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ABSTRACT
Several small companies with a High-mix/Low-Volume (HMLV) have expressed their
willingness to implement Lean-tools within their companies and has not generated the good
result as they have expected. In order for these companies to be successful within their
implementation of Lean it is vital to evaluate which tools that are suitable for the company and
which ones that does not contribute to any significant improvement. A challenge that occurs is
cultural changes where it is common that the workers do not show motivation or any interest to
change their current working routine. The management has a big responsibility to motivate the
workers to be participant and embrace improvements.
In order to evaluate this thoroughly a case study and a literature review has been done to study:
1) How companies should proceed in order to work with Lean, 2) which Lean-principles that
are possible to implement in a HMLV-environment and finally 3) how do you motivate the
workers to change their current work procedure in to a more standardised one.
Results from the literature review shows the importance to study which tools that are suitable
for a specific company and to collect information of which approach one should take before
making any decisions. The literature review also shows that the management has a vital part to
convince the workers to engage in the improvement work. Results from the case study confirm
the review’s results regarding the importance of study which tools that are suitable in a specific
company and how these companies should proceed. The case study also confirms the statement
regarding the management’s role in motivating the workers but also that the workers need to
take responsibility and get involved.
Key words: Lean production, TPS, High-mix/Low-Volume, Theory of constraints, frequency
studies.
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SAMMANFATTNING
Flertal små företag med stor produktflora i små volymer har uttryckt en vilja för att
implementera Lean-verktyg i deras företag och ofta har det inte genererat de goda resultat de
förväntat sig. För att dessa företag ska bli framgångsrika i sitt implementerande av Lean gäller
det att de utvärderar vilka verktyg som gynnar företaget och vilka som inte medför förbättring.
Problematiken som uppstår i detta är kulturella förändringar där det är vanligt att arbetare inte
visar motivation eller intresse för att förändra sin tidigare arbetsrutin och här har ledningen
stort ansvar att motivera arbetarna till att vara delaktiga och välkomna förbättringar.
För att kunna undersöka detta utförligt har en fallstudie och litteraturstudie utförts för att
studera: 1) Hur HMLV-företag bör gå tillväga för att arbeta med Lean, 2) vilka Lean-principer
som går att implementera i HMLV-miljön och slutligen 3) hur man övertygar medarbetarna att
ändra sitt befintliga arbetssätt till en mer standardiserad arbetsform.
Resultat från litteraturstudien visar hur viktigt det är att studera vilka verktyg som passar in i ett
specifikt företag och att man ska samla information om hur man ska gå tillväga innan man
beslutar sig för något. Litteraturstudien visar även att ledningen har en stor roll i att övertyga
medarbetarna till att engagera sig i förändringsarbetet.
Resultat från fallstudien styrker litteraturstudiens påståenden om hur viktigt det är att studera
vilka verktyg som passar in i ett specifikt företag och hur dessa företag bör gå tillväga.
Fallstudien styrker också påståendet att ledningen har en stor roll i att motivera arbetarna men
även att arbetarna i sin tur måste ta sitt ansvar och engagera sig.
Nyckelord: Lean produktion, TPS, High-mix/Low-Volume, Theory of constraints,
frekvensstudie.

3 (67)

FÖRORD
Vi vill tacka handledaren på Westermo, Per-Johan Hjelm, som hjälpt oss med sina synpunkter
och sin erfarenhet inom slutmontering. Vi vill även tacka Kari Parkkila, produktionschefen på
Westermo som är uppdragsgivaren som även han hjälpt oss med sina synpunkter. Utöver dessa
vill vi även tacka produktionsarbetarna på Redfox-linan som visat ett stort intresse och varit
delaktiga under arbetets gång. IT-avdelningen ska också ha ett stort tack som ordnat ett
konferensrum varje gång vi anlänt till företaget och såg till att vi hade det bekvämt där.
Slutligen ska Antti Salonen, handledaren från Mälardalens högskola, ha ett stort tack. Hans
kunskaper och vägledningar har haft en stor betydelse under hela arbetets gång.

4 (67)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.	
   INLEDNING ...................................................................................................................................................... 8	
  
1.1.	
  
1.2.	
  
1.3.	
  
1.4.	
  

BAKGRUND................................................................................................................................................... 8	
  
PROBLEMFORMULERING............................................................................................................................... 9	
  
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .................................................................................................................. 9	
  
AVGRÄNSNINGAR ......................................................................................................................................... 9	
  

2.	
   ANSATS OCH METOD ................................................................................................................................. 10	
  
2.1.	
  
2.2.	
  
2.3.	
  
2.4.	
  
2.5.	
  
2.6.	
  
2.7.	
  
2.8.	
  
2.9.	
  

ANGREPPSÄTT ............................................................................................................................................ 10	
  
FORSKNINGSANSATS .................................................................................................................................. 10	
  
OBSERVATIONER ........................................................................................................................................ 11	
  
INTERVJUER................................................................................................................................................ 11	
  
FALLSTUDIE ............................................................................................................................................... 11	
  
LITTERATURSTUDIE .................................................................................................................................... 12	
  
ANALYS AV DATAINSAMLING ..................................................................................................................... 12	
  
METODKRITIK ............................................................................................................................................ 13	
  
KÄLLKRITIK ............................................................................................................................................... 13	
  

3.	
   TEORETISK REFERENSRAM .................................................................................................................... 14	
  
3.1.	
   LEAN I HMLV-FÖRETAG ............................................................................................................................ 14	
  
3.2.	
   VAD HMLV KARAKTÄRISERAS AV ............................................................................................................ 14	
  
3.3.	
   PROBLEM SOM UPPSTÅR VID IMPLEMENTERINGEN AV LEAN I HMLV FÖRETAG ........................................ 15	
  
3.3.1. DEFINITION AV HÖG MIX, LÅG VOLYM ................................................................................................... 15
3.3.2. VARIABILITETEN AV INPUT ..................................................................................................................... 15
3.3.3. INVERKAN PÅ TILLVERKNINGSSYSTEMET ............................................................................................... 16
3.4.	
   VÄLJA RÄTT LEAN-VERKTYG ..................................................................................................................... 16	
  
