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Förord 
Efter tre års studerande på Högskolan i Borås, där både glädje och frustration delats med 
klasskamrater och lärare, är detta arbetet det sista momentet där vi efter 3 år på utbildningen 
skall använda oss av den kunskapen som vi förvärvat oss och tillämpa dessa i arbetet. Det är 
först nu under arbetets gång som vi inser att vi bär frukten efter de mycket matnyttiga 
kurserna som varit under utbildningens gång.  !
Först och främst skulle vi vilja tacka värdföretaget som tagit sig tid och låtit oss utföra arbetet 
hos er, samt de personer i företaget vi varit i kontakt med på företaget. Vi har blivit mycket 
väl bemötta och omhändertagna, ni hjälpte oss så gott ni kunde och det gav oss trygghet i 
arbetet då vi kände att vi kunde vända oss till er för att diskutera samt fråga, när vi väl stötte 
på problem.  !
Sedan så skulle vi vilja tacka Högskolan i Borås och alla lärare vi haft för de mycket 
spännande och lärorika kurser som varit, de erfarenheter som vi fått av alla kurser samt 
projekten vi haft tar med oss till arbetslivet. !
Borås 2018,  !
Tommy Ly Song och Viktor Luckmeier !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
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Sammanfattning  

Företaget som arbetet utförs hos är aktiva inom tryckeribranschen och ligger i västra 
götalandsregionen. Företaget grundades 1908 och finns representerade i ett 20-tal länder på 
fyra kontinenter. Koncernen har cirka 6500 anställda och de viktigaste marknaderna är Kina, 
Singapore, Sverige, Storbritannien, USA och Tyskland. Branscherna de största kunderna är 
verksamma inom är Industrial och Health Care & Life Science, Fashion & Lifestyle, 
Electronics och Automotive. Företaget är en global leverantör och erbjuder integrerade 
lösningar inom supply chain management som är en växande marknad som företaget ser stor 
potential i, Print & packaging. 
Arbetet handlar om hur värdeflödeskartläggning som leanverktyg kan appliceras i 
tryckeribranschen för att belysa värde och icke värdeskapande aktiviteter. 
Syftet med arbetet är att med hjälp av lean-metoder, visualisera ett processflöde för att på så 
sätt identifiera flaskhalsar samt värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter.  
Detta ska ge en ökad inblick kring hur lean-filosofin kan appliceras i verkligheten, för att 
uppmuntra framtida förbättringsarbeten. 
Problemformuleringen till arbetet uppkom genom att företaget avser att flytta produktionen 
till Viared i Borås, företaget vet att det existerar slöserier inom produktionen och behöver 
därför hjälp med att identifiera dessa.  
Målet med att identifiera dessa är för att lära sig av befintliga slöserier och att se till att de i så 
stor utsträckning som möjligt inte återkommer i den nya produktionsanläggningen. 
Forskningsfrågorna som ställts och besvarats i arbetet är hur produktionen påverkas av de 
flaskhalsar som finns samt varför uppstår flaskhalsarna där de gör. 
Arbetet har avgränsats till analys av station hiss samt kittning. Arbetet resulterade till att 
flaskhalsar och slöserier identifierades samt att två förbättringsförslag rekommenderades till 
företaget. 
Resultatet av analysen och förslagen i detta arbete kommer inte att representera andra företag 
som är verksamma inom tryckeribranschen generellt, då detta arbete följt och analyserat ett 
specifikt produktflöde, dock går metodiken och logiken i arbetet att tillämpas generellt. 
Viktigt att poängtera är att detta arbete analyserat en del av produktionen under en period 
samt att vidare arbete och mer tid krävs för att fler produkter skall kartläggas i produktionen. !!!!!!!!!
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Abstract   
The company that this project is practiced at, belongs in the printing industry and is based in 
västra götalandsregionen. The company was founded in 1908 and is represented in 20 
countries in four continents. The corporate group has around 600 employees, and the most 
important markets are China, Singapore, Sweden, Great britain, United states and Germany.  
Industries where the biggest customers are active in are Industrial and Health Care & Life 
Science, Fashion & Lifestyle, Electronics and Automotive. 
The company is a global supplier and offers integrated solutions within supply chain 
management, where the company sees a big opportunity for market growth, and big 
potentials in for example Print & packaging.  
This projects main focus is to use value stream mapping as a lean tool, and see how it can 
apply to the printing industry to visualize a product flow. The mission is to identify 
bottlenecks in the chosen parts of the production and identify value and non-value adding 
activities. 
The research questions to this project was created based on the face that the company has 
decided to move into a new production facility and that they knew that it existed waste in the 
production. The purpose from the company's side with this project was to raise awareness to 
waste and learn from this project to minimize or if possible eliminate identified waste in the 
new facility.  
The result of this project was identified bottleneck in the chosen area of the production, 
station hiss and kitting. Reason to why the bottleneck occurred in the station is also analyzed 
and discussed in a theoretical way, supported by scientific literature.  
Two types of suggestions are also recommended as a result of the conclusion of this work.  
One very important claim of this thesis work, is that only one fraction of the total product 
flow are visualized in this report, this mean that to visualize the whole product flow further 
research, time and mapping has to be done. 
Regarding the result of this paper, the result may not in the biggest probability represent how 
other companies in the same industry would have their result after embracing this thesis and 
its logic, to implement these within their own. !!!!!!!!!!
!
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1. INTRODUKTION 
Följande kapitel beskriver bakgrunden till rapporten. Arbetets problemställning, syfte och 
forskningsfrågor beskrivs samt avslutningsvis de avgränsningar som gjorts.  

1.1 Bakgrund 
Globaliseringen i världen har resulterat i att konkurrensen mellan företag har ökat. Många 
verksamheter har därför intresserat sig för den japanska tillverkningsfilosofin lean 
production, med mål att uppnå högre produktivitet samt konkurrenskraft (Schmidtke, Heiser 
& Hinrichsen 2014). Inom tryckeribranschen har det utöver det här, i takt med att teknologin 
utvecklats, uppstått nya utmaningar. Övergången från analoga tryckningsmetoderna till en 
högre användning av digitala metoder har inneburit en ökning i konkurrensen och har 
dessutom ökat kundens krav på kvalitet och på leveranstider (Rai, Duke, Lowe, Trotter & 
Scheermesser 2009). Att hitta sätt att löpande förbättra sin verksamhet är alltså en viktig del 
till att fortsatt lönsamhet och principer inom lean produktion har funnits vara en effektiv väg 
framåt för tryckeribranschen (Azyan, Pulakanam & Pons  2017).  
Lean filosofin som koncept har fokus på att minska och om möjligt eliminera slöserier och 
har fått mycket uppmärksamhet de senaste årtiondena både från tillverknings och 
tjänsteindustrierna (Tyagi, Choudhary, Cai, &.Yang 2014). 
Genom att upptäcka slöserier kan förbättringsarbeten utvecklas för att spara på resurser. Att 
arbeta med att minimera slöserier och visa ett bra socialt ansvarstagande med stort 
engagemang för sin miljöpåverkan har visat sig vara en kritisk faktor som leder till positiva 
effekter som lojalare kunder och ett förbättrat varumärke, man har även i vissa studier antytt 
att det finns en korrelation mellan lönsamhet och socialt ansvarstagande (Bergman & Klefsjö 
2012). 
I boken The Machine that Changed the World skriven av Womack, Jones och Roos (1990), 
berättar författarna om den unge ingenjören Eiji Toyoda som våren 1950 tog en tre månader 
lång resa i USA för att studera Fords bilfabrik i Detroit, där han upptäckte vilken påverkan 
slöserierna hade på företaget. 
Toyotas försök till att bygga personbilar motarbetades av regeringen under 1930-talet, för att 
istället producera lastbilar som avsetts för kriget. 1949 hävdar författarna att Toyotas 
försäljning kollapsade, vilket medförde att stora delar av företagets resurser reducerades, 
samtidigt som man efter 13 års ansträngningar lyckades producera 2685 bilar per år till 
skillnad mot Ford som då producerade 7000 bilar om dagen.  
I boken står det att det inte var förrän Toyoda var tillbaka i Nagoya, för att diskutera besöket i 
Detroit med Taiichi Ohno som The Toyota Production System (TPS) och slutningsvis lean 
production uppkom (Womack, Jones & Roos 1990).  
För att upptäcka slöserier som flaskhalsar eller icke värdeskapande aktiviteter i produktionen 
finns det olika verktyg som kan användas för att identifiera dessa. Värdeflödeskartläggning är 
ett av dessa verktyg. Det används för att kartlägga hela flödet, från inleverans till utleverans 
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av en produktfamilj. Många gånger kan det vara så att den värdeskapande tiden i en 
tillverkningsprocess bara är en bråkdel av den totala tiden en produkt spenderar i 
produktionen. Detta illustreras tydligt i ett exempel som tas upp av Mortimer (2006) där 
Siemens Standard Drives efter att de gjort en värdeflödeskartläggning, kom fram till att av 
deras totala ledtid på 10 dagar var den värdeskapande tiden endast 41.5 minuter. Andra 
forskare har i en fältstudie hos ett producerande företag gjort en värdeflödeskartläggning för 
att få en detaljerad bild över nuläget i produktionen. De kom sedan med förbättringsförslag 
för processerna i produktionen och efter implementation av förslagen reducerades takttiden 
med 20% samt ledtiden med 4.8%. (Jeyaraj, Muralidharan, Mahalingam & Deshmukh 2013). 
Fallföretaget avsåg att öppna en ny logistikbyggnad dit både produktion och lager ska flyttas. 
Då den nya byggnaden vid tillfället för det här arbetet inte var färdigbyggd fanns stora 
möjligheter till förändring inom produktionen hos det studerade företaget. 

