen, 

empirin används dessutom i en värdeflödesanalys i analys 2. 

 

Blodpumprotor är en produkt som AMB tillverkar/monterar åt ett företag i den medicintekniska 

branschen. De plastdelar som ingår i rotorn är tillverkade på AMB, övriga detaljer är inköpta. 

Blodpumprotorn innehåller för sig specifika ingående plastdetaljer, det vill säga rotorns 

ingående plastdetaljer återfinns inte andra produkter. Rotorn är en detalj som sitter i 

dialysmaskiner, med huvuduppgift att få slangarna i maskinen att röra på sig så att blodet inte 

koagulerar. Då rotorn ska ingå i medicinteknisk utrustning finns det krav på att flertalet av de 

ingående detaljerna i rotorn ska vara spårbara. Spårbarhetskravet kan anses påverka 

produktionen negativt då varje produktionsomgång ska vara spårbar, vilket bland annat innebär 

att det inte går att påbörja en del av en ny order utan att hela ordern är planerad och ingående 

detaljer dokumenterade. 
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Bild 1. Blodpumprotor (placerad i slutjusteringen), egen bild 

 

En produktionsomgång är på 216 styck blodpumprotorer. Antalet styrs ytterst av kunden, men 

att det just är 216 styck (och inte till exempel 200 styck) beror på att varje låda med färdiga 

rotorer rymmer 36 styck (36*6=216). Idag sker produktionen genom att 72 styck rotorer 

produktionsstartas per dag. Dessa görs i sin i omgångar av 36 styck, det är så många som får 

plats på en bricka och i en kartong (färdig rotor). När rotorerna tillverkas måste det lim som 

används i arbetsmoment fyra (se nedan) härdas i tolv timmar, vilket innebär att 72 styck rotorer 

får vänta över natten på att bli färdigställda och packade. 

 

 

Bild 2. Rotorer på bricka (under produktion), egen bild 

 

AMB tillverkar cirka 5250 styck blodpumprotorer per år, vilket ger en produktionsserier cirka 

varannan vecka. Detta medför i sin tur att produktionen av rotorn inte sker kontinuerligt. AMB 
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ser en ökad efterfrågan på blodpumprotorer, men det är osäkert om den ökade efterfrågan håller 

i sig. 

 

Blodpumprotorn produceras idag inte mot lager då detta innebär en alltför omfattande 

administration, på grund av all den dokumentation som varje order kräver. På grund av ändrade 

regler (angående spårbarheten) under våren 2017 blev det enklare att producera mot lager, detta 

är dock inget som görs än. 

 

Idag ”laddar” lagret en mindre vagn med de ingående artiklar som ska användas till en 

produktionsomgång av rotorer. Detta sker enligt den produktionsplanering som görs. När 

ordern är helt eller delvis slutförd registrerar (se nedan) produktionspersonal att ordern är 

avslutad och de artiklar som inte har spårbarhetskrav räknas automatiskt av från lagersaldot i 

databasen. Däremot måste en produktionsledare manuellt avregistrera de artiklar som har 

spårbarhetskrav. 

 

 

Bild 3. Del av inkommande material, plockat från vagn till produktionslinjen. Egen bild 

 

Idag används den produktionslinje som finns på lite olika sätt, mycket beroende på hur många 

som just en aktuell dag jobbar i linjen. Ibland görs produkterna på en station och skickas vidare 

till nästa och ibland följer personalen brickan. Det är dock vanligast att rotorn skickas vidare. 

Eventuell rotation mellan personalen sker ibland när 36 rotorer är monterade, ibland när 72 

rotorer är monterade. 
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Vid monteringen av blodpumprotor har författaren noterat sex övergripande arbetsmoment som 

sker. Arbetsmoment ett består av att personalen först tar ett vred och avsynar detta. Vredet 

placeras i en press och i vredet placeras två fjädrar och två stift. Därefter tar personalen det som 

kommer att bli blodpumprotorns mittbit, avsynar denna och placera därefter också denna i 

pressen. Härefter pressas detaljen i pressen. Därefter pressas två stift på vardera sida av 

mittbiten. Pressningen av stiften går till så att personalen fäster fyra stift i en press, placera 

mittbiten i pressen och detaljen pressas. Arbetsmoment två består i att en gängad skruv fästes i 

mitten av mittbiten. Denna gängade skruv plockas upp manuellt och fästes med en mejsel. 

 

 

Bild 4. Avsyning är mycket noggrann, samt bild 5. Mittbit i press, med stift och fjädrar placerade, vredet ska 

placeras på rotorn också. Sedan pressas rotorn i pressen. Egna bilder 

 

 

Bild 6. Pressning av stift, samt bild 7. Mittbit med infäst mittgänga, mejsel. Egna bilder 
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Då personalen idag gör arbetsmoment ett och två på lite olika sätt, vissa gör momenten uppdelat 

och andra gör dem mer i en följd så har författaren valt att slå samman de tider som har uppmätts 

för dessa moment. Författaren anser att det annars inte går att jämföra de olika tider som 

uppmätts. Författarens tidtagningar av arbetsmoment ett och två har givit en total genomsnittlig 

monteringstid om 54,4 (43,9+10,5) sekunder per bit, vilket då blir en total produktionstid om 

cirka 33 minuter för 36 styck rotorer (36*54,4s=1958,4s=32,6minuter). Vilket då följaktligen 

ger en produktionstid om cirka 65 minuter (32,6*2) för 72 styck rotorer. 

 

Tider för tidtagningar av arbetsmomenten för blodpumprotor framgår av bilaga 2. De tider som 

används i detta kapitel återfinns i nämnd bilaga. Tiderna är delvis uppdelade, detta beror på att 

personalen utför arbetsmomenten på delvis olika sätt (de har till exempel egna mellanlager 

mellan momenten och dessa kan vara olika stora, även enskilda arbetstagare har olika stora 

egna mellanlager vid olika tidpunkter). Så kallad dötid är inte med i tidtagningarna, det är bara 

så kallad effektiv/värdeskapande arbetstid som är tidtagen. Att dela upp tiderna på genomfört 

sätt har varit en förutsättning för att kunna använda tiderna. 

 

Arbetsmoment tre består av flertalet olika delmoment. Först pressas två kullager, en rulle och 

ett stift ihop till ett hjul. Detta görs i en press. Därefter fästes hjulet på det som kommer att bli 

rotorns sidobit. Varje rotor behöver två sidobitar. Härefter fästes dessa två sidobitar på mittbiten 

med varsitt stift. Dessa sidobitar ska därefter fästas med ytterligare varsin skruv (med 

plastbricka) och mellan sidobit och mittbit ska det också placeras en fjäder. Tid för att montera 

plastbrickor på skruvarna är inte tagen. De två skruvarna som ska hålla sidobit och fjäder på 

plats ska doppas i fett innan de monteras. 
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Bild 8. Hjul på väg in i press, samt bild 9. Hjul fästa på sidobitar. Egna bilder 

 

 

Bild 10. Sidobitar fästa på mittbit, samt bild 11. Montering av skruv vid fjäder. Egna bilder 

 

Författarens tidtagningar av arbetsmoment tre har givit en total genomsnittlig arbetstid om 

109,8 sekunder (33,3+7,8+17,3+51,4 9 per rotor, det vill säga cirka 54 minuter för 36 styck 

rotorer (109,8s*36=3952,8s=65,9minuter). Vilket då följaktligen ger cirka 131,8 minuters 

produktionstid (65,9*2) för 72 styck rotorer. 

 

Arbetsmoment fyra börjar med att rotorn placeras i fixeringsställ, därefter tar personalen en 

skruvmejsel. Med mejseln tar de sedan skruv, skruven doppas sedan i lim. Dessa skruvar 

skruvas sedan i rotorn, fyra på varje sida. Efter detta måste två skruvar på varje sida efterdras, 

detta då två skruvar på varje sida är de som ska hålla hjulen på plats. De skruvar som används 

kommer i mindre kartong, läggs i en speciell fixtur och skakas på plats, detta moment är inte 

tidtaget. 
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Bild 12. Rotor i fixeringsställ för montering av limmade skruvar (fingerad bild, skruvarna skruvas i helt en och en 

i vanliga fall), samt bild 13. Skruvar i fixtur. Egna bilder 

 

Arbetsmoment fem består av att skydd pressas på de fyra stift som monterades i moment ett. 

Detta görs genom att personalen först fäster fyra skydd i en press, därefter placerar de rotorn i 

mitten av pressen och sedan pressas skydden på. 

 

 

Bild 14 och 15, pressning av skydd. Egna bilder 

 

Då personalen genomför arbetsmoment fyra och fem på lite olika sätt, de gör olika många 

färdiga i moment fyra innan de går vidare med moment fem så har författaren valt att slå 

samman de genomsnittliga tiderna som uppmäts. Författaren anser att det annars inte går att 

jämföra de olika tider som tagits. Författarens tidtagningar av arbetsmoment fyra och fem har 

givit en genomsnittlig arbetstid om 159,6 sekunder (143,8+15,8) per rotor, det vill säga cirka 
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96 minuter för 36 styck rotorer (159,6s*36=5745,6s=95,8minuter). Vilket följaktligen då ger 

en produktionstid om cirka 192 minuter (95,8*2) för 72 styck rotorer. 

 

I samband med moment fem placeras rotorerna på en bricka, som när den är full (36 styck) 

täcks med skyddsplast, där rotorerna (limmet) får härda över natten. Dagen efter är det möjligt 

att påbörja moment sex. När en bricka är färdig (i samband med moment fem) avrapporteras 

dessa rotorer mot lager. Denna tid för avrapportering är uppmätt vid ett fåtal tillfällen, varför 

det är omöjligt att dra några slutsatser om någon genomsnittlig tid. De få värden som har mätts 

upp ger dock en tid på cirka tre minuter. Det noteras att personalen måste förflytta sig i lokalen 

för att komma till den dator där avrapportering sker. 

 

 

Bild 16. Bricka med mellanlager över natten, egen bild 

 

Arbetsmoment sex genomförs på mycket olika sätt av personalen, nedan ges en generell 

beskrivning av hur momentet genomförs i olika delmoment. Vid arbetsmoment sex börjar 

personalen med att med ett skjutmått kontrollmäta fem styck blodpumprotorer, därefter kollar 

de (med specialverktyg) att innediametern i fem rotorer är korrekt. Personalen kontrollerar att 

de i moment fyra limmade skruvarna sitter ordentligt, detta görs med en skruvmejsel med 

ställbart motstånd och på alla rotorer. Efter detta placeras rotorn i en fixtur där avståndet på 

mittbit kontra sidobitar justeras med hjälp av de skruvar som fästes i moment tre. Därefter görs 

en slutlig okulär besiktning av rotorn, eventuellt smuts och/eller lim torkas av. Hjulen avsynas 

extra noga, då det är mot dessa som dialysmaskinens slangar kommer att ligga. På den godkända 
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rotorn fästes nu en liten klisterlapp med ett unikt nummer. Rotorn packas in i skumplast och 

lägges i låda. 