3.4.1. HMLV-VÄNLIGA LEAN-PRINCIPER ........................................................................................................ 17
3.5.	
   INTERNA UTMANINGAR FÖR FÖRÄNDRINGSARBETE OCH LEDARSKAP ........................................................ 22	
  
3.6.	
   TOC SOM VÄGLEDNING I HMLV FÖRETAG................................................................................................ 23	
  
3.6.1. IDENTIFIERA ........................................................................................................................................... 26
3.6.1.1. VÄRDEFLÖDESEANALYS ...................................................................................................................... 26
3.6.1.2. VÄRDEFLÖDESANALYS I HMLV MILJÖER ........................................................................................... 26
3.6.1.3. FREKVENSSTUDIE/TIDSSTUDIE ............................................................................................................ 27
3.6.2. UTNYTTJA .............................................................................................................................................. 29
3.6.3 SYNKRONISERA ....................................................................................................................................... 29
3.6.4. FÖRBÄTTRA ............................................................................................................................................ 30
3.6.5. REPETERA ............................................................................................................................................... 31
4.	
   FALLSTUDIE PÅ WESTERMO TELEINDUSTRI AB ............................................................................ 32	
  
4.1.	
  
4.2.	
  
4.3.	
  
4.4.	
  
4.5.	
  

REDFOX PRODUKTIONSLINA ....................................................................................................................... 32	
  
ANGREPPSSÄTT FÖR FALLSTUDIE ............................................................................................................... 32	
  
INTERVJUER I FALLSTUDIEN ....................................................................................................................... 33	
  
PRODUKTIONSPROCESSEN .......................................................................................................................... 33	
  
FÖRSTUDIE FÖR FREKVENSSTUDIE PÅ REDFOX-LINAN ............................................................................... 35	
  

5.	
   RESULTAT (EMPIRI) ................................................................................................................................... 38	
  
5.1.	
   IDENTIFIERA ............................................................................................................................................... 38	
  
5.1.1. OBSERVATIONER .................................................................................................................................... 38
5.1.2. VÄRDEFLÖDEANALYS............................................................................................................................. 39
5.1.3. FÖRSTUDIE FÖR FREKVENSSTUDIE .......................................................................................................... 43
5.1.4. FREKVENSSTUDIE ................................................................................................................................... 44
5.1.5. OVERALL EQUIPMENT EFFICIENCY, OEE ............................................................................................... 47
5.2.	
   UTNYTTJA .................................................................................................................................................. 50	
  
5.3.	
   SYNKRONISERA .......................................................................................................................................... 55	
  
5.4.	
   FÖRBÄTTRA ................................................................................................................................................ 56	
  
5.5.	
   REPETERA................................................................................................................................................... 56	
  
6.	
   ANALYS........................................................................................................................................................... 57	
  

5 (67)

6.1.	
  
6.2.	
  
6.3.	
  
6.4.	
  
6.5.	
  

IDENTIFIERA ............................................................................................................................................... 57	
  
UTNYTTJA .................................................................................................................................................. 58	
  
SYNKRONISERA .......................................................................................................................................... 59	
  
FÖRBÄTTRA ................................................................................................................................................ 59	
  
REPETERA................................................................................................................................................... 60	
  

7.	
   (DISKUSSION,) SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER .......................................................... 61	
  
7.1.	
   SLUTSATS ................................................................................................................................................... 61	
  
7.2.	
   REKOMMENDATIONER ................................................................................................................................ 62	
  
7.2.1 REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT UNDERSÖKNING ........................................................................... 62
8.	
   KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................................................................. 63	
  
9.	
   BILAGOR ........................................................................................................................................................ 66	
  
9.1.	
   BILAGA 1: FREKVENSSTUDIE...................................................................................................................... 66	
  
9.2.	
   BILAGA 2: FREKVENSSTUDIE SAMMANSTÄLLD OCH KATEGORISERAD ....................................................... 67	
  

TABELLFÖRTECKNING
TABELL 1: LEAN-PRINCIPER I EN HMLV-MILJÖ (EGEN TOLKNING AV IRANI'S (2011) TABELL) ............................ 17
TABELL 2: FÖRDELNING AV ARBETSTID ................................................................................................................ 45
TABELL 3: OEE FÖR PROGRAMMERING................................................................................................................. 48
TABELL 4 KAPACITET FÖR PROGRAMMERING ....................................................................................................... 49
TABELL 5: OEE FÖR FUNKTIONSTEST ................................................................................................................... 49
TABELL 6: KAPACITET FÖR FUNKTIONSTEST ......................................................................................................... 50
TABELL 7: DAY-BY-HOUR TABELL ........................................................................................................................ 54

FIGURFÖRTECKNING
FIGUR 1: TPS-HUSET ............................................................................................................................................. 18
FIGUR 2: ARBETA SYSTEMATISKT MED 5S ............................................................................................................ 22
FIGUR 3: DE FEM STEGEN I TOC ........................................................................................................................... 23
FIGUR 4: DE FEM STEGEN I TOC KOMBINERAT MED LEAN-VERKTYG ................................................................... 24
FIGUR 5: EGEN TOLKNING AV OEE-KATEGORISERINGAR INOM HMLV ............................................................... 28
FIGUR 6: BERÄKNING AV OEE (SALONEN, 2013) ................................................................................................. 28
FIGUR 7: ÖVERBLICK FÖR REDFOX-LINAN ............................................................................................................ 34
FIGUR 8: VÄRDEFLÖDEANALYS FÖR PRODUKTFAMILJ VIPER ................................................................................ 41
FIGUR 9: VÄRDEFLÖDEANALYS FÖR PRODUKTFAMILJ WOLVERINE ...................................................................... 41
FIGUR 10: VÄRDEFLÖDEANALYS FÖR PRODUKTFAMILJ REDFOX .......................................................................... 42
FIGUR 11: FÖRSTUDIE FÖR FREKVENSSTUDIE ....................................................................................................... 44
FIGUR 12: SAMMANSTÄLLNING AV FREKVENSSTUDIE .......................................................................................... 46
FIGUR 13: ICKE VÄRDESKAPANDE AKTIVITETER ................................................................................................... 47
FIGUR 14: EGEN TOLKNING AV TPS SOM FORMATS EFTER WESTERMO ................................................................ 51