1.2 Problembeskrivning 
Fallföretaget vet att det existerar slöserier internt och behöver hjälp med en 
nulägeskartläggning över produktionen i de nuvarande lokalerna för att belysa värde och icke 
värdeskapande aktiviteter samt flaskhalsar i produktionen. En flaskhals i produktionen kan 
definieras som “Den process som har lägst kapacitet i ett flöde och dessutom lägre kapacitet 
än vad kundbehovet kräver.” (Peterson et al. 2014, p. 343).Målet med att identifiera dessa är 
för att ta lärdom av de befintliga slöserierna i produktionen och att se till att de i så stor 
utsträckning som möjligt inte återkommer i den nya anläggningen.Hofer, C., Eroglu & Hofer, 
A. (2012) skriver i deras artikel att det finns ett samband mellan jakten på slöserier i 
produktionen och att lagervolymer påverkas till följd, då lagerkostnader spelar en stor roll ur 
ett logistiskt och försörjnings perspektiv.   

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet är att med hjälp av olika lean-metoder, visualisera ett processflöde inom 
tryckeribranschen för att på så sätt identifiera flaskhalsar samt värdeskapande och icke-
värdeskapande aktiviteter. Detta ska ge en ökad inblick kring hur lean filosofin kan appliceras 
i verkligheten, för att uppmuntra framtida förbättringsarbete. 
● Hur påverkas produktionen av de flaskhalsar som finns inom arbetets avgränsade 

områden? 
● Varför uppstår flaskhalsarna? 

1.3 Avgränsningar  
Företaget har flera olika flöden i sin process, alla med olika mängd och tillgång till data. 
Arbetet har därför avgränsats till att endast behandla nuläget i en av de större kundernas 
produktflöde, från inkommen order till leverans. Informationsflödet i denna process har tagit 
hänsyn till men behandlas i en lägre grad. 
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2. TEORETISKT RAMVERK 
I denna del av arbetet kommer teoretiska perspektiv och begrepp att belysas. Målet är att ge 
läsaren den kunskap som anses nödvändig, för att antaganden och slutsatser vidare i arbetet 
ska uppfattas och tolkas på rätt sätt.  

2.1 Lean konceptet 

!
Sedan Ohno 1978 publicerade boken ”Toyota Production System” på japanska, har det sedan 
dess tryckts och publicerats många böcker och vetenskapliga artiklar om lean som koncept 
och de verktyg och dess bidragande fördelar vid implementering av lean.  
Brännmark et al. (2012) skriver i sin vetenskapliga artikel att andra forskare argumenterar för 
att lean konceptet liknar andra ”Management” koncept som Total Quality Management 
(TQM) och Six Sigma Quality (SSQ). 
Andersson, Eriksson, Torstensson (2006) Definierar de tre koncepten enligt följande: 
● TQM - Ett kontinuerligt utvecklande management system innehållande värderingar, 

metoder och verktyg, med fokus på att öka intern samt extern kundtillfredsställelse 
med reducerade resurser. 

● SSQ - Processer som möjliggör drastiska förbättringar, genom att skapa och 
övervaka dagliga aktiviteter för att minska slöserier och resurser medan 
kundnöjdheten höjs.   

● Lean - Systematiskt identifiera och eliminera slöserier genom kontinuerliga 
förbättringar. Följer produktens flöde ur kundens perspektiv i jakten på perfektion. !

Platon föreslog redan 360 f.Kr. att språklig förvirring uppstår när multipla termer refererar till 
ett och samma objekt eller idé. Förvirringen kan även visualiseras genom ett experiment där 
tre blinda män får alla vidröra olika delar av en elefant, men alla beskriver olika djur de tror 
de berör, på samma sätt kan missbrukandet av namngivelsen bland de olika management 
koncepten associeras med experimentet (Shah & Ward 2007). 
Lean produktionsfilosofi anses bli en standard hos producerande företag under 2000-talet 
(Shah & Ward 2007). Filosofin grundar sig i att eliminera slöserier i produktionen, vilket 
resulterar i att producenter som utövar filosofin kan förbättra sin prestation och 
konkurrenskraft (Tyagi et al. 2014).  
Hofer, C., Eroglu & Hofer, A. (2012) skriver i deras artikel att det finns ett samband mellan 
jakten på slöserier i produktionen och att lagervolymer påverkas till följd, då lagerkostnader 
spelar en stor roll ur ett logiskt och försörjnings perspektiv.  
Modig & Åhlström (2013) skriver att Ohno förespråkade för integration mellan leverantörer 
och företaget, samt uppmuntrande anställda i produktionen med att komma med 
förbättringsförslag. Organisationen har infört en företagskultur där fokus inte ligger i att 
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utföra de största förbättringsarbeten som ger störst effekt, utan oavsett stora som små 
förbättringar, alltid fortsätta att förbättra sig själva i jakten på det perfekta tillståndet. 
Idén om integration och förbättringar uppstod när Ohno upptäckte att sättet som Ford och 
General Motors (GM) drev den vertikala försörjningskedjan inte resulterade i att gynna 
företaget långsiktigt. Ford och GM hade samlat alla underleverantörer i samma rum, och 
ställt dem mot varandra. Den leverantören som kunde leverera vid den angivna tiden till lägst 
pris samt med minst antal defekter, vann avtalet och fick leverera till företaget (Modig & 
Åhlström 2013). 
Lean produktion anses vara det bästa sättet att organisera produktionen, samtidigt som 
produktiviteten och kvaliteten höjs (Berggren 1993). 

2.1.1 Slöserier 

Inom lean filosofin ligger en stor del av fokus på slöserier och hur dessa kan elimineras 
(Tyagi et al. 2014). Slöserier delas enligt Rahman, A. & Karim (2013) in i tre huvudgrupper, 
där de tar upp hur slöserier uppkommer i olika scenarion.  
● Muri - Slöserier uppstår efter utformningen av arbetet. 
● Mura - Slöserier uppstår efter bristfällande kunskap om arbetet. 
● Muda - Slöserier uppstår efter onödiga aktiviteter som inte skapar värde till produkten  

Det finns sju typer av underkategorier av slöseri typen Muda. Dessa är onödiga transporter, 
lager, onödiga rörelser, väntan, överarbete, överproduktion och defekter (Hines & Rich 
1997). 
Även om företag är ledande inom deras respektive branscher när det kommer till att möta 
kvalitet, effektivitet samt andra krav, går det inte att utvecklas vidare utan ständiga 
förbättringar som vision för att hålla sig konkurrenskraftig i en global ekonomi (Mortimer, 
2006). 
Petersson, Olsson, Lundström, Johansson, Broman, Blücher & Alsterman (2015) definierar 
slöserier som aktiviteter i produktionen som inte ger mervärde till slutprodukten ur kundens 
perspektiv. Minskning och om möjligt, eliminering av slöserier hävdar författarna leder till 
förbättrad lagerkontroll och produktivitet. 
Petersson et al. (2015) skriver vidare att standardisering utgör grunden för att avvikelser i 
form av slöserier uppmärksammas, samtidigt som ett standardiserat arbetssätt gör det enklare 
att identifiera avvikelser kopplat till lean konceptet. Författarna hävdar vidare att 
standardisering delas upp i olika nivåer. Flödesnivån som behandlar kapacitet och arbetstider, 
processnivån som handlar om hur lång tid arbetet ska utföras och hur det ska utföras samt 
arbetsplatsnivån som behandlas utformningen av arbetsplatsen (Peterson et al. 2015).  
Samt att följande positiva effekter kan uppnås till följd av standardisering 
● Upptäcka avvikelser 
● Bidra till förutsägbarhet 
● Skapa lärande 
● Finansiell & Operationell kontroll 
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Kittning är en operativ leanmetod och används vanligtvis inom bil eller elektronikindustrin. 
Kitting innebär att olika delar av produkter plockas ihop för att sedan paketeras och skickas 
iväg till operatörer. I varje kit som en operatör får till sin monteringsstation återfinns exakt de 
delar momentet kräver för att monteringen skall ske på rätt sätt, samt för att minimera 
slöserier i form av lager (Boudella, Sahin, Dallery 2017). 
Kittning medför mervärde åt kunden då exakt antal delar som behövs i produktionen 
levereras, det innebär att mervärde skapas till kunden.  !
2.1.2 Nackdelar med lean 