 

 

Bild 17. Verktyg för slutkontroll, samt bild 18. Rotor i ställ för slutkorrigering av inställt mått på sidobitar. Egna 

bilder 

 

Den av författaren uppmätta genomsnittliga arbetstiden för moment sex är 125,1 sekunder per 

blodpumprotor. Detta ger då en tid på cirka 75 minuter (125,1s*36=4503,6s=75,1minuter) för 

att kontrollera och packa en låda med rotorer (36 styck). Utöver detta tillkommer tid för 

kontrollmätning av varje omgång (36 styck) som ska packas, samt pappersarbete i form av att 

mätvärdena ska dokumenteras. Denna tid är uppmätt vid ett fåtal tillfällen, varför det är omöjligt 

att dra några slutsatser om någon genomsnittlig tid. De få värden som har mätts upp ger dock 

en tid på cirka fem minuter. Efter att en kartong har slutförts så ska dessa 36 rotorer 

avrapporteras och kartongen ska märkas med etikett. Denna tid är också uppmätt vid ett fåtal 

tillfällen, varför det är omöjligt att dra några slutsatser om någon genomsnittlig tid. De få värden 

som har mätts upp ger dock en tid på cirka tre minuter. 

 

Totalt sett ger detta en sammanlagd produktionstid om 428,4 sekunder per blodpumprotor 

(54,4+89,3+159,6+125,1), eller cirka 7,1 minuter (428,4/60). Detta ger en total produktionstid 

om cirka 1542,2 minuter för en hel produktionsomgång om 216 styck (216*7,14), eller 25,7 

timmar (1542,24/60). Det ska dock påpekas att ingen hänsyn har tagits till slutkontrollen vid 

moment sex, vilken grovt räknat skulle kunna vara cirka en halvtimme 

(216/36=6*5minuter=30minuter=0,5timme) per 216 styck rotorer. Inte heller har hänsyn tagits 
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till de avrapporteringar mot lager som görs om en del av en order har slutförts. Detta moment 

tillkommer varje gång som personalen avrapporterar det som gjorts (oftast en kartong/36 styck 

rotorer). Detta tidsmoment är då 6 gånger*3 minuter=18 minuter*2=36 minuter. Detta ger då 

en total arbetstid 26,8 timmar (1542,2+30+36=1608,2minuter/60=26,8timmar). 

 

AMB har idag en planerad produktionstid för 216 rotorer på (35+10,2) 45,2 timmar och den 

senaste tidens genomsnittliga produktionstid för 216 rotorer är på cirka (32+9) 41 timmar. 

Tiderna är idag delade då den första och andra delen är tydligt åtskilda från varandra (av 

mellanlagret för härdning av lim). 
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Nedan ses en sammanställning av de uppmätta tiderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Sammanställning av de olika momenten och deras tidsförbrukning enligt författarens mätningar. Egen 

illustration 

 

  

Moment 1 & 2 

54,4s/rotor 

Moment 3 

109,8s/rotor 

Moment 4 & 5 

159,6s/rotor 

Moment 6 

125,1s/rotor+5min/36st. 

Avrapportering 

3 minuter/36st. 

Avrapportering 

3 minuter/36st. 



63 
 

4.2.1 Experiment med arbetsupplägg vid montering av blodpumprotor 

Stycket nedan innehåller både idéer och beskrivning av hur experimentet har genomförts. Hur hade kunnat vara 

placerat i metodkapitlet, men författaren har valt att lägga det här för att ge en bättre helhetsbild av utfört 

experiment. Även viss teori från teoriavsnittet beskrivs, detta också för att ge läsaren en bättre bild av varför 

experimentet genomförts på det sätt som det gjorts. 

 

Detta experiment är utarbetat av författaren och Stefan Elmstrand vid AMB under vecka 10-13 2017. Texten nedan 

är ett resultat av diskussioner om vad som skulle kunna vara möjligt tillsammans med teoretiska inslag. Det ska 

dock påpekas att det inte finns teori bakom alla förslag, därav att detta är ett experiment. Det som nämns i texten 

nedan och som inte har någon källhänvisning ska läsas som författarens idéer om inget annat framgår. Idén med 

experimentet har varit att testa om ett WWAL-system är produktivitetshöjande i en manuell produktion/montering 

och därigenom kunna styrka eller avfärda den aktuella teori som finns om WWAL. Då författaren ej heller har 

hittat relevant teori om WWAL i en svensk kontext, anser författaren att det är av allmänt intresse att se om WWAL 

fungerar produktivitetshöjande i en svensk manuell produktion/montering. 

 

Utifrån tidigare erfarenheter har Elmstrand (2017-03-08) framfört idéer om att monteringen av 

blodpumprotor eventuellt skulle kunna monteras efter samma idé som en annan produkt på 

avdelningen. Denna (andra) produkt har sedan en tid tillbaka tillverkats enligt metoden att 

montören följer ett visst antal produkter genom hela linjen. Utöver detta har inget annat i linjen 

ändrats. Resultaten från denna förändring har visat på en produktivitetsökning (arbetstid för 

montering) med cirka 25 procent över tid. En tanke i detta arbete har varit att arbetsmomenten 

ska vara jämnt fördelade mellan stationerna och att varje station ska ta mindre än 30 minuter. 

 

Författaren anser att det vore intressant att testa denna idé, som har stöd i teorin som både 

produktivitetshöjande och bra för arbetstagaren (Al-Zuheri, Luong & Xing, 2013), även för 

produkten blodpumprotor. Även om AMB själva har gjort liknande förändringar så skulle 

ytterligare experiment öka möjligheten till att antingen styrka eller avfärda detta som något 

allmängiltigt. 

 

Till experimentet finns vissa begränsningar, till exempel att antalet som görs i varje omgång 

ska vara jämnt delbart med 36 (antalet som ryms i en kartong) och att det inte går att producera 

mot lager (Elmstrand, 2017-03-08). 
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Utifrån detta har författaren tagit fram ett förslag innebärande att de brickor som används ska 

rymma 12 rotorer. Detta är beräknat från moment ett och två som då skulle ta cirka 11 minuter 

(54,4s*12=10,9minuter). Att beräkningen görs utifrån 12 rotorer och inte till exempel sex 

rotorer beror på att arbetstiden vid de första momenten då skulle bli väldigt kort och ett 

resonemang mellan författaren och Elmstrand (2017-03-08) har landat i att det är rimligt att 

testa med 12 rotorer. 12 rotorer håller sig också under trekvart i produktionstid vid moment fyra 

och fem, se beräkning nedan. Detta är under den maxtid som Rozental (2013) nämner som 

viktig för att upprätthålla produktiviteten. 

 

Då tidsåtgången vid de olika momenten skiljer sig avsevärt åt, moment fyra och fem tar nästan 

tre gånger så lång tid som moment ett och två, är en fullt bemannad linje inte genomförbart utan 

att det uppstår väntetider. För att komma runt detta föreslås att en person börjar med moment 

ett och två och att denna person gör färdigt dessa moment och moment tre. När person ett sedan 

påbörjar moment fyra och fem, kan nästa person påbörja moment ett och två. Om person två 

påbörjar moment ett och två samtidigt som person ett påbörjar moment fyra och fem så blir 

linjen nästan helt balanserad avseende vilken tid som de olika uppdelade momenten tar. När 

person ett har gjort färdigt moment fyra och fem ska de tillverkade rotorerna avrapporteras, 

vilket beräknas ta cirka tre minuter. Detta möjliggör ett flyt i produktionen utan att riskera att 

några längre väntetider uppstår, se beräkning nedan och bilaga 4. Avrapportering måste ske när 

moment fem är gjort, detta har att göra med spårbarhetskravet och att rätt personal är instämplad 

på ordern (Elmstrand, 2017-03-28). 

 

Beräkning av produktionstid vid 12 blodpumprotorer: Moment ett, två och tre: 

54,4s+109,8s=164,2s*12styck=1970,4s=32,84minuter. Moment fyra och fem: 

159,6s*12styck=1915,2s=31,92minuter. Detta ger en tidsdifferens på 0,92 minuter (32,8-

31,92) mellan monteringsmomenten. Detta innebär att om person ett sedan avrapporterar de 12 

rotorer som gjorts (tre minuter), så blir det ungefär två minuters differens mellan att person ett 

åter påbörjar moment ett och två och det att person två lämnat moment tre. Momenten delas 

nedan/i experimentet upp i moment A, moment B och moment C, se figur 10 nedan. Moment 

sex behandlas, på grund av att det inte går att få med i flödet första produktionsdagen, separat. 
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Figur 10. Illustration av de uppdelade momenten, enligt experimentets förslag. Med kapitel 4.2:s benämning 

inom parentes. Egen illustration  

 

Som kan ses så tar moment A ungefär en minut längre tid att genomföra än moment B, vilket 

möjliggör att den första personen har lämnat moment B när nästa person kommer till denna 

station. Å andra sidan är moment A egentligen bestående av två tydliga delmoment, vilket 

skulle kunna innebära att produktiviteten är högre för moment A än för moment B. Detta i 

enlighet med Ariga och Lleras (2011) mätningar som visar att koncentrationen mätbart har 

avtagit efter 10 minuter och Rozental (2013) som påpekar på att återkommande avbrott i arbetet 

(pauser) ökar produktiviteten. Utifrån denna teori och det faktum att alla personer arbetar olika 

fort/produktivt så kommer författaren inte att lägga ner mer arbete på att försöka balansera 

flödet. 

 

Författaren har planerat experimentet enligt bilaga 4. Produktionen kan köras enligt detta 

schema måndag till torsdag. Att produktionen (moment A+B+C) inte körs på fredagar beror på 

att AMB vill avsluta varje produktionsomgång, av blodpumprotorer, senast fredagar. Av bilaga 

4 framgår vilka raster med mera som författaren måste ta hänsyn till. Den disponibla tiden för 

måndag till torsdag är 06.25 till 16.00. De flesta börjar 06.25 och jobbar till 15.15, men en 

medarbetare börjar 07.00 och jobbar till 16.00 (Elmstrand, 2017-03-28). Som framgår av bilaga 

Moment A (1-3) 

32,8 min/12rotorer 

Moment B (4-5) 

31,9 min/12 rotorer 

Moment C (Avrapportering) 

3 min/12 rotorer 
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4 ska det alltså, rent matematiskt, vara möjligt att producera 168 rotorer på en dag 

(7*2*12=168), avseende momenten A, B och C. 

 

Moment D och E, det som i det tidigare kapitlet är moment sex och avrapportering, har i 

experimentet frikopplats från de tidigare momenten. Detta för att moment D och E inte kan 

genomföras den första produktionsdagen, beroende på att limmet från moment fyra måste härda 

i minst 12 timmar.  