BILDFÖRTECKNING
BILD 1: ELEKTRISK SKRUVMEJSEL PÅ WESTERMO ................................................................................................ 34
BILD 2: FUNKTIONSTESTET OCH PROGRAMMERINGEN DÄR FLASKHALSARNA UPPSTÅR ....................................... 39
BILD 3: FUNKTIONSTEST ....................................................................................................................................... 47
BILD 4: ETT EXEMPEL FÖR "HUR DET INTE SKA VARA VS HUR DET SKA VARA" PÅ REDFOX PRODUKTIONSLINA . 53
BILD 5: ANVÄNDANDE AV WHITE-BOARDEN FÖR ÖKA ARBETARNAS DELTAGANDE............................................. 55

6 (67)

FÖRKORTNINGAR

HMLV
MTO
TPS
TOC
WIP
LMHV
TPM
JIT
SOS
OPT
DBR
VSM
TCPT
SIM
KIM
OEE
CCR
SIC

High-mix/Low-Volume
Make-to-order
Toyota Production System
Theory of constraints
Work-in-process
Low-mix/High-volume
Total Productive Maintenance
Just-in-time
Standard Operation Sheet
Optimized Production Technology
Drum-buffer-rope
Value-stream-map
Total product cycle time
Slumpintervallmetoden
Konstantintervallmetoden
Overall Equipment Effectiveness
Capacity constrained resource
Short-interval-Control

7 (67)

1. INLEDNING
I detta kapitel presenteras bakgrunden till problemet och förklarar syftet till detta arbete
genom problemformulering och forskningsfrågor.
1.1. Bakgrund
Det blir alltmer vanligt att företag producerar kundanpassade produkter i och med att
efterfrågan på detta höjs och det leder till att fler företag arbetar enligt make-to-order (MTO)
(Lane, 2007). MTO innebär att företagen inte producerar produkterna förrän ordern har anlänt.
Detta med avseende på att de ska kunna anpassa slutprodukten för olika kravspecifikationer.
Detta leder till en längre väntetid för kunderna men ger samtidigt möjligheten att få produkten
anpassad till specifika önskemål, vilket i slutänden gynnar kunden. Inverkan på företaget blir
att de måste tillverka en stor variation av produkter i låga volymer (Slomp et al, 2009). Därför
är det viktigt att företagen effektiviserar sin produktion för att kunna tillfredsställa kundernas
behov med hänsyn till kvalitet, tid och kostnad. För att uppnå en sådan effektivisering jobbar
flertal företag med Lean. Lean är en arbetsfilosofi som härstammar från Toyota Production
System (TPS) och den innefattar att effektivisera produktionen genom att arbeta med ständiga
förbättringar vilket dessutom leder till en högre lönsamhet (Liker, 2005). Betydelsen av Leanfilosofin är att företag vill identifiera och eliminera all sorts slöseri inom alla processer inom ett
produktionssystem. Inom företag med hög produktflora i små volymer uppstår större
utmaningar i jämförelse med t.ex. Toyota. Detta beror på att dessa företag mestadels har all
produktion inom företaget för att ha samma höga kvalitet på alla komponenter och för att inte
vara beroende av sina leveranser. Detta medför dock mer jobb inom företaget och ställer högre
krav på hög effektivitet (Suri, 2010).
Liker (2005) förklarar om man vill behålla sin konkurrenskraft när man arbetar med High Mix
Low Volume (HMLV) är det ett krav att effektivisera sina processer inom produktionen.
Genom detta vill man uppnå att använda så lite resurser som möjligt och samtidigt uppnå
kortare ledtider. För att kunna uppnå resurssnål och effektiv produktion är Lean en
grundpelare.
När det gäller HMLV-företag är implementeringen mer komplex eftersom att Lean är mer
anpassad till produktioner med höga volymer och har ett kontinuerligt flöde (Battacharya et al,
2006). Trots svårigheterna som uppstår vid implementeringen av Lean, är det viktigt att förstå
grundtankarna bakom filosofin, för att sedan undersöka vilka ytterligare strategier man kan
använda för att få en framgångsrik lösning (Jina et al, 1997).
Med rätt grundvärderingar utvecklas företag ständigt om man kontinuerligt söker efter
förbättringar. TPS som utvecklade filosofin Lean arbetade också en gång i tiden med små
volymer (Irani, 2011).
För att kunna arbeta med Lean-principer inom ett HMLV-företag är det viktigt att förstå vad
som karaktäriserar ett HMLV-företag. Inom HMLV-företag finns det en mängd faktorer som
man måste ta hänsyn till (Irani, 2011):
•
•
•
•
•

Varierande efterfrågan och leveranstider.
Stor produktflora med olika kravspecifikationer.
Varierande cykeltider mellan produkterna.
Begränsad förmåga att träna upp personalen och även begränsad budget för att anställa
en ideal kvantitet av arbetskraft.
Produktionskontrollen och planeringen är mer komplex eftersom inflytandet på
leverantörernas leveranstider är begränsade.
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1.2. Problemformulering
Företagen som karaktäriseras av HMLV känner till vikten av ständiga förbättringar i
produktionen för att kunna tillfredsställa kundernas behov. Därför blir dessa företag alltmer
villiga att använda sig utav Lean-principerna för att uppnå förbättringarna de strävar efter.
Svårigheten som uppstår på grund av HMLV-miljön är förvirringen kring vilka Lean-principer
som är användbara gentemot vilka som inte gynnar företaget vid implementering av dessa.
Detta orsakas av rörliga cykeltider, varierad bemanning och MTO-filosofin som finns i dessa
företag. De rörliga cykeltiderna uppstår genom MTO-filosofin där företagen arbetar efter varje
enskild kunds kravspecifikation som resulterar i olika cykeltider. Detta försvårar för företagen
att få ett kontinuerligt flöde och skapa ett standardiserat arbete. HMLV-företag bör lära sig att
hantera det komplexa uppdraget med att implementera Lean. Detta för att skapa en
produktionsstyrning som leder till en övergripande effektivisering av hela produktionen (Slomp
et al, 2009).
1.3. Syfte och frågeställningar
Syftet med detta examensarbete är att tillämpa Lean-principer inom HMLV-företag för att öka
produktiviteten. Detta för att sedan kunna anpassa de nödvändiga Lean-verktygen för att
optimera en produktionslina som tillverkar i låga volymer och hög produktflora. Målet med
examensarbetet är att studera hur man kan arbeta med Lean i komplexa fall på ett systematiskt
sätt.
Forskningsfrågor som ska bevaras beskrivs nedan:
•
•
•

Hur bör HMLV-företag gå tillväga för att arbeta med Lean?
Vilka Lean-principer går att implementera i HMLV-miljön?
Hur övertygar man medarbetarna att ändra sitt befintliga arbetssätt till en mer
standardiserad arbetsform?