Förlorade marknadsandelar, högre operationskostnader samt lägre vinstmarginaler är några 
av få anledningar till att företag väljer att omorganiserar sig (Allen 1997). 
Den nya normen som hänvisar till att mer arbete skall utföras till mindre resurser uppstod 
först inom bilindustrin och har under det senaste decenniet spridits till andra industrier. Lean 
kallas även för Mean av kritiker som hävdar att konceptet inte tar hänsyn till anställdas trivsel 
(Hines, Holwe & Rich, 2004). 
Paradigmskiftet från det gamla anställnings synsättet, där anställda ser anställningen som ett 
livslångt förhållande till företaget, till mer dynamiska anställningar som låter efterfrågan på 
marknaden styra anställningsformen. 
Företag outsourcar på grund av ekonomiska skäl delar av sin produktion till andra aktörer i 
försörjningskedjan som erbjuder ett bättre pris än vad företaget själva är kapabla till. 
Resultatet av outsourcingen är att vissa av de anställda friställs. Forskning visar att 
utmaningen ligger i att motivera anställda som är kvar efter omorganisationen, med följande 
faktorer (Allen 1997). 
● Oro över att själv vara nästa person att bli friställd 
● Missförtroende till arbetsgivaren 
● Minskad motivation  
● Minskad delaktighet 
● Minskat risktagande 

2.2 Värdeflödeskartläggning                                       

!
Värdeflödeskartläggning (VFK) är en en viktig teknik inom lean för att identifiera slöserier 
(Faulkner & Badurdeen 2014). Det är även en förbättringsmetod som enligt flera källor syftar 
till att förbättra flöden, genom att ge ett bredare perspektiv över hela processen och 
därigenom flytta fokus till att förbättra hela flödets effektivitet. Snarare än på förbättringar 
hos enskilda processer (Petersson et al. 2015; Singh. Garg, Sharma & Grewal 2010).  
Metoden beskrivs av Shou, Wang, J., Wu, Wang, X. & Chong (2017) som en grupp tekniker 
för att identifiera slöserier inom individuella värdeflöden och som ska skapa en plan för att 
eliminera dessa, vidare beskrivs den av Seth & Gupta (2007) som en process som studerar 
hur material och information flödar i nuläget. Det som kallas VFK menas vara processen som 
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visualiserar detta flöde av komponenter och information, från leverantör till slutkund och 
slutligen föreställer sig ett framtida läge med mycket bättre prestanda.  
Ett “värdeflöde” kan definieras som alla aktiviteter som är nödvändiga för att en process ska 
kunna addera värde till en produkt eller tjänst. En sådan här aktivitet behöver däremot inte i 
sig själv vara värdeadderande, så länge den är nödvändig för att en annan aktivitet som är det 
ska kunna utföras (Faulkner & Badurdeen 2014; Rother & Shook 2001). 
Det finns tre kategorier som bör beaktas vid utvärderingar av aktiviteter, dessa är 
värdeadderande, icke värdeadderande men nödvändig, och icke värdeadderande (Hines & 
Rich 1997; Singh et al. 2010). Dessa kategorier karaktäriseras av Hines & Rich (1997) i 
färger där grön är värdeadderande, gul som inte värdeadderande men måste finnas för att 
produktionen skall kunna producera, och till sist röd som är rena slöserier som tar tid från 
produktionen. (Hines & Rich, 1997). 

2.2.1 Värdeflödeskartläggningens process  

Definitioner av mätvärden:  
Cykeltid är den tiden det tar för en artikel att bli färdigbehandlad i en process. Även den tid 
det tar för en operatör att genomföra alla steg innan nästa produkt påbörjas. 
Värdehöjande tid är den tid då värde adderas till en produkt på ett sätt kunden är villig att 
betala för. Ledtid är tiden det tar för en produkt att flytta sig genom hela flödet från start till 
slut (Rother & Shook 2001). 
Takttiden definieras av Schneider, Friedli, Basu & Werani (2015) som kundens efterfrågan 
omräknad till en produktionstakt som produktionen måste klara av.  
Processen att kartlägga flödet påbörjas oftast vid utlastningen (eller vid den process som är 
närmast kunden), eftersom det är den processen som ska bestämma takten för resten av 
produktionen uppströms (Rother & Shook 2001). Den fortsätter med att jobba sig bakåt 
genom produktionen, samtidigt som varje process i både material och informationsflödet 
dokumenteras och nödvändig data insamlas. Allt detta sammanställs sedan i en gemensam 
kartläggning över produktionen.   
När VFK utförs görs den i fyra viktiga steg. 

1. Definiera vilken produktfamilj som ska kartläggas.  
2. Genomför en nulägesanalys och kartlägg detta med tillhörande data. 
3. Kartlägg det önskade framtida tillståndet, ta hjälp av lean-principer för att identifiera 

förbättringsmöjligheter/åtgärder. 
4. Förverkliga detta framtida tillstånd genom att skapa en handlingsplan. 

(Petersson et. al 2015; Rother & Shook 2001; Shou et al. 2017) 
Eftersom att varje enskilt steg i varje process aggregeras till ett enda i redovisningen av 
processen i värdeflödeskartläggningen, menar Erlach (2013) att produktionens transparens 
ökas. Vidare diskuteras att den tydliga visualisation som VFK innebär, utgör en intern 
kommunikationsplattform gällande både nuläget och det önskade framtida läget samt 

�  6



möjliggör en lättförståelig analys för identifiering av svagheter och förbättringsmöjligheter 
(Erlach 2013). 

2.3 Theory Of Constraints  

!
Theory of constraints (TOC) är en teori som utvecklats av Dr Eliyahu M. Goldratt. Teorin 
utgår från ett systemperspektiv, där fokus ligger i att se till helheten i flödet i produktionen 
istället för att optimera enstaka operationer (Suboptimering), då lean konceptet handlar om att 
effektivisera de resurser som finns tillgängliga, det finns två typer av syn på effektivitet 
resurseffektivitet samt flödeseffektivitet. 
Resurseffektivitet handlar om att utnyttja befintliga resurser i form av maskiner, människor 
som företaget har tillgång till på ett så effektivt sätt som möjlig, detta för att minska 
stillestånd som anses vara ett slöseri. Exempel på resurseffektivitet är att mätningen sker på 
hur länge en maskin är igång och utför operationer under ett skift (Modig & Åhlström 2013).  
Flödeseffektivitet handlar om att fokus ligger i att få en produkt flöda igenom ett system på 
ett så bra sätt som möjligt utan att stanna upp, tanken är att uppnå produktionseffektivitet och 
inte bilda lager som anses vara en sorts slöseri inom lean (Modig & Åhlström 2013).  
Teorin sammanfattas enligt följande av Rahman, S. U. (1998). 
● Varje system måste ha minst en flaskhals. Om detta inte vore sant skulle ett 

vinstdrivande företag/organisation göra oändliga vinster.  
● Existensen av flaskhalsar möjliggör möjligheter för förbättringar. TOC ser flaskhalsar 

som positivt inte negativt, eftersom flaskhalsar bestämmer den totala prestationen för  
● systemet, ständiga utvärderingar av systemet kommer att förbättra prestationen.  !

En flaskhals i produktionen kan definieras som “Den process som har lägst kapacitet i ett 
flöde och dessutom lägre kapacitet än vad kundbehovet kräver.” (Peterson et al. 2014, p. 
343). 
Samtidigt definierar Goldratt flaskhalsar som någonting som förhindrar ett system från att 
åstadkomma en bättre prestation mot det satta målet (Goldratt, 1988). 
Roser, Lorentzen & Deuse (2014) menar att en flaskhals funktion är att begränsa 
produktionen och definierar dem mer specifikt som en resurs vars kapacitet är lägre än 
efterfrågan och inom produktionen, har lägre kapacitet än övriga stationer samt mest 
produkter i arbete innan sig. En flaskhals har störst påverkan på hela systemets prestation 
jämfört med alla andra processer i produktionen (Roser, Lorentzen & Deuse 2014).  
För att vara konkurrenskraftig i en allt mer global marknad, kan det vara till fördel att 
använda TOC för att på operativ nivå strukturera och lösa problem.  
“Companies should be more focused on understanding their own structure in terms of 
processes whether they are in the production or service sector. In this situation, Theory of 
Constraints (TOC) becomes an important theory which focuses on the weakest ring(s) in the 
chain.”(Şimşita, Günayb & Vayvayc 2014 pp. 930). Systemperspektivet belyser befintliga 
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problem inom företaget, vilket leder till att lösningar till problemen kan tas fram (Mabin & 
Balderstone 2003). 