 

 

5     

 

6   

 

7    8  

Figur 11. Illustration av hur moment A, B och C är tänkta att genomföras. Person 1 börjar med moment A och går 

sedan över till moment B, tillsammans med 12 rotorer. När person 1 påbörjar moment B, påbörjar person 2 moment 

A. När person 1 har gjort moment B går denne över till moment C, avrapporteringen, för att sedan gå tillbaka till 

moment A. På detta sätt ska sedan monteringen snurra. 

 

Författaren har valt att behålla antalet 12 rotorer även för moment D. Elmstrand (2017-03-28) 

har påpekat att avrapportering måste ske även efter att moment sex är avklarat, vilket då 

resulterar i även 12 rotorer för moment E. Av bilaga 2 framgår att den genomsnittliga tiden för 

moment sex är 125,1 sekunder/rotor, detta ger då en beräknad produktionstid om cirka 25 

minuter för 12 rotorer ((12*125,1)/60=25,02). Till detta ska läggas en kontrollmätningstid på 

                                                             
5 Medarbetare 
6 Produkt i arbete 
7 Arbetsstation 
8 Station för avrapportering 
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cirka fem minuter för vart tredje omgång*, om 12 rotorer, och en avrapporteringstid om cirka 

tre minuter för varje omgång om 12 rotorer. 

 

 

-                                        

                                     - - - - - * 

                           *- - - - -                                   

 

 

Figur 12. Illustration av de uppdelade momenten, enligt experimentets förslag. Med kapitel 4.2:s benämning 

inom parentes. Vart tredje omgång görs kontrollmätning*, därav de streckade pilarna i figuren. Egen illustration 

 

Då moment D och E har frikopplats från moment A, B och C och då författarens tanke har varit 

att även momenten D och E ska ha hög rotation (för att uppnå samma effekt som nämns ovan), 

behöver momenten D och E kopplas till någon annan produktion. Författaren har överlåtit till 

produktionsledaren att bestämma till vilken annan arbetsuppgift (alltså inget som har med 

blodpumprotorn att göra) som ska kopplas till momenten D och E.  

  

Moment D (6) 

25 min/12rotorer 

Moment E (Avrapportering) 

3 min/12rotorer 

Moment D:2 (Kontrollmätning) 

5 min/36rotorer (12*3) rotorer 
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Figur 13. Illustration av hur moment D och E är tänkta att genomföras. Person 1 gör slutkontroll av 12 styck 

rotorer, person 1 avrapporterar sedan detta arbete. Efter det byter person 1 med person 2 som kommer från någon 

annan linje på den manuella monteringsavdelningen. 

 

4.2.1.1 Utfall av experiment med arbetsupplägg vid montering av blodpumprotor 

Experimentet har genomförts vecka 14 2017. Produktionsstart var tisdagen den 4 april och avslut av ordern 

gjordes fredagen den 7 april. Av texten nedan framgår vilka produktionstider som uppmättes och vilka tider som 

rapporterades i datorn. Under det som skulle blivit experimentets sista dag (torsdag 6 april) tillstötte materialfel, 

utanför produktionens kontroll, vilket innebar att produktionen fördröjdes. Utöver detta har samma arbetsmetod 

som vid experimentet används under vecka 16 och 17, vilket har givit fler datavärden att använda vid 

utvärdering/analys av experimentet. Sist i detta kapitel redovisas experimentets resultat i form av figur 14. 

 

Experimentet startade klockan 06.25 tisdagen den 4 april. Den 4 april togs exakta tider på nästan 

alla moment som genomfördes (A, B och C), dessa framgår av bilaga 4. På grund av bristande 

kommunikation mellan författaren och produktionsledaren å ena sidan och personalen å andra 

sidan, samt det faktum att några i personalen kom tillbaka denna dag efter sjukdom, hade inte 

all information om experimentet nått fram till personalen på önskvärt sätt. Detta innebar att 

produktionsstarten fördröjdes med cirka sju minuter. Författaren noterade, trots den bristande 

kommunikationen, att personalen var positivt inställda (och engagerade) till att testa att montera 

enligt experimentets förslag. 
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Av bilaga 4 framgår att moment A (tidigare 1, 2 och 3) tog mellan 29 och 45 minuter. 

Författaren noterade under experimentets gång att tidsåtgången skiljde sig avsevärt mellan olika 

medarbetare. Av bilaga 3 framgår vilka tider som klockats (klockade på samma sätt som i 

avsnitt 4.2 ovan), för moment A blev resultatet att moment ett och två fick en genomsnittlig tid 

på 41 sekunder (33,5+7,5) per rotor. Tiderna för momenten är sammanslagna av samma 

anledning som nämns i avsnitt 4.2. Moment tre fick i experimentet en genomsnittlig tid på 104,8 

sekunder (32,3+10,0+17,3+45,2) per rotor. Detta ger då en sammanlagd tid för 12 rotorer, i 

moment A, på 29,16 minuter (((41+104,8)*12)/60). 

 

Moment B (tidigare 4 och 5) tog mellan 27 och 43 minuter. Precis som för moment A noterades 

att det skiljde mycket mellan olika medarbetare. Moment fyra fick en genomsnittlig tid på 120,2 

sekunder per rotor och moment fem fick en genomsnittlig tid per rotor på 17,3 sekunder. Detta 

ger en total tid för moment B på 137,5 sekunder per rotor, vilket i sin tur ger en total tid för 12 

rotorer på 27,5 minuter ((137,5*12)/60). 

 

Moment C uppmättes vid åtta av 11 möjliga tillfällen. Av dessa kan sju tider anses vara 

relevanta (se bilaga 4). Detta är för få tider för att författaren ska våga sig på att anta något 

representativt genomsnitt. De tider som togs gav dock ett genomsnitt på cirka 1,9 minuter 

(13min/7).  

 

Dag två under experimentets första vecka påbörjades moment D och E (tidigare moment 6 och 

avrapportering). Under denna vecka var det fullt med medarbetare på monteringsavdelningen, 

på grund av att en annan avdelning hade produktionsstopp. Detta försvårade ett naturligt byte 

mellan moment D och E å ena sidan och någon specifik arbetsuppgift å andra sidan. Resultatet 

blev att personalbyte mellan D och E, mot en specifik annan arbetsuppgift inte kunde 

genomföras, vilket i sin tur resulterade i att bytestiderna ofta blev långa. Detta påverkade dock 

inte experimentets tider, verken de som författaren tagit eller de som rapporterades i datorn, 

däremot uppstod mycket icke-producerande tid mellan olika arbetsuppgifter.  
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De av författaren uppmätta tiderna framgår av bilaga 3, av denna framgår att produktionstid för 

moment sex (nu D) var 102,2 sekunder per rotor, vilket då ger en tid på cirka 20,4 minuter 

((102,2*12)/60) för 12 rotorer. Utöver detta tillkommer tid för kontrollmätning och 

dokumentation per 36 styck rotorer. Denna tid är uppmätt vid fyra tillfällen, varför det är 

omöjligt att dra några slutsatser om någon representativ tid. De mätningar som gjordes gav dock 

ett medelvärde på 6,5 minuter. Ett fåtal mätningar av avrapportering efter moment sex har också 

gjorts, inklusive märkning av kartong. Dessa gav ett medelvärde om 5,6 minuter. Även ett fåtal 

mätningar har gjort för enbart avrapportering, dessa gav en genomsnittlig tid om 2,2 minuter. 

Detta ger en genomsnittlig tid om 10 minuter för en kartong (5,6+2,2+2,2). 

 

Experimentet har alltså givit en total produktionstid om 385,5 sekunder 

(41+104,8+137,5+102,2) per rotor, det vill säga cirka 77 minuter ((385,5*12)/60) för 12 rotorer 

eller cirka 231 minuter (77*3) för 36 rotorer. Detta ger då en produktionstid om cirka 23,1 

timmar (((385,5*216)/60)/60) för 216 rotorer. Om kontrollmätning och alla avrapporteringar 

inkluderas ger detta en total produktionstid om cirka 25,3 timmar 

(23,1tim+10min*6+1,9min*18+6,5min*6). 

 

De i datorn registrerade tiderna för produktionen, under tiden för första experimentet, var 32,8 

timmar (23,4+9,4). Då har hänsyn tagits till de materialfel som uppstod vid slutmärkningen 

(etiketterna som ska sättas på varje rotor var felmärkta, vilket resulterade i att arbetets fick 

avbrytas tills nya etiketter hade tagits fram). Resultatet från vecka 16 blev, enligt registrerade 

datavärden 23,3+10,7 timmar (Elmstrand, 2017-04-25). För vecka 17 blev resultatet 21,9+9,6 

timmar (Elmstrand, 2017-05-02). 
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                                    - - - - -          

                                    - - - - -                 

                                                        

 

Figur 14. Illustration av experimentets resultat. Till vänster total tid för 12 blodpumprotorer. Tiderna till vänster 

baseras på de individuella tiderna som anges till höger. De tre nedersta rutorna innehåller tider för 36 

blodpumprotorer. Egen illustration 

 

 

 

  

Moment 1 & 2 

41s/rotor 

Moment 3 

104,8s/rotor 

Moment 4 & 5 

137,5s/rotor 

Avrapportering 

1,9 minuter/12st. 

Moment A (1-3) 

29,2min/12rotorer 

Moment B (4-5) 

27,5min/12 rotorer 

Moment C (Avrapportering) 

1,9 min/12 rotorer 

Moment 6 

102,2s/rotor 

Avrapportering + märkning 

10 min/36rotorer 

Moment D (6) 

 20,4min/12rotorer 

Moment E (Avr. + märk.) 

10 min/36rotorer 

Moment D:2 (Kontrollmätning) 

6,5 min/36 (12*3) rotorer 
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5. Analys 1 Produktionsplanering 

Följande analys behandlar frågeställning 1: Hur kan produktiviteten i produktionsplaneringen av en manuell 

produktionsprocess, i tillverkningsindustrin, öka? Analys 1 i innehåller teori från kapitel 3.1, 3.2 och 3.3.1, samt 

empiri från 4.1. 

 

I analysen görs en värdeflödesanalys som pekar på de delar i produktionsplaneringen som inte skapar värde för 

kunden. Analysen utgår från Serrano, Ochoa och De Castros (2008) fem faser men stannar vid fas tre genom att 

under denna fas analysera vad som inte skapar värde och därmed borde förändras. Fas fyra och fem behandlas 

inte då författaren inte har haft möjlighet att följa upp fas tre med AMB. Analysens avgränsning, vilka en enligt 

Serrano, Ochoa och De Castro (2008) och Bellgran och Säfsten (2005) är viktiga, framgår av figur 8 i kapitel 4.1. 

För att kunna göra en bättre analys av produktionsplaneringen används specifik teori om just 

produktionsplanering. 

 

En viktig uppgift i VSM är att bara göra det som kunden är villig att betala för (Braun & 

Kessiakoff, 2011; Keyte & Locher, 2004), eller det som måste göras för att produktionen ska 

fungera (Keyte & Locher, 2004). Författaren anser att det kan antas att kunden inte anser att det 

finns något värde i produktionsplaneringen när kunden har lämnat sin order, eller sin ändrade 

order. Detta innebär i så fall att all produktionsplanering efter det att en order har lämnats är 

sådant som eventuellt måste göras, men som inte skapar värde för kunden. 