1.4. Avgränsningar
Fokus för detta arbete kommer att ligga på hur HMLV-företag bör utnyttja lämpliga
förbättringsverktyg för att öka produktiviteten. För att komma fram till vilka verktyg som ska
användas för att uppnå optimering så kommer tillverkningsprocessen för dessa företag studeras
och analyseras. På grund av tidsbrist har denna fallstudie avgränsas till ett företag.
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2. ANSATS OCH METOD
Detta kapitel presenterar tillvägagångsättet i form av angreppssätt, forskningsansats,
datainsamlingsmetoder och slutligen metod- och källkritik där validitet och reliabilitet
diskuteras.
2.1. Angreppsätt
Olika ställningstaganden och faktorer beskriver forskningsprocessen där forskarsamhället eller
en uppdragsgivare formar ett intresseområde som forskaren väljer att studera (Patel & Tebelius,
1987). Detta examensarbete har formats av både forskarsamhället och av en uppdragsgivare.
Arbetet startade genom en diskussion med uppdragsgivaren som förklarade företagets
önskemål att effektivisera en specifik produktionslina som arbetar med slutmontering. Efter
mötet med företaget upprättades ett möte med handledaren från högskolan som resulterade i en
ny problemformulering. Den nya problemformuleringen resulterade i ett forskningsområde
inom produktionseffektivisering i ett HMLV-företag. Vid det här läget var det välkänt för
studenterna att företagsledningen uppmanar för implementeringen av Lean. Detta stämde
överens med studenternas önskemål gällande tillvägagångssättet. För att samla kunskap om
produktionseffektivisering i HMLV-företag har en litteraturstudie genomförts. För att utveckla
denna forskning så har en fallstudie gjorts för att analysera hur det teoretiska skiljer sig från det
praktiska i företag med stor produktflora i låga volymer.
Beroende på vilken kunskap och problemformulering inom ett ämne som man vill erhålla kan
forskningsstudier formas på olika sätt. Undersökningen kan skiljas genom tre olika karaktärer,
explorativa, deskriptiva och hypotesprövande. Denna undersökning ska resultera i att besvara
de forskningsfrågor som formulerats (Holme & Solvang, 1997). En annan relevant typ av
forskning för detta arbete är utvärderingsforskning som ska användas då man vill beskriva och
värdera sina uppsatta mål och processer. Inom detta examensarbete har både undersökningar
och utvärderingar använts för att besvara forskningsfrågorna (Patel & Tebelius, 1987).
2.2. Forskningsansats
Studenterna valde att identifiera problemet genom observationer och diskussioner som skedde
med avseende på direktiven som studenterna fick från handledarna. Studenterna hade i fokus
att ta fram önskvärt resultat och arbeta med lämpliga strukturer och verktyg. För att kunna
uppnå detta har studenterna valt att lägga en förbestämd tid på 20 veckor för att bestämma
noggrant och identifiera problemet från grunden (Olsson & Sörensen, 2007).
Patel och Tebelius (1987) förklarar de olika förhållningsätterna som forskarna väljer under en
undersökning. Det första förhållningssättet är att forskaren inte räknar sig själv som en del av
processen när undersökningen sker, forskaren ställs utanför processen. Det andra sättet är att
forskaren anser sig själv vara en del av processen som ska studeras, och på så sätt få en
möjlighet till en kontinuerlig dialog mellan alla som är delaktiga. Enligt detta blir forskaren en
av de flera som styr processen och resultatet. Studenterna i denna studie har valt att sätta in sig
själva som en del i processen där de deltog i optimeringsarbetet inom företaget. Studenternas
deltagande i processen ledde till insamling av värdefull information som skulle kombineras
med de akademiska kunskaperna som studenterna erhåller för att kunna uppnå en stabil
utgångspunkt för forskningen (Olsson & Sörensen, 2007).
Inom forskning kan man använda befintliga teorier eller framställa nya teorier. När man
framställer nya teorier utgår man från verkligheten genom erhållen empiri och det kallas för
induktiv forskning. Användning av befintliga teorier kallas för deduktiv forskning. Det kan
göras för att antingen göra utvärderingar eller för att förstärka redan befintliga teorier genom en
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fördjupning (Dawson, 2002). I detta examensarbete baseras forskningen på deduktiv metod då
man använder befintliga verktyg och metodiker för att effektivisera produktionen.
För att driva sin forskning kan kvalitativ eller kvantitativ metod tillämpas och det beror på
forskningsproblemet vilken som väljs. Kvantitativa och kvalitativa ansatser är de två
angreppsätten som vanligen nämns inom metodläran, förklarar Olsson & Sörensen (2007).
Dessa anses som undersökningsmetoder som ska styra hur datainsamlingen ska gå till. Den