3. METOD  
Nedan följer en redogörelse för hur arbetets metodologiska ansats har tillämpats tillsammans 
med en beskrivning av datainsamling och analysmetod samt en kortare diskussion kring 
arbetets reliabilitet och validitet.     

3.1 Metodologisk ansats 

!
Forskning i sig kan definieras som “en undersökning huruvida empiriska observationer 
avviker från formulerade idéer/teorier” (Andersson & Halvorsen 1992, s.14). Hur denna kan 
utföras beskrivs av Grønmo (2006) som en pendling mellan empiri och teori eller vice versa, 
där rörelsen antingen är baserad på metoder för problemformulering eller på metoder för 
tolkning. Här har emellertid arbetet baserats på en deduktiv ansats så som den beskrivs av 
Andersson & Halvorsen (1992) där utgångspunkten för de empiriska observationer som 
gjorts finns i existerande och beprövade vetenskapliga teorier.  
En deduktiv ansats går med Grønmo’s (2006) beskrivning från teori till empiri och förutsätter 
att en relevant teoretisk grund finns för det som ska studeras. Denna beskrivning ansågs vara 
den undersökningsteori som på bästa sätt sammankopplar relationen mellan den teori och de 
sociala undersökningar som behandlas i den här rapporten.   

3.2 Datainsamling och analysmetoder  
I boken Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa metoder ställer Holme & 
Solvang (1997) upp fem krav som måste vara uppfyllda om en metod ska vara lämplig att 
användas i ett samhällsvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete. !

1. “Det måste finnas en överensstämmelse med den verklighet som undersöks. 
2. Man måste göra ett systematiskt urval av information. 
3. Man ska kunna utnyttja informationen på bästa sätt. 
4. Resultaten ska presenteras på sådant sätt att andra kan kontrollera och granska 

hållbarheten. 
5. Resultaten ska möjliggöra ny kunskap och medvetenhet om de samhälleliga 

förhållanden man står inför för att detta ska kunna leda till ett fortsatt  
            forsknings- och utvecklingsarbete och till ökad förståelse.” 
                                                      
                                                                                          (Holme & Solvang 1997, s. 13) !
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Identifieringen av slöserier gjordes med hjälp av en kartläggning av ett produktflöde och 
gjordes i form av en värdeflödeskartläggning. Utförandet av kartläggningen tog inspiration 
från de metoder för värdeflödeskartläggning som föreslås av Klaus Erlach (2013) i boken 
Value Stream Design - The way towards a Lean Factory och Petersson, Olsson, Lundström, 
Johansson, Broman, Blücher & Alsterman (2015) i boken Lean - Gör avvikelser till 
framgång. Utförandet lutade sig även till mycket stor del mot den metod som beskrivs av 
Rother & Shook (2001) i boken Lära sig se samt använde de datapunkter som föreslås av 
Shou, Wang, J., Wu, Wang, X. & Chong (2017, p 3911). 
Data som används och presenteras i kartläggningen togs i största mån från företagets egna 
databas och där nödvändig data saknades eller ansågs vara bristfällig samlades denna in 
manuellt på plats i produktionen genom tidtagning och intervjuer.  
Relevant litteratur i form av vetenskapliga artiklar, kurslitteratur samt böcker identifierades 
via Primo och Google Scholar och genom databaserna ScienceDirect, Emerald Insight och 
ProQuest samt Högskolan i Borås bibliotek. Litteraturstudien har genomförts för att belysa 
och ta hänsyn till tidigare forskning inom ämnet samt för att antaganden och resultat i arbetet 
skall anses trovärdiga ur ett vetenskapligt perspektiv.  
Många svagheter som kan hittas hos kvantitativa data kan uppvägas av de starka sidorna hos 
kvalitativa data. Därav är det som kallas metodtriangulering, eller mixad metod, många 
gånger att föredra på grund av de fördelar som kan fås av att kombinera kvalitativa och 
kvantitativa data (Andersson & Halvorsen 1992).    
Arbetet utgick därför i huvudsak från en mixad metodik där större delen de data som använts 
är numeriska data som har understötts av semi-strukturerade intervjuer och observationer. 

3.2.1 Fallstudie 

Arbetet behandlar en enskild fallstudie då den förklarar fenomenet som studeras, i sitt 
naturliga sammanhang (Johansson 2013). Vidare menar Johansson (2013) att fallstudien 
bidrar till att ge klarhet och förståelse till fenomenet. 
För att räknas som en fallstudie bör följande kriterier uppfyllas: 
● Skall ha ett studieobjekt 
● Skall vara ett komplext fungerande enhet  
● Undersökas i sitt naturliga sammanhang 
● Med en mångfald av metoder  
● Vara samtida 

Fördelen med en fallstudie är att en stor mängd information samlas in om en enhet vilket 
underlättar för att kunna utveckla en helhetsförståelse för det studerade objektet (Grønmo 
2006).  
Fallstudiens största problem är att få validiteten hög. För att lyckas med detta föreslår Yin 
(2003) bland annat att flera olika källor på data bör användas t.ex databaser, intervjuer, 
direkta observationer och dokumentation. På grund av detta delades insamlingen av data upp 
i tre olika moment.  
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Det första momentet var insamling av datamaterial från företagets databas. 
Arbetet använde sig av sekundärdata från företagets databas. Sekundärdata är data som någon 
annan samlat in via t.ex. intervjuer eller direkta observationer och sammanställt 
informationen för att sedan publiceras i form av journaler, rapporter, dokument eller böcker 
(Eneroth 2005).  
Fördelen med sådana data är bland annat att den redan finns där vilket innebär en stor 
tidsbesparing eftersom mindre tid behöver läggas på att samla in den. Problem som ofta 
uppstår vid användande av sådana data är att den samlas in för andra syften snarare än 
forskning vilket innebär att det är vanligt att relevansen är låg (Andersson & Halvorsen 
1992). Vidare diskuterar Andersson & Halvorsen (1992) att, andra viktiga aspekter att ta 
hänsyn till är att det är vanligt att för forskaren relevanta bakgrundsvariabler saknas eller att 
den är ordnad i en annan aggregationsform, vilket gör att datan inte lämpar sig för vidare 
analys.  
Det andra momentet var intervjuer och samtal med ett urval av anställda från olika 
avdelningar på företaget och det tredje, egna observationer och tidsmätningar i produktionen 
på företaget.   
Data som samlades in via dessa moment är av typen primärdata. Primärdata är ny data som 
tas fram t.ex via intervjuer och direkta observationer (Andersson & Halvorsen 1992). 
Primärdata anses vara den mest anpassade datainsamling formen, då data som samlas in 
kretsar runt själva problemformuleringen (Hox & Boeije 2005). 

3.3 Kvalitet 
Nedan följer en diskussion kring arbetets kvalitet i form av reliabilitet och validitet med 
avseende på metod. 

3.3.1 Reliabilitet 

Reliabilitet hänvisar till pålitligheten av de mätningar som gjorts, här är målet för att få en 
hög reliabilitet att oberoende mätningar ska få ungefär lika resultat. 
Eftersom att verktyget som används (VFK) baseras på papper och penna teknik anser 
forskare att resultatet som speglar verkligheten kan bli begränsat, samt kommer att kräva fler 
kartläggningar för att ge en helhetsperspektiv över flödet hos alla produkter som företaget 
innehar Singh et al. (2017). Arbetet har avgränsats till en produktfamilj vilket bidrar till att 
resultatet av arbetet inte har återspeglat flödet av andra produkter i produktionen men istället 
tillåtit en bättre förståelse över det som studerats. 
Frågorna som ställts i intervjuer återfinns i bilaga 1 och följde Erlach (2013) riktlinjer med 
avseende på fråga 1 i intervjuguide 1.1 och fråga 1-4 i intervjuguide 1.2 i bilaga 1. 
Yin (2003) tar upp fyra kriterier som måste uppfyllas för att analysen i arbetet skall anses 
som högkvalitativ. !
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● Se till att i den mån det är möjligt få med all bevis i analysen, inklusive utvecklingen 
av mothypotesen. 

● Ta upp andra alternativa perspektiv (rivaler) som kommit fram till samma slutsats, 
finns det bevis som kan bortkasta rivaler, eller ska rivaler undersökas i framtiden.  