 

Jonsson (2008) påpekar att all produktion och dess planering medför kostnader och Olhager 

och Wikner (2000) pekar på att en viktig del av produktionsplaneringen är att tillse att kunderna 

får vad de vill ha. AMB gör idag stora delar av produktionsplaneringen för avdelning 80 

manuellt, bland annat flyttas datan från grovplaneringen till slutplaneringen manuellt och 

avstämning mot lager görs också manuellt (Thörnblad, 2017-04-13). Författaren anser, om 

antagandet i stycket ovan stämmer, att den produktionsplanering som AMB gör idag måste 

göras på ett produktivare sätt. Det vill säga att det läggs mindre tid på planeringen, än de 6-8 

timmar per vecks som läggs idag (Thörnblad, 2017-04-13). Detta för att minska de kostnader 

som Jonsson (2008) nämner. Detta kan i uppställning visas genom att om nämnaren minskar 

och täljaren är oförändrad så ökar kvoten, i detta fall produktiviteten.  

 

Den planering som har studerats i detta arbete (se figur 8) ska enligt Jeon och Kim (2016), 

Browne (1988), Jonsson (2008) och Bellgran och Säfsten (2005) ses som den lägsta 

planeringsnivån i ett företag. På denna nivå i planeringen är några av de viktigaste sakerna att 

tillse att material finns tillgängligt, att släppa rätt antal ordrar och att prioritera rätt (Jonsson, 
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2008). Produktionsplaneringen på AMB innehåller idag att lägga in ordrar i systemet, stämma 

av planeringen mot lager, att manuellt prioritera ordrarna (genom att pussla med tider) och 

avstämning görs för att se om någon order från innevarande vecka förväntas släpa över (och 

därmed ta tid från nästa vecka) (Thörnblad, 2017-04-13; Observation, 2017-04-13). Utifrån 

detta anser författaren att AMB gör rätt saker i sin produktionsplanering, men som Braun, 

Rebollar och Schiller (1996) och Jonsson och Mattsson (2016) nämner så är det arbetsintensivt 

att planera en manuell produktion. Utifrån detta anser författaren att AMB kan öka sin 

produktivitet genom att ha förutbestämda regler för vad som ska produceras när, i enlighet med 

vad Jonsson (2008) nämner. Detta då AMB idag vet om en klar majoritet av kommande ordrar, 

även om de fysiskt inte ha lagts ännu. AMB har också ett avtagande problem med akutordrar, 

vilket än mer ökar förutbestämdbarheten (Thörnblad, 2017-04-13).  

 

Om AMB bestämmer en större del av sin produktionsplanering längre i förväg (enligt 

förutbestämda regler enligt ovan), anser författaren att AMB därigenom kan flytta en del av 

detaljplaneringen till den taktiska planeringen/behovsplaneringen, enligt Bellgran och Säfstens 

(2005), Jonssons (2008) och Olhagers (2013) definition. Den del som författaren anser kan 

flyttas är planeringen av de produkter som är ständigt återkommande, oavsett om det finns 

någon aktuell order eller ej. Detta borde då, enligt författaren, underlätta till exempel 

planeringen av kommande inköp och materialplaneringen, vilket Jonsson (2008) och Bellgran 

och Säfstens (2005) nämner som viktigt. Detta borde i sin tur, enligt författaren, minska risken 

för att det i planeringen uppstår situationer där ingående material ej finns tillgängligt, vilket 

enligt författaren borde minska risken för att arbete som lagts ner har gjorts i onödan. Vilket i 

sin tur, enligt författaren, borde ha positiv inverkan på produktiviteten. 

 

Keyte och Locher (2004) nämner sju punkter i VSM som är viktiga när administration studeras 

och när man vill nå ett bättre läge, vilka bland annat är att veta om vad som skapar värde och 

vad som inte gör det, hur avbrott i produktionen ska undvikas och vilka förändringar som måste 

göras för att nå detta bättre läge. AMB har idag bara en person som till fullo kan med 

produktionsplaneringen (Thörnblad, 2017-04-13), vilket författaren anser vara en riskfaktor vad 

gäller ovan nämnda avbrott. Författaren anser att analysen ovan ger svar på vad som skapar 

värde och vad som inte gör det och vad som kan göras för att nå ett bättre läge. 
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6. Analys 2 Manuell produktionsprocess 

Följande analyskapitel behandlar frågeställning 2: Hur kan produktiviteten i en manuell produktionsprocess, i 

tillverkningsindustrin, öka? Analys 2 är uppdelad i två underrubriker, den första behandlar Lean och 

VSM/värdeflödesanalys och ger en beskrivning av hur väl AMB idag jobbar enligt Lean i den studerade processen. 

Den första delen ger också förslag på vad AMB kan ändra för att jobba mer Lean.  

 

Den andra underrubriken behandlar företrädelsevis WWAL och experimentet som har genomförts. Experimentet 

har visat sig ge flera enligt författaren intressanta resultat, bland annat har en del av produktionen ökat 

produktiviteten med cirka 40 procent medan en annan del har en minskad produktivitet med cirka 9 procent. Detta 

med mera analyseras i kapitel 6.2. 

 

6.1 Blodpumprotor – Lean och Värdeflödesanalys 

Denna del av analysen innehåller först en analys av huruvida AMB idag jobbar Lean eller ej och vad som kan 

förändras för att AMB ska jobba mer enligt Lean, därefter följer en värdeflödesanalys av produktionen av 

produkten blodpumprotor, värdeflödesanalys fungerar extra bra på manuell produktion (Seth & Gupta, 2005). 

Teorin är hämtad från kapitel 3.3 och 3.3.1, empirin är hämtad från kapitel 4.2. Då kapitel 4.2 inte innehåller 

referenser leder det till att ej heller empirin nedan innehåller referenser. Författaren är dock tydlig med vad som 

är analys, vilket bör göra det möjligt att läsa analysen utan att ha läst empirin men ändå förstå vad som är vad. 

 

Braun och Kessiakoff (2011) och Keyte och Locher (2004) nämner åtta former av slöserier som 

bör jobbas med i ett Lean-arbete. Dessa behandlas nedan i punktform. 

- (1) Överproduktion: AMB producerar bara blodpumprotorer mot ordrar, varför författaren 

anser att överproduktion inte är något problem. 

- (2) Att vänta: Författaren har inte noterat att personalen behöver vänta (därav framgår inte 

väntan av kapitel 4.2), detta anser följaktligen ej heller författaren vara något problem vid 

produktionen av blodpumprotor. 

- (3) Icke nödvändiga lager: Författaren har på flertalet platser i produktionen noterat att 

personalen har egna mellanlager, dessa anser författaren inte vara nödvändiga.  

- (4) Onödiga rörelser och förflyttningar av personal vid produktionen: Författaren har noterat 

att personalen måste förflytta sig i lokalen för att komma till den dator där all rapportering sker. 

Utifrån detta anser författaren att AMB måste åtgärda detta för att jobba enligt Lean. 

- (5) Att behöva omarbeta produkter: Författaren har inte noterat att några färdiga 

blodpumprotorer varit defekta eller liknande (därav framgår det inte av kapitel 4.2). Författaren 

anser därför att AMB idag inte har problem med detta. 

- (6) Göra mer än vad kunden betalar för: Författaren gör antagandet att kunden betalar för 

slutprodukten och de detaljer som ingår i denna, alltså att kunden inte är villig att betala för 
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arbetsmoment som inte behövs för att slutföra produkten. Författaren har noterat att personalen 

vid moment fyra (fästa limmade skruvar) måste skaka skruvarna på plats i en speciell låda för 

att kunna ta dem med skruvmejseln. Författaren anser att detta moment är ett tydligt moment 

som inte faller under ett Lean-arbetssätt. 

- (7) Transportera material i onödan: Författaren har inte noterat några onödiga transporter i 

produktionsprocessen av blodpumprotor. 

- (8) Att inte använda personalens kompetens: Författaren har noterat att personalen idag roterar 

på arbetsplatsen, vilket enligt författaren indikerar att AMB använder sig av personalen 

kompetens. Någon djupare undersökning av vilken kometens som personalen besitter har dock 

inte gjorts, varför mer långtgående analys inte kan göras. 

 

Keyte och Locher (2004) pekar också på att det är viktigt att arbeta standardiserat för att lyckas 

med ett Lean-arbete. Författaren har på flertalet platser i produktionen noterat att personalen 

arbetar på olika sätt, utifrån detta anser författaren att AMB måste strukturera upp arbetssätten 

för att lyckas med Lean-arbetet. Utifrån ovanstående avstämning anser författaren att AMB 

idag jobbar delvis enligt Lean. Författaren anser att AMB måste förändra de punkter ovan (3, 4 

& 6) som inte är uppfyllda för att fullt ut lyckas i ett Lean-arbete. 

 

Enligt Serrano, Ochoa och De Castro (2008) är värdeflödesanalys ett bra verktyg för att arbeta 

med Lean i avgränsade produktionsflöden. Då det är en avgränsad produkt som studeras i detta 

arbete, anser författaren att värdeflödesanalys är ett relevant verktyg för att försöka synliggöra 

eventuella slöserier i produktionen. Av Serrano, Ochoa och De Castros (2008) fem faser, som 

återfinns i kapitel 3.3.1, är det fas tre som kommer att behandlas nedan. Faserna ett och två 

framgår av texten ovan och faserna fyra och fem behandlas inte i arbetet, detta då författaren 

inte har haft möjlighet att följa upp fas tre med AMB. Fas tre innebär ”beskrivning av ett tänkt 

läge” (Serrano, Ochoa & De Castro, 2008:3), vilket enligt Serrano, Ochoa och De Castro 

(2008:3) bland annat innebär att man bör jobba med följande två punkter  

 

(a)”Produktionsrytmen måste styras av efterfrågan. Takttid kommer vara det koncept som 

återspeglar en sådan rytm. (f) Den övergripande effektiviteten bör förbättras. Projekt som 

arbetsmetod, cykeltidsförbättringar, minskning av ställtid och arbete för att vidmakthålla 

förändringarna kan inledas av ett VSM-team”  
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De övriga punkterna (b, c, d och e) återfinns i kapitel 3.3.1, men författaren anser inte att de är 

relevanta i detta arbete, då det bara är en specifik produktionsprocess som studeras. AMB 

producerar idag bara blodpumprotor mot beställningar och AMB har också tydlig koll på hur 

lång både den beräknade och den faktiska produktionstiden är, vilket gör att författaren anser 

att punkt a ovan till stor del är uppfylld. Utöver ovan nämnda punkter pekar Erlach och Sheehan 

(2016) på att bland annat flaskhalsar behöver tas hänsyn till vid skapande av ett tänkt läge. De 

tidtagningar som författaren gjort visar på mycket stor skillnad i tid för olika moment vid 

produktionen av blodpumprotor, vilket enligt författaren innebär att vid ett jämt flöde skulle 

flaskhalsar uppstå. Detta är enligt författaren något som AMB behöver åtgärda för att kunna 

jobba produktivt enligt ett Lean-koncept. 