kvantitativa metoden riktar in sig på studier, uppfattningar och känslor som kan mätas
numeriskt, den kvalitativa metoden används i fördjupningssyften inom studien (Björklunds &
Paulsson, 2008). Studenterna anser att man har kombinerat mellan dessa två metoder under
arbetets gång. I det tidiga skedet av projektet hade det ett kvalitativt inslag, särskilt i
datainsamlingsfasen. Vidare i det senare skedet har examensarbetet skiftat till alltmer
kvantitativt sätt på grund av användandet av befintliga teorier och dess koppling till analys och
utvärdering.
2.3. Observationer
För att få en djupare förståelse för ett problem och arbetssätt, bör man utföra observationer med
sina egna ögon för att skapa sig en egen uppfattning. De olika observationerna som
genomfördes fördelades under projektets tidsram, de första observationerna var oplanerade
observationer där fokusen var att öka förståelsen för de olika stegen inom
produktionsprocessen. Därefter utfördes ett antal planerade observationer med fokus på flödet,
tider, slöseri, mellanlager, rörelser och kompetens. Dessa oplanerade och planerade
observationer kännetecknas av icke-deltagande form.
Den informationen som erhölls från observationerna dokumenterades med hjälp av bilder och
anteckningar.
Studenterna har även använt sig av deltagande observationer. Deltagande observationer innebär
att forskaren sätter sig själv som en del i processen som ska studeras och integreras med
undersökningsobjekten. Observatören i det här fallet har spelat en passiv roll där man har
deltagit i processen och reflekterat över vad som händer dagligen i processen (Halvorsen,
1992).
2.4. Intervjuer
När man utför fallstudien i forskningen mycket utav informationen som framtas fås genom
intervjuer eftersom dessa anses vara en effektiva när det kommer till studier av enskilda
personer (Merriam, 1994). Syftet med dessa intervjuer är att öka forskarnas kunskap inom ett
visst område genom dialoger. Olsson och Sörensen (2007) förklarar att intervjuerna kan vara
både kvantitativa och kvalitativa. Detta examensarbete har använt sig av planerade intervjuer
och även oplanerade intervjuer där studenterna utfört dialoger med utvalda individer.
2.5. Fallstudie
I många olika situationer används en fallstudie för att stödja förståelsen och kunskap inom
individualitet, grupp, organisation, social, politik och relaterande fall. Fallstudier används även
inom ekonomin där strukturen av en viss organisation i en given region eller stad undersöks
med hjälp av olika strategier inom fallstudie. I de olika fallen uppstår behovet av en fallstudie
på grund av önskemålet att öka förståelsen inom ett visst komplext fall. Fallstudien tillåter
forskaren att erhålla meningsfulla karaktärer av verkliga händelser (Yin, 2003).
En fallstudie kan definieras som en empirisk undersökning som examinerar nutida fenomen
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inom verkliga sammanhang, särskilt när skillnaderna mellan teorin och verkligheten är oklara
(Yin, 2003).
Man använder metoden fallstudie eftersom man medvetet vill täcka kontextuella förhållanden
som tycks vara viktiga för komplexa fallen som studeras. En annan anledning kan vara att de
komplexa fallen som studeras och dess sammanhang är svåra att skiljas åt i verkliga situationer
och detta medför ett krav av helt ny uppsättningar av tekniska egenskaper som datainsamling
och dataanalys.
Forskningen med fallstudier innefattar både enstaka fall och multipla fall. En fallstudie kan
även relateras eller begränsas till kvantitativa bevis och Yin (2003) menar att fallstudier inte
bör förväxlas med kvalitativ forskning.
För att undersöka och studera produktiviteten i ett HMLV-företag har ett företag av denna typ
valts. Företaget arbetar med tillverkningen av olika elektroniska produkter. Studenterna har valt
att fokusera och studera en särskild produktionslina som arbetar med slutmontering.
2.6. Litteraturstudie
I samband med att problemformuleringen och forskningsfrågorna skapades, påbörjades
litteraturstudier i syfte att finna lämplig information i form av vetenskapliga artiklar, böcker,
rapporter och journaler. På högskolebiblioteket hittades mängder med böcker och genom
databaser som Google Scholar och Emerald Insight utökades tillgångarna till vetenskapliga
artiklar över internet. För att hitta lämplig litteratur har nyckelord använts för att begränsa
sökningarna. Nyckelorden som använts har varit Lean produktion, TPS, High-mix/LowVolume, Theory of constraints, frekvensstudie.
2.7. Analys av datainsamling
Att analysera data för att komma fram till ett trovärdigt resultat uppdelas i fyra olika sätt och
kan beskrivas nedan (Fejes & Thornberg, 2009):
•
•
•
•