● Oavsett single eller multi-case study, skall analysen behandla det viktigaste 
problemet. 

● Använd egen expertis inom det studerade området, för att uppmärksamma och 
förmedla ämnet som behandlas. 

3.3.2 Validitet 

Validitet eller giltighet som det också kallas handlar om att forskaren ska samla in data som 
är relevant för frågeställningen (Andersson & Halvorsen 1992). 
Trots fördelarna med värdeflödeskartläggning som verktyg, hävdar många forskare att 
verktyget har sina begränsningar (Chitturi et al. 2007). Begränsningarna hos kartläggningen 
är att få produkter behandlas i den, och att företag många gånger har stor variation med låg 
kvantitet av produkter (Singh et al. 2017). Praktiska problem med kartläggningen är hur 
takttiden skall beräknas, vilka produktfamiljer det är som skall kartläggas samt att efterfrågan 
från kund ständigt varierar (Braglia et al. 2006).  
För att validiteten för arbetet skall vara hög, har den data som samlats in i semistrukturerade 
intervjuer presenterats till intervjupersonen för att verifiera datans rimlighet och äkthet. 
Under konstruktionen av värdeflödeskartan har löpande återkoppling till olika anställda på 
företaget gjorts av samma anledningar som ovan.  
Trovärdigheten ökar ytterligare när triangulering innebärande att primär tillsammans med 
sekundärdata analyseras för att på bästa möjliga sätt förklara fenomenet från olika perspektiv 
(Johansson 2013).   

!
!!!!!!!!!!!!!
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4. FALLSTUDIE 
Följande kapitel kommer redogöra för de observationer och mätningar som har gjorts hos 
värdföretaget. 

4.1 Företagsbeskrivning 
Företaget som examensarbetet kommer att utföras hos heter Elanders och har sin verksamhet 
i Mölnlycke företagspark. Företaget grundades som ett tryckeri av Otto Elander, Nils Hellner 
och Emil Ekström 1908. Elanders koncernen finns representerade i ett 20-tal länder på fyra 
kontinenter. Koncernen har cirka 6500 anställda, de viktigaste marknaderna för företaget är 
Kina, Singapore, Sverige, Storbritannien, USA och Tyskland. Branscherna de största 
kunderna är verksamma inom är  Industrial och Health Care & Life Science, Fashion & 
Lifestyle, Electronics och Automotive. Företaget är en global leverantör och erbjuder 
integrerade lösningar inom supply chain management som är en växande marknad som 
företaget ser stor potential i, Print & packaging och e-commerce (Elanders Group 2017). 

4.2 Processteg 
Den process som följts tillhör den största kunden hos Elanders och behandlar bara de interna 
processtegen Göra plåt/Utskjutning, Tryckning/Off-set, Lagerhissen, Kittning samt 
Skeppning/packning. Huvudfokus i arbetet ligger i att kartlägga samt analysera det 
markerade området i den översiktliga kartläggningen (bilaga 3). !
Processteg Göra plåt/Utskjutning 
Den interna tillverkningsprocessen för den valda produktgruppen börjar i Göra plåt/
Utskjutning med att orderspecifika tryckplåtar tillverkas. 
I dagsläget har processen utskjutning två skift där det jobbar en operatör per skift. 
Operatörens arbetsuppgifter är ta hand om två automatiska CTP-maskiner (Computer to 
plate), samt utifrån “GKS-systemet” i datorn där ordrar kommer in från tryckplaneringen, 
säkerställa att innehållet i mallarna ligger rätt, för att sedan ladda maskinen för hand med 
ofärdiga plåtar. Färdiga offset-ordrar lastas på en vagn och märks, kör sedan vidare ett 
mellanlager, varje plåt som utskjutningen tillverkar har förmågan att tillhandahålla en färg per 
plåt.  !
Processteg Tryckning/Off-set 
När plåtarna är färdiga går ordern vidare till tryckning. Tryckaren hämtar dessa själv utifrån 
en orderlista i datasystemet och ställer sedan in färgerna för ordern manuellt och med 
hjälpmedel. Processen har i dagsläget tre skift där det jobbar en operatör per maskin per skift, 
samt en materialhanterare som bland annat förser maskinerna med papper. Det finns tre 
maskiner med 4 - 8 färger och används här vid stora volymer (500 eller högre). Lager för 
papper är vanligtvis Vendor Managed Inventory med 1 dags lager i lokalen men för tillfället 
för den här undersökningen hade det konceptet frångåtts och istället köptes större mängder in 
i taget.     !!
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Processteg Lagerhissen 
I det här steget startas plocklistor i det interna datasystemet som kommer från 
produktionsplaneringen. Artiklarna för varje lista plockas ihop i lådor och ställs i en 
ordervagn som när den är full flyttas till kittningsstationen, det är även vanligt att 
kittningspersonalen hämtar vagnen själva. Flera listor behandlas i taget och maskinen väljer 
plocksekvensen utefter First In First Out, inom varje lista beräknas den mest optimala 
plocksekvensen av hissens interna datasystem. Högfrekventa artiklar plockas från ställage 
och supermarket i närheten av lagerhissen. Samma personer som plockar på dagen utför även 
inlagring i lagerhissen senare på dagen efter att alla ordrar plockats. För tillfället är stationen 
bemannad med 1,2 tjänster eller 10 timmar per dag.  !
Processteg Kittning 
I detta steg sammanställs kit manuellt som kommer från lagerhissen och packas i nya lådor.   
Varje person behandlar en order åt gången. !
Processteg Skeppning/packning 
Processen avslutas med att lådorna med färdiga kit lastas på pall och ställs iordning för vidare 
transport. !
Totalt finns 20-21 dagar tillgängliga för produktion varje månad, varav station utskjutning 
jobbar med två skift och tryckeriet med tre, övriga avdelningar har ett skift, där varje skift är 
åtta timmar samt övertid vid behov. Produktionsplaneringen får dagliga prognoser per kit 
varje dag av kunden och skickar sedan varje vecka ut en tvåveckors prognos till 
bemanningsföretaget som bemannar Kittning och Skeppning/packning. Figur 1 nedan 
illustrerar hur layouten av det avgränsade området som behandlas i arbetet ser ut i dagsläget. 
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!  
Figur 1: Nulägets produktionslayout 

!
!
!
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5. RESULTAT  
I följande kapitel redovisas resultatet från de mätningar och observationer som gjorts på 
företaget. 

5.1 Kundkrav 
Kundkravet beräknades med hjälp av orderdata från de senaste sex månaderna där ett 
genomsnittligt ordervärde per dag beräknades utifrån antalet arbetsdagar under denna period. 
Detta uppgick till 2424 kit/dag.   

5.2 Processteg Lagerhissen 
Under observationerna identifierades sju stycken aktiviteter som utfördes i station 
Lagerhissen, innan ordrarna lämnade stationen vidare till nästa station kittning. Tabell 1 
nedan illustrerar de aktiviteter som krävs för att utföra arbetet i stationen. 
  

Tabell 1: Identifierade aktiviteter i stationen Hissen. 

!
Genom egna tidsmätningar kunde följande data i tabell 2 nedan, identifieras utifrån de 
identifierade aktiviteterna i tabell 1. !!!!!!!!!!!

Aktiviteter

Starta plocklista

Lägga upp plocklista på bord

Plocka order

Lasta på vagn

Köra vagn till kittning

Bokföra plocklista

Underhåll(Inlagring)
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!!
Tabell 2: Uppmätta tider och data i processteg Lagerhissen. 

!
Ställtiden definieras enligt följande: Från att första listan bokförs tills att första artikeln 
plockas. !
Cykeltiden definieras enligt följande: Från att första artikeln plockas till att sista lådan 
innehållande artiklar som kittningen behöver ställs på ordervagnen. 

5.2.1 Anmärkningar Processteg Lagerhissen 

Två operatörer arbetade på stationen vid tillfället för mätning 1 och 2. En van operatör och en 
operatör som gjorde sin första upplärningstid.  
Första hissen var klar efter 5 min 36 sek i mätning 1, efter det jobbade bara en hiss. Båda 
operatörerna lastade på ordervagnen. 
Första hissen klar efter 14 min 38 sek i mätning 2, efter det jobbade bara en hiss.  
Mellan minut 6 och minut 8 i mätning 2 jobbar den vana operatören med att undersöka 
avvikelser, likaså under 30 sek vid minut 11 till 11 min 30 sek.  
Aktivitet Lasta på vagn pågår i slutet parallellt med att bokföra gamla plocklistor och starta 
nya plocklistor i mätning 2.  
Tid då operatörerna tvingas vänta på att lagerhissen skulle hämta rätt hylla observerades 
under båda mätningarna. I både mätning 1 och i mätning 2 uppgick den till ca: 2 min. Denna 
tid var i båda fallen delvis uppdelad i kortare perioder med en längre period (över 1 minut) 
när ingen hylla fanns presenterad för operatören. Detta stämmer överens med de väntetider 
som operatörerna själva uppmätt som uppgick till ca: 1 min 30 sek. !!!!!