 

Serrano, Ochoa och De Castros (2008) punkt f ovan, delen arbetsmetod, är en av anledningarna 

till att experimentet som analyseras i följande kapitel har genomförts. 

 

6.2 Manuell montering Blodpumprotor – Experiment - WWAL 

Detta kapitel behandlar teori från kapitel 3.1, 3.4 och 3.5, samt empiri från kapitel 4.2, 4.2.1 och 4.2.1.1. Då 

kapitel 4.2 inte innehåller några referenser innebär det att all empiri nedan inte heller gör det. Kapitlet är dock 

skrivet på ett sådant sätt att läsaren lätt ska kunna se vad som är empiri eller författarens egna analys, utan att ha 

läst empirin först.  

 

Experimentet som har genomförts vid linjen för den manuella produktionen/monteringen av 

blodpumprotor har enligt författaren givit flera intressanta resultat. För att åskådliggöra 

resultaten presenteras de nedan i flera tabeller. 

 

 

Tabell 1. Tider från egna mätningar innan och under experiment av de enskilda momentens tider (effektiv 

tid/värdeskapande tid), i sekunder. 

 

Tabell 1 ovan visar att den uppmätta, faktiska, tid det tar att montera en blodpumprotor har 

minskat med 63,4 sekunder per rotor. I produktivitet ger det: 

 

Moment Tidigare enskilda tider (s) Experimentets enskilda tider (s)

1 & 2 54,4 41

3 109,8 104,8

4 & 5 159,6 137,5

6 125,1 102,2

Summa: 448,9 385,5
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Ptidigare = Utgående produkt / arbetstid  P= 1/448,9 = 0,002228 

Pexperiment = 1/385,5 = 0,002594 

 

Detta kan läsas som att AMB nu (experimentet) producerar 0,000366 fler blodpumprotorer per 

sekund eller en ökning med cirka 16 procent (0,000366/0,002228). 

 

 

Tabell 2. Tider från egna mätningar innan och under experiment, i sekunder. 

 

Tabell 2 ovan visar de av författaren uppmätta tiderna för avrapportering efter moment 5. Av 

tabellen framgår att antalet avrapporteringar ökat, detta är på grund av experimentets upplägg. 

Tiderna för varje avrapportering har dock sjunkit, vilket enligt författaren skulle kunna bero på 

att de kortare intervallen mellan varje moment har gjort att personalen är produktivare och mer 

koncentrerade, vilket i så fall skulle vara i linje med vad Ariga och Lleras (2011) och Rozental 

(2013) nämner om att människors tappar i koncentration och produktivitet på rätt så kort tid. 

Författaren är dock medveten om att tiderna i tabell 2 har ett fåtal mätvärden bakom sig, vilket 

innebär att slumpen skulle kunna vara en avgörande faktor. 

 

 

Tabell 3. Tider från egna mätningar innan och under experiment, i sekunder. 

 

Tabell 3 ovan visar att de av författaren uppmätta tiderna för avrapporteringar, 

kontrollmätningar och märkning av låda har ökat. Detta beror bland annat på att antalet 

avrapporteringar har ökat, men tabellen visar även att varje moment har tagit längre tid i 

experimentet. Detta står enligt författaren i strid med Rozentals (2013) påstående om att kortare 

intervaller ökar produktiviteten. Författaren anser dock, precis som nämndes vid tabell 2, att 

det kan vara slumpen som avgjort utfallet då det är ett fåtal mätvärden bakom siffrorna. 

 

Avrapporteringar efter moment 5 (min), 216 styck

Tidigare 3*6 = 18

Exp. 1,9*18 =34,2

Avrapporteringar, kontrollmätningar och märkning 

låda efter/i moment 6 (min), 216 styck

Tidigare 5*6+3*6 = 48

Exp. 6,5*6+10*6 = 99
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Tabell 4. Sammanställning av (effektiva/värdeskapande) tider enligt författarens mätningar, i minuter. 

 

Tabell 4 visar att den totala tidsåtgången (effektiv/värdeskapande tid) för att producera 216 

blodpumprotorer har minskat med 161 minuter, enligt författarens mätningar. Författaren anser 

därför att Ariga och Lleras (2011) och Rozental (2013) troligen har rätt i sina påståenden om 

att produktiviteten och koncentrationen ökar om arbetsmomenten inte är för långa. Författaren 

vill påpeka att det inte finns några exakta tider angivna av Ariga och Lleras (2011) och Rozental 

(2013), men att denna analys visar att om arbetsmoment kortas, i detta fall till en tredjedel, kan 

produktiviteten öka. Produktiviteten kan beräknas enligt: 

 

Ptidigare = 216/1682 = 0,1284 

Pexperiment = 216/1521 = 0,1420 

 

Detta kan läsas som att AMB nu monterar 0,0136 (0,1420-0,1284) fler rotorer per minut eller 

en ökning med cirka 11 procent (0,0136/0,1284). 

 

 

Tabell 5. Sammanställning av AMB:s tider för 216 rotorer, inhämtade från intervjuer med Elmstrand (2017-04-

25; 2017-05-02), tiderna återfinns i kapitel 4.2 och 4.2.1.1. 

 

Tiderna i tabell 5 visar att tidsåtgången för den första delen har minskat med 9,1 timmar och att 

tidsåtgången för den andra delen har ökat med 0,9 timmar. Sammanlagt har den totala 

tidsåtgången minskat med 8,2 timmar. Detta kan skrivas: 

 

Ptidigare, första = 216/32= 6,75 

Tider för 216 styck blodpumprotorer (min)

Tidigare Experiment

Enskilda tider 1616,0 1387,8

Efter moment 5 18,0 34,2

Efter/ i moment 6 48,0 99,0

Summa: 1682 1521

Tider enligt AMB:s dator (Genomsnitt i timmar)

Tidigare förtsa delen 32

Tidigare andra delen 9

Exp. första delen 22,9

Exp. andra delen 9,9
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Pexp., första = 216/22,9≈ 9,43 

Ptidigare, andra = 216/9= 24 

Pexp., andra = 216/9,9≈ 21,82 

Ptidigare, total = 216/41≈ 5,27 

Pexp., total = 216/32,8≈ 6,59 

 

Detta kan läsas som att i den första delen kan AMB producera/montera cirka 9,4 rotorer per 

timme om de arbetar enligt experimentet, från att tidigare har producerat 6,75 rotorer per timme. 

En ökning med cirka 40 procent ((9,43-6,75)/6,75). I den andra delen producerar AMB cirka 

21,8 rotorer om de arbetar enligt experimentet och 24 per timme om de arbetar som de gjort 

tidigare, alltså en minskning med cirka nio procent ((21,82-24)/24). Totalt kan AMB producera 

cirka 6,6 rotorer per timme enligt experimentets arbetsupplägg, jämfört med cirka 5,3 rotorer 

per timme tidigare, en ökning med cirka 25 procent ((6,59-5,27)/5,27). 

 

Ett annat sätt att mäta produktivitet är enligt Bellgran och Säfsten (2005) är att sätta 

värdeskapande tid i relation till total tid och multiplicera kvoten med 100. Författaren gör 

antagandet att den av författaren uppmätta tiden är den värdeskapande tiden och att AMB:s 

tider från datorn är den totala tiden. Detta ger i så fall (från tabell 4 och 5, omräknat till timmar): 

 

P= (tva/ttot) * 100  Ptidigare= (28,03/41) * 100 ≈ 68,37 % 

Pexp.= (25,35/32,8) * 100 ≈ 77,29 % 

 

Om författarens antaganden ovan stämmer visar detta att produktiviteten även har ökat i 

relationen mellan värdeskapande tid och total tid. Av datan ovan framgår att den värdeskapande 

tiden har minskat, men den totala tiden har minskat mer. Alltså har det som författaren 

benämner dötid tidigare i arbetet minskat mer än den värdeskapande/effektiva tiden. Det är 

detta som gör att även detta produktivitetsmått ökar. Författaren är dock medveten om att den 

osäkerhet som finns i tabellerna 2 och 3 påverkar trovärdigheten av denna uträkning. Författaren 

anser ändock att uträkningen ger ett tydligt bevis på att experimentet har inneburit en ökad 

produktivitet i monteringen av blodpumprotorer. 

 

Experimentet har genomförts genom att kvantiteten blodpumprotorer varje medarbetare gör på 

en station har minskats till en tredjedel, men totalantalet har varit oförändrat. Detta innebär 

enligt författaren att experimentet har genomförts med hänsyn till orderkvantiteten, vilken är 
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viktig att komma ihåg vid produktionsförändringar enligt Andriolo, m fl. (2016). Hänsyn har 

därmed också, enligt författaren, tagits till Ariga och Lleras (2011) och Rozentals (2013) 

påpekande om att arbetstagares koncentration och produktivitet sjunker märkbart inom rätt kort 

tid. Experimentets utgångspunkt har också varit att försöka variera arbetsuppgifterna för att 

minska risken för förslitningsskador och skapa en mer omväxlande arbetssituation för 

personalen, vilket enligt Andriolo, m fl. (2016) och Fritzsche, m.fl. (2012) är viktigt för att 

företag idag ska lyckas. Experimentet har ej heller inneburit att några monteringsmoment har 

ändrats eller automatiserats, då det enligt Braun, Rebollar och Schiller (1996) och Singer, Golan 

och Cohen (2014) oftast inte är försvarbart att göra större fysiska förändringar (automatisering) 

av produktionen av relativt små serier. Blodpumprotorns unika ingående detaljer gör, enligt 

författaren, att automatisering och samordning med andra produkter också ter sig svårt. Detta 

är också i linje med vad Bellgran och Säfsten (2005) och Teknisk Framsyn (2004) säger om att 

det oftast krävs moduler för att lyckas med samordning med andra produkter och med 

automatisering. Författaren anser att experimentet, utifrån ovanstående, har visat att 

produktiviteten kan ökas avsevärt genom att bland annat ta hänsyn till medarbetarna, genom 

mer omväxlande arbete, men utan att göra några fysiska förändringar av produktionslinjen. 

 

Experimentet har gjorts genom att införa ett WWAL-system, i enlighet med Al-Zuheri, Luong 

och Xings (2013) idé om färre medarbetare än arbetsstationer. Som kan ses ovan i detta kapitel 

har experimentet resulterat i en ökning av produktiviteten med cirka 25 procent (antal 

rotorer/tidsenhet). Detta resultat har nåtts utan att optimera antal medarbetar med 

arbetsstationer, vilket Wang, Owen och Mileham (2007) påstår är viktigt för att lyckas. 

Experimentet har dock tagit hänsyn till Wang, Owen och Milehams (2007) påpekande att 

balansering av cykeltiden för de olika momenten är viktig, även om inte någon exakt 

balansering har skett. 