Beskrivande: Där analyserar man sitt resultat på ett nytt sätt
Tolkande: Ger en förklaring mellan handling och uppkomst
Nytt: Där analyserar man ett helt nytt område
Normativt: Här analyserar man hur den beskrivande delen ska göra för att uppnå den
tolkande analysen.

Inom detta examensarbete använder sig studenterna av beskrivande och tolkande analys där
analysering av data gällande litteraturstudien har skett genom att använda många källor och
jämföra vad olika forskare anser om gällande ämne. Vetenskapliga artiklar är även ett bevis på
att hur detta utförts på liknande företag och deras analyser kring detta. Analysering av data
gällande fallstudien har till stor del varit att analysera datainsamlingen om nulägessituationen.
Detta har gjorts genom att samla en egen uppfattning av företaget genom en stor mängd
observationer och intervjuer för att sedan jämföra detta med litteraturstudien. Mätningar och
observationer som utförts under fallstudien har genomförts vid olika tillfällen för att höja
pålitligheten av resultatet. Även den normativa analysen används genom att den beskrivande
delen används för att ge en förklaring till den tolkande analysen.
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2.8. Metodkritik
Ett problem som inträffar vid utredande forskning är hur teoretiska mönster och begrepp
bemöter verkligheten. Det som är kritiskt i detta läge är sambandet bland teorin och
verkligheten i takt med att överföringen och bekräftelsen av teorin är svår att utföra. Olsson &
Sörensen (2007) beskriver därför vikten av reliabilitet och validitet i detta skede.
Reliabilitet innebär mätningen av sannolikheten där samma resultat uppnås vid upprepning av
studier och andra faktorer som orsakar att resultatet förändras (Björklunds & Paulsson, 2008).
Inom denna studie har informationsinsamlingen huvudsakligen skett genom databaser för
litteraturstudien och genom intervjuer, observationer och mätningar för fallstudien.
Detta medför en risk att arbetarna kan vara subjektiva i samtalen och även att de arbetar
effektivare just den period mätningarna skett. Trots det anser studenterna att studien fått en hög
reliabilitet då studenterna hela tiden förklarat varje steg och kontrollerat att arbetarna känner
sig bekväma under både samtalen och observationerna. Även resultatet har hög reliabilitet då
de tagits fram genom befintliga teorier och rättvisa mätningar.
Validiteten beskriver huruvida de verktygen som används mäter det som önskas mätas på rätt
sätt. Det är viktigt att tänka på intern validitet som ifrågasätter resultatets överenstämmelse med
verkligheten. Det finns befintliga verktyg och metodiker som stödjer arbetets resultat och
därför anser studenterna att även god validitet har uppnåtts.
2.9. Källkritik
Genom att använda vetenskapen från publicerade författare som en källa är en metod som leder
till hög kvalitet (Ruane, 2006). Studenterna har i första hand använt sig utav vetenskapliga
artiklar och böcker då de har blivit granskade och godkända innan de fått sin status. Även
rekommendationer från handledare och egna bedömningar baserat på studenternas egna
erfarenheter.
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3. TEORETISK REFERENSRAM
Detta kapitel presenterar examensarbetets teoretiska referensram. Till en början beskrivs Lean
inom HMLV-företag, vad som kännetecknar ett HMLV-företag och problem som uppstår vid
implementering av Lean. Sedan beskrivs Lean-verktyg som är anpassade för HMLV och
slutligen Theory of contraints (TOC) som vägledning för effektivisering i komplexa fall.
Toyota Production System och lean principerna kan även bli implementerade inom HMLV
miljöer. De originella metoderna som används inom TPS och Lean kan vara svåra att tillämpa
för HMLV. Därför undersöker dessa företag hur man kan anpassa metoder för att välja rätt
verktyg som baseras på TPS och Lean principerna (Lane, 2007). Detta med avseende på
Liker’s (2005) påstående om att öka företagets lönsamhet.
När man pratar om HMLV refererar man till tillverkande företag som hanterar hundratals till
tusentals aktiva artikelnummer där få eller inga av dessa artiklar har pågående volymprognoser.
Orderna är oförutsägbara, därför bör planeringen ske efter mottagen order (Lane, 2007).
3.1. Lean i HMLV-företag
Implementeringen av Lean principerna inom HMLV miljöerna har tidigare bemötts negativt
eftersom organisationerna hade förståelse av att Lean principerna endast kan implementeras
inom företag med hög volym och låg produktflora (Lander & Liker, 2007). Det är välkänt att
Lean filosofin har utvecklats ursprungligen för bilindustrin där produktionen erhåller just höga
volymer och låg produktflora, men trots detta har man bevisat i flera tillfällen att Lean
principerna kan vara effektiva även utanför bilindustrin (Lander & Liker 2007, Womack &
Jones, 1996). Numera har Lean litteraturen utvecklats signifikant att den riktar in sig på att
avslöja faktorerna som leder till hållbar implementation och utveckla en Lean kultur som
baseras på ständiga förbättringar (Bhasin & Burcher, 2006).
Lean filosofin har som syfte att organisera processerna inom organisationen på ett visst sätt så
att processerna levererar produkter med större variation och bättre kvalitet parallellt med att
man använder sig utav mindre resurser och kortare tid. Studierna har visat att Lean fabrikerna
har betydligt bättre prestationsfördelar gentemot andra fabriker.
Lean principerna resulterar i dessa viktiga förbättringar (Womack et al, 1990):
•
•
•
•
•

Snabbare cykeltider för inkommande, Work in process (WIP) och utgående material.
Mindre batchvolymer
Kortare set-up och change-over tider och längre up-time
Standardiserat arbete
Lägre returkostnader

3.2. Vad HMLV karaktäriseras av
Populariteten av Lean-filosofin har lett till att allt fler organisationer visar sin nyfikenhet kring
Lean principerna och ställer sig frågan ”Är Lean rätt för oss? Vilka Lean principer kan vi
implementera? Hur kan vi anpassa oss så att Lean principerna kan implementeras korrekt?”
För att implementera Lean principerna på rätt sätt i HMLV miljöer är det viktigt att förstå de
situationerna som karaktäriserar en HMLV miljö. Dessa situationer är (Jina et al, 1997):
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•
•
•

•

En väldigt hög produktflora i den utsträckningen att produkterna kan bli kundanpassade
medan de individuella produkttyperna och de totala volymerna fortsätter vara låga.
En full MTO policy med garanterade leveranstider och ledtider.
Nivån av vertikal integration sträcker sig från väldigt hög till låg. HMLV företagen
baserar sin konkurrens på produktens unikhet och variation, därför erhåller dem en hög
nivå av vertikal integration för att kunna ha kontroll över både unikheten och
variationen på produkterna. Företagen som inte har råd med att använda sig utav denna
metod väljer att fortsätta outsourca.
En fabrik som måste tillfredsställa behoven av olika kunder under olika krav.