Mätning 1 2 3 4 5

Antal plocklistor 
(st)

6 10 4 5 1

Antal kit 64 st 120 st 348 st 290 st 250 st

Cykeltid 7 min 3 sek 18 min 52 
sek

25 min 58 
sek

15 min 47 
sek

5 min 42 
sek

Ställtid 2 min 35 
sek

2 min 51 
sek

3 min 30 
sek

3 min 27 
sek

1 min 23 
sek

Total tid 9 min 38 
sek

21 min 35 
sek

29 min 28 
sek

19 min 14 
sek

7 min 5 sek
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5.3 Processteg Kittning 
Under observationerna identifierades 10 aktiviteter i station Kittning. Tabell 3 nedan 
illustrerar de aktiviteter som krävs för att utföra arbetet i stationen. !
Tabell 3: Identifierade aktiviteter i stationen Kittning. 

!
Genom egna tidsmätningar kunde följande data i tabell 4 nedan, identifieras utifrån de 
identifierade aktiviteterna i tabell 3. !
Tabell 4: Uppmätta tider och data i processteg Kittning 

!
Ställtider definieras enligt följande: Från att plocklistan skannas klar tills att första kittet 
kittas. !
Cykeltiden definieras enligt följande: Från att första kittet kittas tills att lådan ställs på 
transportbandet. !

Aktivitet

Skanna plocklista klar

Hämta ny order

Kontrollera/Lägga i högar

Hämta väskor

Rensa väska

Plocka ihop kit

Hämta klisterlappar

Plasta väskor

Packa i låda

Vik och sätt på lock

Mätning 1 2 3 4 5

Antal kit 1 11 16 8 9

Cykeltid 1min 37sek 5min 53sek 6min 6min 21sek 5min 58sek

Ställtid 1min 2sek 5min 13sek 4min 22sek 7min 12sek 2min 34sek

Total tid 2min 39sek 11min 6sek 10min 22sek 13min 33sek 8min 32sek
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Alla operatörer vid kittningsstationen kommer från ett bemanningsföretag som fått i uppdrag 
att ansvara för kittning, skeppning samt packning. Vid observation av kittning stationen för 
datainsamling av ställ samt cykeltider, uppmärksammades att varje operatör hade sitt egna 
arbetssätt, trots att det finns riktlinjer för hur kittningsprocessen skall utföras.  

5.4 Cykeltid för Lagerhiss och Kittning 
Utifrån insamlad data på plats tillsammans med data från företagets databas av registrerade 
tider för de stationer som behandlas i arbetet, beräknades ställ och cykeltid per kit fram i 
sekunder, för stationerna Lagerhissen och Kittning och redovisas nedan i tabell 5. !
Tabell 5: Sammanräknade tider och data i Lagerhissen och Kittning 

5.5 Takttiden 
Utifrån data från företagets databas samt intervjuer och egna observationer, beräknades två 
takttider i sekunder fram. Dessa jämfördes sedan med cykeltiden i Lagerhissen och Kittning.  
Cykeltiden från hissen och kittningen plottades in i Excel tillsammans med takttiden i figur 2 
och figur 3 nedan, där det rödmarkerade strecket symboliserar takten kunden förväntar sig att 
stationerna skall kunna producera i och de blå staplarna visar den beräknade cykeltiden för 
lagerhissen och kittingen. 
Takttiden som redovisas i figur 2 baseras på att 3000 kit kittas per dag och kommer från 
intervju med site manager och ses här som en worst-case takttid. !

Tid i snitt/kit 
Lagerhissen

Tid i snitt/kit 
Kittning

Cykeltid: 10,06 sek/operatör 47,8 sek/operatör

Ställtid: 1,11 sek/kit 35,6 sek/operatör

Up-time: 40.5% 55,9 %

Lager: Påfyllning var 10:e dag Mellanlager från Lagerhissen, 1 kitt lagras i 
snitt 6h 52 min.

Avvikelser: Se anmärkningar 5.2.1 Varje operatör har sitt eget sätt att arbeta på 
och till viss del även sin egen ordning de 

utför processens olika steg i.
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!  

Figur 2: Takttiden vid 3000 kit/dag 

Takttiden i figur 3 baseras på att 2424 kit kittas per dag, data som använts för att beräkna 
denna är de faktiska levererade ordrarna som återfinns i företagets egna databas för perioden 
2018.01.12 - 2018.03.29. Takttiden beräknades utifrån hissen då den för ansågs vara den för 
tillfället långsammaste delen i produktionen. 
Här visas tydligt att takten för hissen överstiger takten som kunden efterfrågar, det innebär att 
hissen vid ett worst case-scenario när bara 1 operatör arbetar tillsammans med en högre 
arbetsbelastning, för närvarande skulle vara den flaskhals som hindrar flödet i produktionen. 
När perioden 2018.01.12 - 2018.03.29 studeras finns däremot flaskhalsen i hur mycket 
kunden efterfrågar. 

!  
Figur 3: Takttiden vid 2424 kit/dag 

Figur 4 nedan utgår ifrån insamlad data som tillsammans med företagets bokförda tider, 
illustrerar hur takttiden för kvantiteten 3000 kit per dag förhåller sig till cykeltiden i 
stationerna Lagerhiss och Kittning beroende på hur stor personalstyrkan är i stationerna. 
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$  
Figur 4: Takttiden vid 3000 kit/dag jämfört med cykeltiden vid olika personalstyrka. 

!
Figur 5 nedan illustrerar den verkliga takttiden som kunden efterfrågar, samt kapaciteten hos 
stationerna Lagerhiss och Kittning, beroende på hur stor personalstyrkan är i stationerna. !

$  
Figur 5: Takttiden vid 2424 kit/dag jämfört med cykeltiden vid olika personalstyrka. 

!
!
!
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6.ANALYS 
Företaget har för närvarande 1.2 tjänster eller 10 timmar/dag tillgängligt vid hissen, med ett 
långsiktigt mål att reducera antalet tjänster till 1. För att ta reda på hur personalstyrkan i 
hissen eventuellt skulle kunna påverka hissens kapacitet, har antalet operatörer som faktiskt 
arbetat vid hissen vid datainsamling jämförts med företagets nuvarande 1.2 tjänster och mål 
på 1 tjänst. Tabell 6 nedan redovisar hur mycket tid operatören eller operatörerna har kvar 
efter att 2424 kit förbereds till kittningsstationen beräknat utifrån cykeltiden och ställtiden för 
stationen.   !
Tabell 6: Antal operatörer vid hissen & hur mycket tid som finns kvar efter 2424 kit per dag 

!
Detta visar precis som Figur 4 som presenterades ovan där det tydligt framgår av figuren, att 
dagens 1.2 tjänster alternativt 2 tjänster i hissen är att föredra. Det samma gäller station 
kittning, där det under tiden datainsamlingen skett uppmärksammat 6 operatörer, och inte 4 
operatörer som det vanligtvis brukar vara.  
Anledningen till att inte placera sig allt för nära takttiden, har med de oförutsägbara haverier 
och eventuella störningar som kan uppstå i produktionen. Vid störningar och 
produktionstakten ligger nära takttiden medföljer detta till att tid inte finns till för att lösa 
problemet som uppstått, vilket kan leda till förseningar eller andra påföljder som påverkar 
företaget negativt. Det som framgår i figur 5 är att flödet idag klarar av takttiden som kunden 
efterfrågar med dagens 1.2 tjänster, även målsättningen med 1 tjänster lyckas produktionen 
klara av takttiden. Detta är inget anmärkningsvärt då företaget idag lyckas leverera på avtalad 
tid.  

!
!
!
!
!
!

Antal operatörer Beräknad arbetstid exkl. rast Beräknad arbetstid inkl. rast Tid över

2 4h 6min 4h 36min 3h 24min

1,2 5h 39min 6h 9min 1h 7min

1 7h 30 min 8h 0 min
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6.1 Aktiviteter 
Vid mätning av cykeltiden vid station Lagerhissen, påvisades det att operatörerna ibland 
tvingas gå och hämta högfrekventa artiklar från ställage. Detta medför att hissen inte utnyttjas 
optimalt, samt att onödiga rörelser som inte medför värde tillkommer. 
De identifierade aktiviteterna i Lagerhissen kategoriserades enligt tabell 7 nedan där den enda 
värdeskapande aktiviteten ansågs vara Plocka order. Aktiviteten Bokföra plocklista anses 
vara en icke-värdeskapande aktivitet som ej heller är nödvändig för att arbetet ska fungera. 
Det görs ändå på grund av företagets eget intresse om att föra statistik. Vid analys av dessa 
data ansågs denna dock vara undermålig och svår att utnyttja på grund av hur den bokförs. 
Lägga upp plocklista på bord är i sig inte en nödvändighet för att arbetet ska kunna fungera 
men det underlättar för operatörerna i en sådan skala att den ändå ansågs som nödvändig. 
  