 

Experimentets resultat, ökad produktivitet med 25 procent, har uppnåtts trots att personalen 

arbetar olika snabbt, vilket framgår av bilaga 4. Att arbetare arbetar olika snabbt och att detta 

gör planeringen svår påpekar Jonsson och Mattsson (2016), men författaren anser inte att detta 

är avgörande för experimentets resultat. Även Al-Zuheri, Luong och Xing (2013) påpekar att 

en nackdel med ett WWAL-system är att personal kan bli sysslolös, av bilaga 4 framgår att 

personal fått vänta. Författaren anser ändock inte att detta haft någon avgörande betydelse för 

resultatet och att detta därmed ska ses som ett mindre problem. 
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Experimentets resultat har uppnåtts utan att AMB har utbildat någon personal (därav framgår 

inte detta av empirin), vilket gör att författaren anser att WWAL-arbetssättet har varit 

kostnadsfritt att införa. Detta står i strid med vad Wang, Owen och Mileham (2007) säger om 

att WWAL-system kan vara dyra att införa på grund av utbildningskostnader. Författaren anser 

också att produkten blodpumprotor måste anses vara en komplex produkt (bland annat på grund 

av spårbarhets- och kvalitetskraven) att montera, vilket enligt Wang, Owen och Mileham (2007) 

skulle ha försvårat för ett gott resultat. 

 

Författaren noterade inte att personalen var sysslolös när de jobbade enligt tidigare arbetssätt 

(se kapitel 4.2). Wang, Owen och Mileham (2007) påpekar annars att detta kan vara en risk i 

en traditionell lina med relativt små serier. Författaren anser därför att experimentet visade att 

det går att uppnå stor produktivitetsökning utan att produktionen tidigare haft dessa problem. 

 

Författaren anser att det faktum att personal fick vänta på varandra skapade ett driv genom 

produktionen, detta är i linje med vad Al-Zuheri, Luong och Xing (2013), Cevikcan (2016) och 

Wang, Owen och Mileham (2007) pekar på när de säger att ett så kallat ”rabbit chase” uppstår. 

 

Experimentet har inte genomförts under så lång tid att går att dra några slutsatser om eventuellt 

minskade förslitningsskador, vilket Al-Zuheri, Luong och Xing (2013) nämner som en fördel 

med ett WWAL-system. Författaren anser ändock att ett införande av ett WWAL-system bör 

minska förslitningsskadorna då det bygger in en naturlig rotation i arbetet. Bellgran och Säfsten 

(2005) pekar på att valet av rätt personal påverkar ett företags produktivitet. Det genomförda 

experimentet kan enligt författaren inte visa på motsatsen, men däremot visar resultatet enligt 

författaren att det med samma personal som tidigare går att öka produktiviteten genom andra 

åtgärder. Ljungberg och Larsson (2012) pekar på vikten av engagerade medarbetare. 

Författaren upplevde under experimentets gång att medarbetarna var intresserade och 

engagerade i de förändringar som genomfördes, detta kan enligt författaren haft en avgörande 

roll för experimentets resultat. 

 

I tabellen på nästa sida ges en sammanfattning av experimentets viktigaste/tydligaste resultat i 

relation till aktuell teori. Allt i tabellen återfinns i texten ovan. 
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Tabell 6. Aktuell teori kontra experimentets resultat 

Teoretiskt påstående: Experimentets resultat:

Medarbetare tappar 

koncentration/produktivitet på kort tid (Ariga 

& Lleras, 2011 och Rozental, 2013). Experimentet styrker till största del teorin.

Det kan vara svårt att ta hänsyn till både 

orderkvantitet och arbetsmiljö (Andriolo, m fl, 

2016). Experimentet styrker inte teorin.

WWAL-system, i enlighet med Al-Zuheri, 

Luong och Xings (2013) idé om färre 

medarbetare än arbetsstationer.

Experimentet visar goda resultat i ett WWAL-system 

enligt teorins idé.

Optimera antal medarbetar med 

arbetsstationer (lika antal), vilket Wang, Owen 

och Mileham (2007) påstår är viktigt för att 

lyckas.

Experimentet motsäger inte det teoretiska påståendet, 

men visar på en produktivitetsökning med 25 procent 

utan att optimera enligt teorin.

Balansering av cykeltiden viktigt för att lyckas 

med ett WWAL-system (Wang, Owen & 

Mileham, 2007).

Experimentet har inte fullt ut balanserat tiden, men 

nästan. Vilket innebär att experimentet kan anses 

stödja teorin.

Problem med väntan för medarbetare i ett 

WWAL-system (Al-Zuheri, Luong & Xing, 

2013).

Experimentet visar att väntetider uppstår, men att 

produktiviteten ökar trots detta. Det vill säga; 

experimentet stödjer påståendet om väntetider, men 

inte att det är en nackdel (totalt sett) i ett WWAL-

system.

Olika arbetstempo hos medarbetarna försvårar 

planeringen (Jonsson & Mattsson, 2016).

Experimentet visar att medarbetarna arbetar olika fort, 

men detta är enligt författaren inte avgörande för 

experimentet. Det vill säga experimentet styrker inte 

teorin fullt ut.

Personalrelaterade kostnader för att införa ett 

WWAL-system (Wang, Owen & Mileham, 

2007). Experimentet styrker inte teorin.

Svårt med WWAL-system för komplexa 

produkter (Wang, Owen & Mileham, 2007). Experimentet styrker inte teorin.

Risk för arbetbrist i en traditionell lina (med 

små serier), vilket gynnar införande av 

WWAL-system (Wang, Owen & Mileham, 

2007). 

Experimentet visar att ett WWAL-system ökar 

produktiviteten utan att detta kriterie var uppfyllt. Det 

vill säga experimentet motsäger delvis teorin.

"Rabbit chase" driver på för ökad 

produktivitet (Al-Zuheri, Luong & Xing, 2013, 

Cevikcan, 2016 och Wang, Owen & Mileham, 

2007). Experimentet styrker teorin.

Valet av personal påverkar produktiviteten 

(Bellgran & Säfsten, 2005).

Experimentet motsäger inte teorin, men visar att med 

samma personal kan produktiviteten öka genom 

förändrat arbetssätt.

Viktigt med engagerade medarbetare för att 

lyckas (Ljungberg & Larsson, 2012).

Under experimentet noterade författaren att 

personalen var engagerad och positiv, vilket kan ha 

haft en positiv inverkan på experimentets resultat. Det 

vill säga visst stöd åt teorin.
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7. Slutsatser, rekommendationer, arbetets brister och framtida forskning 

Detta kapitel är indelat i tre underkapitel. Det första behandlar allmänna och företagsspecifika slutsatser, det 

andra ger utifrån analyserna och slutsatserna allmänna och företagsspecifika rekommendationer. I det tredje 

underkapitlet diskuteras arbetets brister och idéer om framtida forskning/studier väcks. Tabell 6 i kapitlet ovan 

beskriver arbetets teoretiska bidrag på ett tydligt sätt, därav kommer detta kapitel inte att innehålla någon 

fördjupad diskussion om arbetets teoretiska bidrag. 

 

7.1 Slutsatser 

 

- Hur kan produktiviteten i produktionsplaneringen av en manuell produktionsprocess, i 

tillverkningsindustrin, öka? 

 

Den studerade produktionsplaneringen på AMB kan enligt författaren bli mer produktiv genom 

att bland annat planera de redan kända eller starkt förväntade ordrarna längre i förväg. Detta 

kommer i sin tur leda till att material- och personalbehov blir kända längre i förväg, vilket då 

skulle underlätta planeringen. Detsamma bör enligt författaren rimligen gälla alla företag som 

planerar en manuell produktion, ju längre i förväg något är bestämt desto lättare och mindre 

arbetskrävande att planera material- och personalbehov. Detta kan i sig, enligt författaren, öka 

produktiviteten, då arbete till exempel inte måste avbrytas eller flyttas fram på grund av 

material- eller personalbrist. 

 

Författaren anser att det borde vara möjligt att i förväg ha bestämt vilka artiklar (av de som är 

ständigt återkommande) som ska produceras när. Om detta görs kan produktionsschemat i stort 

sett vara färdigt när den som planera produktionen sätter sig för att göra 

produktionsplaneringen. Författaren anser att detta skulle vara produktivitetshöjande, bland 

annat utifrån vad Jonsson (2008) nämner om att det är mindre arbetskrävande att planera utifrån 

förutbestämda regler. 

 

AMB har idag bara en person som fullt ut kan med produktionsplaneringen (Thörnblad, 2017-

04-13) och eftersom att produktionsplaneringen påverkar hela efterföljande produktions 

produktivitet (Olhager, 2013) anser författaren att AMB och företag i allmänhet måste tillse att 

planeringskompetensen finns spridd i företaget så att inte produktion blir lidande om en 

planerare till exempel blir sjuk. 
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- Hur kan produktiviteten i en manuell produktionsprocess, i tillverkningsindustrin, öka? 

 

Detta examensarbete har genom det experiment som har genomförts kunnat påvisa en 

produktivitetsökning på cirka 25 procent genom att ändra arbetsupplägget. Utgångspunkten var 

en produktionslinje som till stor del liknade en traditionell produktionslinje, enligt hur Bellgran 

och Säfsten (2005) och Al-Zuheri, Luong och Xing (2013) beskriver en sådan. Den 

produktionslinje som förändrades hade dock vissa inslag det som bruka kallas det goda arbetet, 

det vill säga att hänsyn har tagits till personalen på så vis att viss rotation förekom (omväxling 

i arbetet) och personalen hade ansvar för/kunskap om mer än en del i linjen. Detta är i linje med 

hur Johansson och Abrahamsson (2007) och Bellgran och Säfsten (2005) beskriver det goda 

arbetet. 

 

Experimentet innebar att det infördes ett WWAL-system där personalen följer ett visst antal (12 

styck) produkter genom hela linjen. Författaren anser att resultatet visar att man med enkla 

medel kan åstadkomma stor produktivitetsförbättring. Till exempel gjordes inga förändringar i 

den fysiska utformningen av linjen, ingen utbildning av personal gjordes. Det enda som gjordes 

var att momenten kartlades och sedan delades upp i ungefär lika långa arbetsmoment. 

 

Resultaten från införandet av WWAL-systemet blev dock olika om man bryter ner resultaten 

på lägre nivå. Den första delen av produktionslinjen uppvisade en produktivitetsökning med 

cirka 40 procent och den andra delen en produktivitetsminskning med cirka 9 procent. Den 

totala effektiva/värdeskapande tiden har minskat i både den första och andra delen. Författaren 

kan inte med någon säkerhet säga varför resultaten blev som de blev, men i den första delen 

uppstår en situation där personalen delvis jagar varandra. Detta anser författaren kan påverka 

utfallet positivt. I den andra delen uppstår en situation, till skillnad från första delen, där det blir 

mycket avrapporteringstid i förhållande till total produktionstid (detta framgår av bilaga 4). 