3.3. Problem som uppstår vid implementeringen av Lean i HMLV företag
Svårigheterna som studenterna väljer att lyfta fram genom litteraturstudien är uppdelade i tre
problem. Det första problemet orsakas av oklarheterna som uppstår vid definitionen av HMLV
och vad det egentligen betyder. Andra problemet uppkommer till följd av variabiliteten av
input, detta orsakar oförutsägbara och suboptimala beteenden inom tillverkningssystemet som
arbetar för att uppnå önskvärda utgångar. Det tredje problemet hittas vid ledningen av
tillverkningssystemet (Battacharya et al, 1996).
3.3.1. Definition av hög mix, låg volym
Det här problemet inträffar främst på grund av avsaknaden av en tydlig definition när man
pratar om HMLV-företag. Olika företag som tillverkar olika produkter kan karaktäriseras som
HMLV-företag, men grundläggande skillnader kan finnas mellan dessa företag trots att de
definieras på samma sätt. När man arbetar inom förbättring i ett specifikt HMLV-företag,
måste en eller flera analyser utföras för att förstå det exakta nuläget för just detta HMLVföretag. Dessa analyser ska ta hänsyn till särskilda faktorer såsom volym och
produktkomplexitet, och även den industriella strukturen som bestämmer både kund- och
leveranskedjans relationer (Jina et al, 1997).
En till faktor att ta hänsyn till är variationen av vertikal integrationen som varierar mellan låg
till hög inom samma sektor. Variationen är oftast ett resultat av ett strategiskt val eller på grund
av den inrestrukturen i fabriken.
Dessa oklarheter i volym, produktkomplexitet, fabriksstruktur och leveranskedja relationer gör
uppgiften svårare när Lean principer ska tillämpas inom HMLV företag (Jina et al, 1997).
3.3.2. Variabiliteten av input
Det andra problemet som HMLV företag möter är de oförutsägbara och suboptimala beteenden
som uppstår till följd av input-variabiliteten samtidigt med att tillverkningssystemet försöker
uppnå önskvärd output med god kvalitet. Den här situationen som uppstår beskrivs med termen
”Turbulens”.
Det finns fyra typer av turbulensorsaksfaktorer (Battacharya et al, 1996):
1. Schema: förändringar i schemat under en given period i samband med att leveranstiden
börjar närma sig.
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2. Produktmix: det här inträffar främst inom faciliteter som tillverkar multiprodukter i
flera olika modeller, dessa upplever markanta skillnader inom produktmixen mellan en
period och nästa period.
3. Volym: hänvisas till volymändringarna mellan perioderna.
4. Design: graden och frekvensen av produktförändringen särskilt inom tidsramen av
leveranstiden.
Dessa fyra typer av turbulensorsaksfaktorer påverkar ett HMLV företag mer än ett företag med
liten produktflora i stora volymer som t.ex. bilindustrin (Womack et al, 1990). Givet att det är
låga produktionsvolymer, varje förändring som sker inom volym, mix, schema eller design
kommer att ha en större inverkan på företaget. Den här inverkan kommer att förvärras betydligt
mer på grund av den höga variationen som företaget har. En sådan förändring i ett HMLVföretag skulle innebära en större procentuell förändring i företaget i förhållande till ett företag
med Low-mix/High-volume (LMHV) (Battacharya et al, 1996).
3.3.3. Inverkan på tillverkningssystemet
En av de viktigaste egenskaperna hos LMHV-företag är att de har möjligheten att kunna dämpa
effekterna av input-variabiliteten i tillverkningssystemet genom att frikoppla den interna
leveranskedjan från den externa leveranskedjan. Det här resulterar i schemautjämning inom en
rad av väldefinierade flexibilitetsparametrar (Battacharya et al, 1996).
HMLV-organisationerna med deras MTO policy och de låga volymerna kan inte använda sig
utav denna metod. Detta med avseende på att även små förändringar inom de fyra
turbulensorsaksfaktorerna i ett HMLV företag kan orsaka större inverkan på prestationen av
tillverkningssystemet i förhållande till ett LMHV företag.
Schemaförändringarna som sker på de säljbara produkterna har en direkt inverkan på
produktionsplaneringen och tenderar att skada komponentleverantören oavsett om den är extern
eller inom slutmonteringens egna vertikala integrerade organisation. Det här karakteriserar en
HMLV organisation och skapar ett problem vid implementeringen av Lean (Battacharya et al,
1996).
3.4. Välja rätt Lean-verktyg
Problemen som nämns ovan ger förklaring till varför en stor del av populära Lean-verktyg inte
lämpar sig för dessa företag då de blir mer komplexa att implementera. Även om det är viktigt
att HMLV-företagen välkomnar Lean så är det viktigt att de väljer en produktionsstrategi som
passar dem. Varje förändring som sker leder till stora förändringar i metoder och verktyg som
används och väljer man fel strategi kan det medföra katastrofala följder (Irani, 2011). När
företag av HMLV-karaktär försöker implementera Lean kommer de säkerligen stöta på
problem innan man når den önskvärda framgången. Grundorsaken till att HMLV-företag har
svårt att arbeta efter detta långsiktigt är den stora mängden varierande produktfloran. En annan
orsak är att de designar processens layout efter utrustningens funktion. Detta har tidigare gjorts
i tro om att det ökar flexibiliteten men på senare tid har det visat sig att det är grundorsaken till
höga nivåer av slöseri (Womack & Jones, 1996).
För att välja rätt väg när man väljer strategi krävs en noggrann bedömning som oftast bör
utföras av en erfaren industriell ingenjör. Ett ”top-down ledarskap” där man analyserar
helhetsbilden för att hitta var lönsamheten är störst är viktigt för i stort sett alla företag. För att
HMLV-företag ska analysera helhetsbilden måste de skapa standardiserade arbetsinstruktioner
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för att reducera variabiliteten och variationen för aktiviteterna som resulterar i standardiserat
arbete som ökar effektiviteten. Tabell 1 visar lämpliga verktyg gentemot olämpliga verktyg för
HMLV. Värdeflödeanalys är ett verktyg som troligtvis inte fungerar särskilt bra inom dessa
företag och att hitta ett kontinuerligt flöde är allt för idealistiskt. Företagen bör istället fokusera
på att arbeta med mindre transfer batches och dynamiska hanteringar av orders med olika
tillvägagångssätt. Man ska tänka Theory of Constraints (TOC) istället för Lean där man kan
schemalägga sin produktion efter den största begränsningen och därefter använder sig utav de
verktyg som fungerar i dessa fall (Irani, 2011).