Tabell 7: Aktiviteter som utförs i processteg Lagerhissen. Grön=Värdeskapande, Gul=Icke-
värdeskapande med nödvändig, Röd=Icke-värdeskapande 

!
Vid station kittning uppdagades det vid mätning av cykeltider, att operatörerna inte följde ett 
standardiserat arbetssätt. Vid intervjuer med Site Manager påtalade hen att det existerar 
riktlinjer som företaget tagit fram, som anses vara det mest effektiva arbetssättet. 
Eftersom att operatörerna alla hade sitt egna arbetssätt kommer det att påverka kvaliteten, 
cykeltiden samt den värdeskapande tiden hos station Kittning.  
Då företaget outsourcat stationen till ett bemanningsföretag, blir det svårare för företaget att 
få bemanningspersonal att följa de riktlinjer som finns, eftersom bemanningsföretaget själva 
ser till att leveransplaner hålls. Då standardisering inte följs blir förbättringsarbeten svåra att 
genomföra och avvikelser svårare att upptäcka. 
De identifierade aktiviteterna i Lagerhissen kategoriserades enligt tabell 8 nedan. 
Värdeskapande aktiviteter i detta processteg ansågs vara endast Plocka ihop kit. Aktivitet Vik 
och sätt på lock ansågs vara en icke-värdeskapande aktivitet. Detta på grund av att den inte 
tillför något förutom extra arbete vid stationen och är en aktivitet som med lätthet och utan 
större påverkan på det steget skulle kunna utföras av personal vid Skeppning/packning.   !
!

Aktiviteter

Starta plocklista

Lägga upp plocklista på bord

Plocka order

Lasta på vagn

Köra vagn till kittning

Bokföra plocklista

Underhåll(Inlagring)
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Tabell 8: Aktiviteter som utförs i processteg Kittning. Grön=Värdeskapande, Gul=Icke-värdeskapande 
med nödvändig, Röd=Icke-värdeskapande 

6.2 Total Genomloppstid 
Värdeflödeskartläggningen i figur 6 nedan visar att den totala värdeskapande tiden per kit för 
de analyserade stationerna i arbetet är 15.96 sekunder, medan icke värdeskapande tiden 
resulterade i 11 dagar 6 timmar och 52 minuter. Det är dock viktigt att poängtera att icke 
värdeskapande aktiviteter inte nödvändigtvis måste vara slöserier men i det här fallet var 
större delen av den uppmätta tiden sådan där produkten låg inlagrad.  !

!  
Figur 6: Värdeflödeskartläggning över nuläget i processteg Lagerhissen samt Kittning 

Aktivitet

Skanna plocklista klar

Hämta ny order

Kontrollera/Lägga i högar

Hämta väskor

Rensa väska

Plocka ihop kit

Hämta klisterlappar

Plasta väskor

Packa i låda

Vik och sätt på lock
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6.3 Förbättringsförslag till företaget  
!
Förslagen på förbättringar som föreslås nedan riktar sig till stationerna hiss samt kittning, 
förslagen behandlar justeringar av antal operatörer till stationerna samt en omorganisering av 
produktionslayout. Förslagen tar ej hänsyn till ekonomiska, skalenliga eller tidskrävande 
faktorer som krävs för att implementera förslagen då de nya lokalerna som ska byggas inte 
kunnat besökas. De grundar sig i analysen av cykeltiden samt av faktiska observationer på 
plats i de befintliga lokalerna under projektets gång. 

6.3.1 Förbättringsförslag A 

Förslag A behandlar enbart justering av antal operatörer i station hiss samt kittning. 
2 operatörer i hissen (heltid/deltid), en börjar en timma tidigare klockan 06.00 innan 
kittningen börjar klockan 07.00, operatörerna går över till Kittning när Lagerhissen är klar 
med dagens ordrar. Kittningen minskar från 6 operatörer till 4, eventuellt 5 då det senare 
kommer 2 operatörer över till kittningen. En av operatörerna arbetar flexibelt mellan kittning 
och hissen vid behov.  
Företaget inför standardiserat arbetssätt och utbildar operatörer om förbättringsarbete och ser 
till att operatörerna följer de riktlinjer som finns. !
Förbättring 
Från 8 tjänster totalt mellan hiss & kittning reduceras till 6 tjänster, men bibehåller samma  
kapacitet. involverar operatörerna till att själva få möjligheten att påverka samt effektivisera 
sitt arbete, samt att avvikelser lättare uppmärksammas (OBS skeppningspersonal ej 
inräknad)  !
6.3.2 Förbättringsförslag B 

Samma justering av antal operatörer mellan station Lagerhiss och Kittning, samt ett införande 
av standardiserat arbetssätt men en extra lagerhiss köps in till stationen. Layouten ändras som 
i figur 10 där lagerhissarna flyttas för att arbetet skall effektiviseras genom att få produkterna 
att flöda igenom stationerna mer effektivt samtidigt som användningen av supermarket 
eliminerar behovet av ordervagnar.  !
Förbättring 
Eliminerar onödiga transporter och rörelser som inte adderar och ger mervärde i och med att 
ordervagnar inte längre behöver flyttas mellan stationerna och att operatörer i lagerhissen mer 
sällan behöver plocka artiklar från ställage. Det bör även bidra till att ställtiden reduceras på 
grund av detta.  
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!  
Figur 7: Förslag på ny produktionslayout 

!!
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7. DISKUSSION 
Syftet och frågeställningar anses vara besvarade då flaskhalsen samt värdeskapande och icke-
värdeskapande aktiviteter i stationerna Lagerhissen samt Kittning identifierats.  
De data som samlades in för stationerna Göra plåt/Utskjutning och Tryckning/Off-set visade 
sig vara mycket svår att göra kompatibel med den som samlades in för Hissen och Kittning. 
Det här gjorde det svårt för oss att kunna relatera de tider som beräknades till varandra. Till 
exempel finns problem i hur cykeltiden i Off-set, som definierades som produktionstid per 
ark, ska relateras till och jämföras med cykeltiden för Hissen och Kittning som är tiden per 
kit. För att lyckas med detta krävdes det att vi lyckades svara på frågan “Hur många kit får 
det plats på ett ark?”. Elanders har ca 700 olika kit och ca 2500 olika artiklar som utgör dessa 
kit för det produktflöde som studerades. De här artiklarna har dessutom många gånger inte 
samma mått vilket med andra ord innebär att svaret på den frågan för ett kit inte 
nödvändigtvis behöver vara detsamma för ett annat. Att identifiera alla kit och gå igenom alla 
dessa artiklar och deras plåt-mallar för att få ett rättvisande resultat ansågs därför vara en 
omöjlighet om det skulle göras inom den tidsram som satts för projektet. Konsekvensen blev 
att vi inte kunde ge en fullständig och sammanhängande beskrivning av hela produktionen 
som tanken var från början vilket så klart har påverkat utfallet av den här undersökningen. 
För att lösa det här problemet hade vi möjligen kunnat göra en mer djupgående analys av 
orderdata och genom denna tagit reda på hur många kit en genomsnittlig tryckorder 
innehåller. Det kunde sedan jämföras med hur många ark som trycktes under samma period 
för att få ett snitt på hur många kit det är per ark. Däremot på grund av att det är en stor 
variation i branschen, kan det här tillvägagångssättet möta på en del problem med 
reliabiliteten när de artiklar som trycks under de studerade perioderna, oundvikligen inte 
förblir desamma. Svagheten med VFK är att verktyget enbart kartlägger ett produktflöde i 
taget, då företaget har många olika produkter och kunder kommer det att krävas betydligt fler 
kartläggningar för att alla produkter skall bli representerade i arbetet, vilket i detta fall inte 
fanns resurser i form av tid till. Operatörer i produktionen påverkas av tidtagningar som 
gjorts i stationerna. Det är mycket förståeligt om operatörerna känt sig stressade samt 
övervakade under arbetets gång. Av etiska skäl har intervjupersonerna anonymiserats samt för 
att inge förståelse för tidtagningarna internt har information om arbetet tilldelats 
operatörerna. Antaganden som baseras på analysen rörande personalstyrkan tog ingen hänsyn 
till hur kontrakt ser ut med bemanningsföretaget som har hand om kittning. Till sist skulle vi 
vilja nämna att sökandet efter vetenskapliga källor om olika lean verktyg och teorier till det 
teoretiska ramverket har varit förhållandevis lätt. Vi upplever dock att det varit betydligt 
svårare att hitta artiklar som behandlar en värdeflödeskartläggning och lean inom 
tryckeribranschen, och skulle därför vilja argumentera för att ett gap inom litteraturen har 
funnits. !!!
!
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8. SLUTSATS 
Syftet med arbetet är att med hjälp av lean-metoder, visualisera ett processflöde inom 
tryckeribranschen för att på så sätt identifiera flaskhalsar samt värdeskapande och icke-
värdeskapande aktiviteter.  
Kapaciteten som beräknats i de olika scenarierna baseras på en värdeflödeskartläggning samt 
triangulering av data för att öka trovärdigheten i arbetet, efter analys kan slutsatsen dras om 
var flaskhalsen finns bland de undersökta stationerna samt hur flaskhalsen uppkommer och 
påverkar produktionen. Svaret till frågorna är att flaskhalsen i detta fall om kundens 
efterfrågan inte räknas med, skiftar mellan station Lagerhiss samt Kittning beroende på 
personalstyrkan i stationerna. Att rekommendera är att station hiss bemannas med 2 tjänster 
och att kittning bemannas med 6 tjänster. Anledningen till att inte föredra 1.2 tjänster vid 
hissen samt 5 tjänster vid kittningen även om denna kombination för närvarande klarar av 
takttiden enligt figur 5 och 6, är det för att säkerställa att produktionen i ett “worst case” 
scenario har bättre förutsättningar att lösa problem som uppstår, utan att det skall påverka 
kunden eller företaget.  
Av de två förslagen som grundar sig i analysen av cykeltiden, samt av faktiska observationer 
på plats under projektets gång, faller valet till att förslag A med modifieringar i 
personalstyrkan mellan stationerna väljs. Motiveringen till att förslag A är att rekommendera 
har med att förslaget tämligen är lätt från företagets sida att börja göra ändringar utan att det 
krävs extra investeringar.  
Förslag B, som behandlar en justering av antal operatörer i stationerna Lagerhissen samt 
Kittning, samtidigt som en omplanering av layouten föreslås, hade hypotetiskt sett varit det 
mest optimala med avseende på potentiell effektivisering samtidigt som slöserier minskar och 
eventuellt försvinner. Argumentet som talar emot förslag B är att det krävs mycket tid och 
investeringar för att få förslaget implementerbart. !
8.1 Förslag till fortsatt forskning 
För att få vidare insikter kring ämnet bör det studeras över en längre tidsrymd för att få med 
eventuella säsongsvariationer i resultat och beräkningar, samt på fler företag för att stärka att 
resultatet är representativt för branschen. Det skulle också kunna vara till fördel att 
underbygga undersökningen med att göra en simulering av flödet tillsammans med en mer 
gedigen statistisk analys för att säkerställa att data som använts är representativ. !!!
!
!!!!!
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Bilaga 1: Intervjuguide !
1.1 Site Manager !