Detta anser författaren kan påverka resultatet negativt. Andra faktorer som kan antas påverka 

den andra delen negativt är enligt författaren att om det inte i förväg är klart vem som personalen 

ska byta med, så kan fokus flyttas från produktionen till att försöka hitta utbytespersonen.  
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Utifrån den effektiva tiden ökade produktiviteten i experimentet med cirka 16 procent, vilket 

enligt författaren visar att om personalen gör samma sak under kortare tid så ökar 

produktiviteten. Detta är i linje med den teori som presenterats i kapitlen ovan. Den totala 

produktiviteten har samtidigt ökat med cirka 25 procent, vilket ska tolkas som att så kallad dötid 

har minskat mer än effektiv/värdeskapande tid. Detta visas också genom att andelen 

effektiv/värdeskapande tid i relation till total tid har ökat från cirka 68,4 procent till cirka 77,3 

procent (+cirka 13%). Författaren kan inte med någon säkerhet säga varför det blir på detta vis. 

Ett rimligt antagande är enligt författaren att om personalen oftare byter arbetsmoment så 

kommer det uppstå färre situationer där personalen känner behov av att ta små korta pauser för 

att röra på sig och till exempel sträcka ut muskler och leder. Även det faktum att ett så kallat 

”rabbit chase” uppstår kan enligt författaren tänkas påverka personalen till att ta färre små korta 

pauser. 

 

Detta arbete har inte bedrivits under så lång tid att det går att dra några säkra slutsatser om det 

nya arbetssättet påverkar personalens hälsa positivt. Men då Al-Zuheri, Luong och Xing (2013) 

pekar på att arbetsrelaterade förslitningsskador minskar med ett WWAL-system, samt att 

experimentets resultat har visat på en produktivitetsökning med 25 procent så anser författaren 

att AMB, och fler företag, bör testa att inför WWAL i fler produktionslinjer.  

 

Det faktum att den första delen av monteringen visar på en produktivitetsökning på cirka 40 

procent, medan den andra delen visar på en produktivitetsminskning med cirka 9 procent skulle 

kunna föranleda författaren att föreslå en tillbakagång i produktionssätt för den andra delen. 

Detta gör emellertid inte författaren. Som nämnts ovan kan det finnas anledningar till att den 

andra delen inte uppvisar någon produktivitetsförbättring, författaren anser att AMB bör jobba 

med de ovan nämnda problemen för att se om det i alla fall går att få ner produktionstiden till 

vad den var innan experimentet. Detta för att inte förstöra implementeringen av ett WWAL-

system. Författaren tror nämligen att om AMB går tillbaka till det gamla arbetssättet så kan 

personalen påverkas negativt i sin attityd till WWAL samtidigt som AMB inte har lyckats 

förbättra arbetsmiljön i enlighet med Al-Zuheri, Luong och Xings (2013) påstående om att ett 

WWAL-system förbättra arbetsmiljön. 
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Arbetet har gjort en övergripande analys av hur monteringslinjen för blodpumprotor på AMB 

jobbar efter Lean eller ej och analysen presenterar vilka slöserier som har hittats. Författaren 

anser att de slöserier som hittades inte kan anses vara särskilt stora, men att de ändock är värda 

att jobba med. Författaren anser däremot inte att AMB bör prioritera detta arbete, författaren 

anser att AMB istället bör prioritera arbetet med att införa WWAL-system på fler 

monteringslinjer på avdelning 80. Detta då införandet av ett WWAL-system i experimentet har 

visat sig har stor positiv påverkan på produktiviteten. Författaren vill också påpeka att det för 

företag som en tid jobbat med Lean – VSM – Värdeflödesanalys kan det vara en god idé att 

testa införande av WWAL istället för att satsa resurser på att jobba Lean till 100 procent. 

 

Detta examensarbete har genomförts som en enfallstudie med tydligt inslag av experiment. 

Författaren anser dock att resultatet från experimentet är så pass tydligt att arbetssättet är 

applicerbart på andra företag med manuell montering/produktion, där rimligen en positiv 

produktivitetsförbättring också skulle uppstå i och med ett införande av ett WWAL-system. 

Författaren anser också AMB:s egna införande av ett WWAL-system i en annan produktions-

/monteringslinje (Elmstrand, 2017-03-08) (även om inte AMB benämnde det så) visar att 

införande av WWAL har positiv inverkan på produktiviteten. 

 

7.2 Rekommendationer 

Syftet med detta examensarbete är att ge förslag på hur AMB kan öka produktiviteten i sin manuella, det vill säga 

arbetsintensiva, monteringsavdelning. Examensarbetet syftar också till att ge förslag på hur 

produktionsplaneringen i ovan nämnda avdelning kan bli mer produktiv. Frågeställningar: Hur kan 

produktiviteten i produktionsplaneringen av en manuell produktionsprocess, i tillverkningsindustrin, öka? Hur 

kan produktiviteten i en manuell produktionsprocess, i tillverkningsindustrin, öka? 

 

- AMB bör tillse att fler personer är väl insatta i produktionsplaneringen, detta för att 

undvika produktionsstörningar om den som planerar till exempel bli sjuk. 

- Företag i allmänhet bör tillse att flera personer är väl insatta i produktionsplaneringen, 

detta för att undvika produktionsstörningar om den som planerar till exempel bli sjuk. 

- AMB bör planera de kända, eller starkt förväntade, ordrarna längre tid i förväg. Detta 

bör göras enligt en mall där dessa ordrar redan är inlagda, vilket borde minska 

arbetsbördan och därmed öka produktiviteten. 
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- Företag med arbetsintensiv/manuell produktion bör planera de kända, eller starkt 

förväntade, ordrarna längre tid i förväg. Detta bör göras enligt en mall där dessa ordrar 

redan är inlagda, vilket borde minska arbetsbördan och därmed öka produktiviteten. 

- AMB bör införa WWAL-system på fler manuella monteringslinjer, detta då resultaten 

från experimentet var mycket goda. 

- Företag i allmänhet, som har en manuell montering/produktion, bör testa att inför ett 

WWAL-system för att öka produktiviteten. 

 

7.3 Arbetets brister och framtida forskning 

I detta kapitel ges en beskrivning av, av författaren uppfattade, brister med detta examensarbete. Vidare ges 

förslag på, enligt författaren, intressanta framtida forskningsområden. 

 

Detta arbete har inte gått på djupet med produktionsplaneringen av en manuell produktion, 

vilket gör att resultaten till stor del blir teoretiska. Det vill säga att det som föreslås som 

förändringar/förbättringar i arbetet har inte testats utan bygger på antaganden/analys utifrån 

befintlig aktuell teori. Då det är ont om forskning vad gäller planering av manuell 

produktion/montering, framförallt i en svensk kontext, vore det önskvärt med mer forskning på 

detta område. Det vore också önskvärt att denna forskning gjordes över så pass lång tid att 

införande av nya metoder kunde följas upp. 

 

Författaren anser att resultaten från införandet av ett WWAL-system i monteringslinjen för 

blodpumprotor har visat på mycket goda resultat. Även AMB:s egna resultat från en annan 

produktions-/monteringslinje stödjer experimentets resultat. Däremot kan det behövas fler 

undersökningar för att med säkerhet säga vad WWAL i allmänhet kan innebära för företag. 

Detta även om resultaten från ovan nämnda experiment, och AMB:s egna införande av WWAL 

i en annan linje, är mycket goda och därmed borde ge en tydlig fingervisning om vad införandet 

av ett WWAL-system innebär. Det vore också, enligt författaren, värdefullt med mer forskning 

om WWAL i en svensk kontext, då författaren antar att införandets resultat kan skilja sig mellan 

olika länder. 
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Thörnblad, J. Intervjuer. 2017-02-08 och 2017-04-13. Logistik- och inköpsansvarig. AMB 

Industri AB, Broakulla. 
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9. Bilagor 

I detta kapitel presenteras bilagorna till arbetet. Dessa innehåller relevant information om/för arbetet, men har 

inte ansetts passande att lägga in i själva arbetet. 

 

9.1 Bilaga 1 - Information till personal på AMB 

 

Information till anställda på AMB Industri AB angående pågående Examensarbete 

 

Jag kommer under våren 2017 att göra mitt examensarbete (Civilekonom – Logistik, 

Linnéuniversitetet i Växjö) hos er på AMB. Arbetet syftar till att titta på en till tre 

produktionsprocesser på avdelning 80 och försöka finna smartare sätt att arbeta på, för att på 

så vi öka produktiviteten. 

 

Arbetet kommer genomföras på följande sätt:  

- Observationer (jag tittar hur ni gör). 

- Tidtagningar (av produktionsmoment). 

- Fotografering av utrustning/detaljer (inga människor). Foton raderas efter att arbetet 

godkänts. 

- Frågor kommer emellanåt att ställas till personalen. Det som sägs kan komma att 

antecknas (som vid en intervju). 

- Intervjuer kan komma att genomföras (om inspelning av dessa sker, så kommer det att 

informeras speciellt om detta). Eventuella inspelningar förstörs efter att arbetet 

godkänts. 

- Vid inspelning (ljud) av intervjuer, kommer skriftligt samtycke att inhämtas innan 

intervjuns start. 

- Alla anteckningar från intervjuer kommer att förstöras efter att arbetet godkänts. Om 

förskrivna frågor används, så kommer frågorna att bevaras. 

- Det material som samlas in under arbetets gång, kommer endast att användas till det 

avsedda arbetet (examensarbetet). 

- Personer med produktionsansvar/chefsansvar kommer inte att anonymiseras. 

- All produktionspersonal kommer att anonymiseras i arbetet. 
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Känner någon oro över att delge mig viss information, säg till i förväg (innan tex. svar på en 

fråga ges) så kommer informationen att behandlas extra varsamt. 

 

All personal ska vara medveten om att de kan neka till att deltaga! Personal har även 

rätt att neka till fortsatt deltagande, även om personal inledningsvis gett sitt samtycke. 

 

Med förhoppning om ett gott samarbete under våren 2017 

 

Johan Jonsson 

Kontakt: 070-2544056 
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9.2 Bilaga 2 - Tider för produktion av blodpumprotor 

I denna bilaga framgår de tider som författaren uppmätt i produktionen av produkten blodpumprotor. Det är så 

kallad effektiv tid som är uppmätt, det vill säga pauser, avbrott eller liknande är inte med i tiderna. Av bilagan 

framgår vad som har mätts, antal mättillfällen och genomsnittliga tider. 

 

Moment 1a: 

Tidtagning från det att personal greppar första detaljen (vred) till dess att mittbit är pressad. 

Stopp vid greppande av nästa vred. 

Antal uppmätta tider: 51. 

Genomsnittlig tid: 28,5 sekunder. 

 

Moment 1b: 

Tidtagning från det att personal börjar fästa stift i press tills dess att personal lägger ifrån sig 

mittbiten. 

Antal uppmätta tider: 42. 

Genomsnittlig tid: 15,4 sekunder. 

Summa genomsnittlig tid moment 1: 43,9 sekunder. 

 

Moment 2: 

Tidtagning från det att personal greppar mittbit till dess att personal lägger ifrån sig mittbiten. 

Antal uppmätta tider: 46. 

Genomsnittlig tid: 10,5 sekunder. 

 

Moment 3a: 

Tidtagning från det att personal greppar första detaljen på ett hjul till dess att personal greppar 

första detalj på nästa hjul. 
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Antal uppmätta tider: 67. 

Genomsnittlig tid: 16,64 sekunder. 

Genomsnittlig tid för 2 hjul: 33,3 sekunder. 

 

Moment 3b: 

Tidtagning från det att personal greppar sidobit till dess att personal greppar nästa sidobit. 

Antal uppmätta tider: 70. 

Genomsnittlig tid: 3,89 sekunder. 

Genomsnittlig tid för 2 sidobitar: 7,8 sekunder. 

 

Moment 3c: 

Tidtagning från det att personal greppar sidobit till dess att båda stiften är fästade och ny 

sidobit greppas. 

Anta uppmätta tider: 34. 

Genomsnittlig tid: 17,3 sekunder. 

 

Moment 3d:  

Tidtagning från det att personal greppar rotor till dess att personal greppar nästa rotor. 

Antal uppmätta tider: 41. 

Genomsnittlig tid: 51,4 sekunder. 

Summa genomsnittlig tid moment 3: 109,8 sekunder. 

 

Moment 4: 

Tidtagning från det att personal greppar rotor till dess att personal greppar nästa rotor. 

Antal uppmätta tider: 30. 
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Genomsnittlig tid: 143,8 sekunder. 

 

Moment 5: 

Tidtagning från det att personal greppar skydden till dess att personal greppar skydd till nästa 

rotor. 

Antal uppmätta tider: 32. 

Genomsnittlig tid: 15,8 sekunder. 

Summa genomsnittlig tid för moment 4 och fem: 159,6 sekunder. 

 

Moment 6: 

Tidtagning av moment 6 har genomförts på några olika sätt, beroende på att personalen 

arbetet på helt olika sätt. Några i personalen delar upp momentet i två tydliga delmoment, 

vilka innebär att de först kollar skruvarna och justerar sidobitarna, för att sedan göra okulär 

besiktning, märkning och packning i ett moment. Någon delar upp momentet i 3 tydliga 

delmoment, innebärande att först justera sidobitar, sedan kolla skruvar och sista göra okulär 

besiktning och packning. Ytterligare några delar upp momentet i 4 tydliga delmoment, 

innebärande att de först justerar sidobitarna, sedan kollar skruvarna, efter det gör en okulär 

besiktning och sista märker och packar flera rotorer (som nu samlats för ett sista moment). 

Alla deltider är tagna utifrån att tidtagningen börjar när ett moment påbörjas (genom att 

greppa en rotor) till dess att nästa rotor greppas. Då momentet genomförs på så olika sätt har 

författaren valt att ta ett flertal tider för att minska risken för skevheter i tidtagningarna. 

Anta uppmätta tider: 372. 

Genomsnittlig tid: 125,1 sekunder. 
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9.3 Bilaga 3 – Tider för produktion av blodpumprotor vid experiment 

I denna bilaga framgår de tider som författaren uppmätt i produktionen av produkten blodpumprotor vid 

genomfört experiment vecka 14 2017. Det är så kallad effektiv tid som är uppmätt, det vill säga pauser, avbrott 

eller liknande är inte med i tiderna. Av bilagan framgår vad som har mätts, antal mättillfällen och 

genomsnittliga tider. 

 

Moment 1a: 

Tidtagning från det att personal greppar första detaljen (vred) till dess att mittbit är pressad. 

Stopp vid greppande av nästa vred. 

Antal uppmätta tider: 28. 

Genomsnittlig tid: 21,98 sekunder. 

 

Moment 1b: 

Tidtagning från det att personal börjar fästa stift i press tills dess att personal lägger ifrån sig 

mittbiten. 

Antal uppmätta tider: 38. 

Genomsnittlig tid:  11,54 sekunder. 

Summa genomsnittlig tid moment 1: 33,5 sekunder. 

 

Moment 2: 

Tidtagning från det att personal greppar mittbit till dess att personal lägger ifrån sig mittbiten. 

Antal uppmätta tider: 37. 

Genomsnittlig tid: 7,8 sekunder. 

 

Moment 3a: 

Tidtagning från det att personal greppar första detaljen på ett hjul till dess att personal greppar 

första detalj på nästa hjul. 
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Antal uppmätta tider: 87. 

Genomsnittlig tid: 16,13 sekunder. 

Genomsnittlig tid för 2 hjul: 32,3 sekunder. 

 

Moment 3b: 

Tidtagning från det att personal greppar sidobit till dess att personal greppar nästa sidobit. 

Antal uppmätta tider: 83. 

Genomsnittlig tid:  4,98 sekunder. 

Genomsnittlig tid för 2 sidobitar:  10,0 sekunder. 

 

Moment 3c: 

Tidtagning från det att personal greppar sidobit till dess att båda stiften är fästade och ny 

sidobit greppas. 

Anta uppmätta tider: 52. 

Genomsnittlig tid:  17,3 sekunder. 

 

Moment 3d:  

Tidtagning från det att personal greppar rotor till dess att personal greppar nästa rotor. 

Antal uppmätta tider: 53. 

Genomsnittlig tid: 45,2 sekunder. 

Summa genomsnittlig tid moment 3:  104,8 sekunder. 

 

Moment 4: 

Tidtagning från det att personal greppar rotor till dess att personal greppar nästa rotor. 

Antal uppmätta tider: 52. 
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Genomsnittlig tid: 120,2 sekunder. 

 

Moment 5: 

Tidtagning från det att personal greppar skydden till dess att personal greppar skydd till nästa 

rotor. 

Antal uppmätta tider: 62. 

Genomsnittlig tid:  17,3 sekunder. 

Summa genomsnittlig tid för moment 4 och fem:  137,5 sekunder. 

 

Moment 6 (D): 

För att komma ifrån de problem som uppstod när författaren tog tider på moment 6 tidigare 

(se bilaga 2), har författaren valt att ta tid för mer än en rotor åt gången. Vid alla tillfällen 

utom ett har 12 rotorer tidtagits åt gången. Detta har inneburit att författaren har tvingats vara 

noga med att pausa klockan då personalen eventuellt har tagit pauser eller liknande. 

Tidtagningen under moment 6 i experimentet är genomförd på ett sådant sätt att tiderna ska 

vara fullt jämförbara med tiderna som togs när empirin samlades in.  

Tidtagning av moment 6 i experimentet är tagna så att klockan startat när personal påbörjar en 

rotor och stoppad när personal avslutat en annan rotor (med eventuella stopp för pauser eller 

liknande). Denna tid är sedan dividerad med antal rotorer. 

Antal tidtagningar: 16 tillfällen. 

Antal rotorer: 183 styck. 

Genomsnittlig tid, per blodpumprotor:  102,2 sekunder. 

 

Moment D:2, kontrollmätning: 

Antal mättillfällen: 4. 

Genomsnittligt tid, per 36 styck blodpumprotorer: 6,5 minuter. 
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Moment E, avrapportering: 

Antal mättillfällen: 9. 

Genomsnittlig tid per avrapportering: 2,2 minuter. 

 

Moment E, avrapportering inklusive märkning av kartong: 

Antal mättillfällen: 4. 

Genomsnittligt tid per avrapportering inklusive märkning av kartong: 5,6 minuter. 

 

 

  



 
9.4 Bilaga 4 –  Schema för experiment, tänkt och faktisk tid 

 

Starttider, experiment Blodpumprotor:  Start: 06.25      

          

Per, runda Moment A ca 33 min   

Moment B ca 32 
min   Moment C ca 3 min   

1,1 06.259   06.58   07.30   
Faktisk 
tid. 06.3210 

30 
min11  07.02 32 min  07.34 5 min  

 

Uppstartsarbete12 
försenade starten         

2,1 06.58     07.31     08.18*     

 07.08 ej synkat 45 min  07.53 37 min*  08.45 1 min**  

           

1,2 07.33   08.21*   08.58**   

 07.39 Personbyte 
42 
min*  

08.36 Väntetid uppstår till 
1308.45 28 min** 09.18 1min  

          

2,2 08.21     08.59**     09.31     

 08.51** 41 min  09.32  43 min 10.15 2 min  

          

1,3 09.01   09.34   10.06   

                                                             
9 Tänkt starttid. 
10 Faktisk starttid. 
11 Tidsåtgång, exkl. raster. 
12 Relevanta kommentarer. 
13 Röd betyder tillfällen med väntetider eller då två personer arbetar med moment A samtidigt. 
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 09.19 43 min  

10.02 Väntetid uppstår till 
10.15 

48 min inkl 18 
min rast14 (40) 11.03  2 min  

       

 

 

   

2,3 09.34     10.06     10.38     

 10.17 
55 min inkl 18 min 
rast (37) 11.12  41 min 11.53  1 min  

 

 

1,4 10.09   10.42   11.14   

 11.05 30 min  11.35 väntetid till 11.53 33 min*** 12.56*** 1 min  

          

2,4 10.41     11.14     11.46     

 11.54 
37 
min***  13.01***  42 min 13.43 ?  

          

1,5 11.17   11.50   12.52***   

 12.57 33 min  13.30 väntetid till 13.39 32 min 14.11 

13 min, 
på grund 
av kö vid 
datorn.  

          

2,5 11.49     12.52***     13.24     

 14.32 Sen start pga möte och sen kö vid start  15.20  28 min 15.4815 
 
?  

                                                             
14 Fritt tagen rast, av gammal hävd. 
15 Sluttider understrukna. 
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och innan möjlighet att gå 
vidare. Exakta tider mellan A 
och B ej uppmätta. 48 min       

1,6 12.55   13.28   14.00   

 14.24 29 min  14.53  27 min 15.2016 ?  

          

2,6 13.27     14.00     14.32     

          

          

1,7 14.03   14.36   15.08 
Planerad sluttid: 
15.11 

          

          

2,7 14.35     15.08     15.40 
Planerad sluttid: 
15.43 

          

          

*Rast: 08.00-08.15         

**Morgonmöte: 08.45-08.50         

***Lunch: 12.00-12.30         
 

 

 

                                                             
16 Fem minuter övertid. 



 
 

9.5 Bilaga 5 –  Intervjufrågor 

 

 

Intervjufrågor, 2017-04-13, Johan Thörnblad 

 

1. Hur går produktionsplaneringen av avdelning 80 till? 

2. Hur mycket tid läggs varje vecka på att planera avdelning 80? 

3. Hur långt i förväg vet ni vilka produkter som behöver köras? 

4. Är några produkter ständigt återkommande? 

5. Hur ofta kommer det akutordrar? 

6. Hur många kan/får planera avdelning 80? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