1. Vad är dina arbetsuppgifter och ansvar? (Erlach 2013 p. 45) 
2. Finns det branschstandarder för hur man arbetar inom tryckeribranschen? 
3. Jobbar ni med lean? 
4. Var är det implementerat någonstans i produktionen?  
5. Känner ni till värdeflödeskartläggning? 
6. Vet ni var ni har flaskhalsen någonstans? 
7. Hur många kit skulle du säga beställs per månad? 
8. I lagerhissen, hur stort lager skulle du säga att det finns där? !

1.2 Operatörer !
1. Vad är dina arbetsuppgifter och ansvar? (Erlach 2013 p. 45) 
2. Hur vet du vad du ska göra och när du ska göra det? (Erlach 2013 p. 45) 
3. Hur stort är ditt lager eller arbetsmängd ungefär? (Erlach 2013 p. 45) 
4. Var får du ditt material som du behöver och/eller arbetsorder från? (Erlach 2013 p. 45) 
5. Hur lång är ställtiden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 !
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Bilaga 2: Intervjuer  

!
2.1  Site manager 

1. Jag är Supply manager. Just nu har jag bland annat en del ansvar över de nya 
lokalerna som vi ska bygga. 

2. Det finns en branschstandard som säger att vi får ta betalt upp till 10-15% mer än 
beställd kvantitet. 

3. Vi jobbat en del med Visuell Styrning eftersom vi upptäckte att det var en för hög 
andel defekter. 

4.  På organisationsnivå 
5. Ja 
6. Ja 
7. Det är väldigt olika. Vi har en löpande dialog med kunden så om det skulle bli så att 

vi inte hinner med en order eller så brukar det gå bra att dela upp den ordern över 
några dagar eller veckor. Men jag skulle säga att vi kittar kanske 15000 i veckan och 
50000 per månad.  

8. Några exakta siffror har jag inte på vad som finns i den men vi brukar säga att det ska 
räcka ca: 2 veckor. !

2.2 Operatör: Utskjutning/Göra plåt 
1. Köra plåt och göra mallar 
2. Order kommer från “GKS”, alltså datasystemet, och blir en ordersedel som jag följer 
3.  Jobb kommer in olika i lite olika stora orderpåsar så att säga. 
4. - 
5. Cirka 2-5 minuter men ibland 2-3 timmar beroende på om det finns en mall till ordern 

eller inte  
 !

• Hur lång tid är cykeltiden ungefär? 
• 5 minuter, eller mellan 2-3 minuter, vi kan ju köra upp till 40 plåt/timmen  
 !

• Kommer det ofta in jobbigare arbetsordrar som gör att plåtarna tar lång tid att fixa? 
Operatör 1: Nej det är väldigt sällan, men kanske några gånger i månaden.  
 !

• Hur länge står lagret du har efter maskinen? 
Ja det står väl någon dag skulle jag säga, men det beror ju på. Är det något akut så 
går ju såklart det före, det har hänt att det stått i några veckor också.  
 !

• *Hur ser det ut med “kundens” mallar, är de komplicerade att arbeta med?  
Operatör 2: Eftersom vi har jobbat med den kunden så länge är det mestadels 
standarder vi jobbar med där. När det kommer in en mer krävande order beror det 
oftast på att det är ett nytt bokbinderi till exempel som vill ha utskjutningen i ett 
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speciellt format. Det handlar ju om hur det ska falsas i slutändan. Men för just den 
kunden har vi mallar på det mesta så det är oftast inga problem med dem.  
 !

*Med kunden menas den kund som studerades i arbetet. När frågan ställdes nämndes 
den kunden vid namn.  !
2.3 Operatör: Kittning 

1. Jag är teamledare.. eftersom driftledaren inte är här denna veckan är det jag som är 
teamledare, och ser till så att vi delar ut arbete varje morgon pratar vi om vad vi ska 
göra idag.  Jag kan datorn efter kittningen så jag bokar också transporter. 

2. Produktionsplanering skickar 1 veckas prognos, driftledaren delar ut arbetet på 
morgonen 

3. Ja det är ju det ni ser här, det som kommer för dagen. Det är olika varje dag. 
4. - 
5. -  !

2.4 Operatör: Lagerhiss 
1. Jag är Arbetsledare och ansvarar för “A-x”, fraktbokningar och fabrikslevereanser 
2. Hm, vi har ett schema som visar vad som ska levereras varje dag, sen får vi prognoser 

veckovis, ordrar kommer ner till oss alla dagar utom onsdagar.. 
3. - 
4. Det får vi från projektledningen 
• Hur lång tid skulle du säga att det tar att plocka en omgång listor? 
• Hm.. vi brukar räkna på 12-exare så 10 stycken 12-exare tar typ 20 minuter 
• Jag har faktiskt mätt lite själv på hissen.. och kom fram till att man fick vänta runt typ 

1,5 minuter utspritt bland tre plock.. 
      5. - !
2.5 Operatör: Tryckning/Off-set 

1. Jag ser till så att allt ser bra ut. Det är mycket inställning av färger och så.  
2. “GKS” planering, arbetsordrar kommer iordning på datorn så det är bara att följa 

ordningen liksom men det är viktigt att ha koll på den eftersom det är vanligt att den 
ändras under dagen. 

3. -  
4. - 
5. Första intaget tar max 30 minuter, andra intaget tar betydligt kortare tid då är vi nere 

på 12 - 15 minuter  
• Hur stor andel defekta har ni? 

Ja du det är en hel del, det blir ju allt som vi slänger när vi ställer in färgerna vid 
varje intag.  

• Operatör 2: 
Det är väl runt 20 % skulle jag tro. !!!
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Bilaga 3: Översiktlig kartläggning av företagets interna processer !

!  
Figur 8: Översiktlig kartläggning där det markerade området representerar var huvudfokus lagts i 
kartläggning och analys. 

!!!!
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