Verktyg	
  som	
  troligen	
  inte	
  fungerar	
  i	
  HMLV-‐
Verktyg	
  som	
  fungerar	
  inom	
  alla	
  företag	
   företag	
  
Total	
  Productive	
  Maintenance	
  (TPM)	
  
Värdeflödeanalys	
  
Kvalitetskontroll	
  inom	
  produktens	
  
processer	
  
Kontinuerligt	
  flöde	
  
Involvera	
  medarbetarna	
  
Produktspecifika	
  kanbankort	
  
Strategisk	
  planering	
  
Heijunka	
  
Visuell	
  kontroll	
  &	
  ledning	
  
Takttid	
  
Standardisera	
  verktyg	
  och	
  processer	
  
	
  
"Top-‐down	
  ledarskap"	
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Tabell 1: Lean-principer i en HMLV-miljö (egen tolkning av Irani's (2011) tabell)
Genom att använda sig utav erfarna industriella ingenjörer hamnar små HMLV-företag i en
bättre situation för att kunna behärska kunskaper och sedan kunna utnyttja dem (Irani, 2011).
På den tekniska sidan ska företagen använda sig av flexibel automation, schemaläggning för
begränsad kapacitet, segmentera produktmix, varierad processplanering och reducerad
variation. Dessa verktyg lämpar sig för att klara av komplexiteten för HMLV-företag och stödjs
av många vetenskapliga akademiska artiklar sedan tidiga 1960-talet (Irani, 2011).
3.4.1. HMLV-vänliga Lean-principer
Genom att samla kunskapen som behövs i dessa fallen måste man undersöka de principerna
som lämpar sig för HMLV för att utvärdera om dessa passar in i företaget (Irani, 2011).
3.4.1.1. TPM
Ett systematiskt arbetssätt för att bygga arbetarnas engagemang och skapa processer utan
störning är Total Productive Maintenance (TPM). TPM är en metod som pågår kontinuerligt
och resulterar i att lönsamheten ökar i form av att arbetarna själva uppmuntras till att ge förslag
till förbättringar (Nord et al, 1997).
3.4.1.2. TPS-hus
För att skapa förståelsen för hur arbetet ska fungera har Toyota format en modell av ett hus
som ska illustrera relationen mellan alla komponenter för långsiktiga mål. Denna illustration
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har tagits efter av många företag och anpassats till sin egen miljö. Figur 1 visar en simpel
version av hur huset kan se ut där grunden består av standardiserat arbete och kaizen.
Just-in-time (JIT) och jidoka motsvarar pelarna som håller upp huset samtidigt som taket är vad
företaget vill uppnå. Genom rätt ledarskap och arbetare ska det inom företaget finnas
motivation för att uppnå detta (Liker, 2005).

LEAN
JIT

Motiverade arbetare

Jidoka

Ledarskap

Standardiserat

Kaizen

Figur 1: TPS-huset

Sett till ledarskapet har det visat sig att ju mer man undersöker och lär sig hur ledarskap,
kulturförändringar och medarbetarutvecklingar fungerar inom Toyota ju mer övertygad bör
man bli att dessa filosofier enkelt kan implementeras inom små HMLV-företag. Det görs
genom att ledarskapet ska vara kunskapsrik samtidigt som arbetarna ska motiveras till att vara
delaktiga i förbättringsarbeten och förändringar (Jina et al, 1997).
3.4.1.3 Standardiserat arbete
Standardiserat arbete är en Lean-tillverkningsteknik som kan definieras som dokumentation
och applikation av det bästa tillverkningssättet inom tillverkningsprocessen. Detta behöver
ständiga förbättringar i tillverkningsprocessen för att utföras korrekt där varje förbättring
dokumenteras utförligt. Standardiserat arbete fokuserar på människans rörelser med avseende
på att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter. Parallellt med detta sker kontinuerlig
utveckling och kontroller för processerna som möjliggör att tillverkningsprocessen utförs med
hög säkerhet för medarbetarna (Nakamura, 1993).
Lane (2007) menar att standardiserat arbete (i det tidiga skedet) är det mest effektiva
arbetssättet som producerar produkter av högsta kvalité. Anledningen till att metoden är så
effektiv för operatörernas utveckling är att den identifierar de mest effektiva arbetsmetoderna
och den är grunden till samtliga förbättringar.
Skapandet av en arbetsstandard behöver inte innehålla exakt data. Det handlar istället om att
observera ett jobb, beräkna tiden för den bästa sekvensen där operatörerna fullbordar
individuella aktiviteter som utgör jobbet samt identifiera och implementera förbättringar.
HMLV-företag bör fokusera på att ha standarder för antingen 20 procent av företagets högvolym produkter som vanligtvis ansvarar för 80 procent av produktionsvolymen, eller gruppera
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om deras arbete till produktfamiljer och ha standarder som visar den bästa arbetssekvensen för
varje produktfamilj (Lane, 2007). När dessa arbetsstandarder är utformade kan företagen
använda sig utav day-by-hour-tekniken (som definieras nedan) som en metod i avsikt att
försäkra användningen av en effektiv sekvens för den breda produktvariationen. Följande lista
visar hur man strukturerar ett standardiserat arbete (Lane, 2007):
•
•
•
•
•

Anskaffa en tydlig beskrivning och visa ordningsföljd av moment.
Visa nyckelpunkterna för varje moment.
Visa arbetstiden för varje moment samt den totala arbetstiden.
Fånga upp kvalitets- och säkerhetsfrågor.
Skapa ett ledningsverktyg som undersöker processen för att se normalt läge gentemot
onormalt läge.

I samband med detta bör man även implementera standardiserat arbete för arbetsstationerna
som erhåller liknande arbetsmoment för tillverkningen av olika produkter. Lane (2007)
förklarar att det finns fem steg för skapandet av standardiserat arbete:
1.
2.
3.
4.
5.

Bestäm vilka processer som har behov av att standardiseras.
Observera tillverkningsprocessen.
Identifiera arbetsmomenten och den mest effektiva sekvensen.
Tidmätning för de olika arbetsmomenten.
Fyll ut Standard Operation Sheet (SOS).

Det är viktigt att ta hänsyn till vikten av stabilitet i processen innan standardisering
implementeras. Om utrustningshaverier och materialbrist uppstår frekvent, eller om processen
försvårar de återkommande mänskliga rörelserna krävs det att man löser detta innan
implementeringen påbörjas (Lane, 2007).
Att bestämma vilka processer som ska standardiseras
Det finns olika tillvägagångssätt företagen kan använda för att bestämma vilka processer som
behöver standardiseras. Man väljer ett tillvägagångssätt beroende på miljön i företaget. Lane
(2007) utvecklar följande fyra tillvägagångssätten:
•
•
•

•

Välj topp 20 procent av delarna som produceras mest och utveckla arbetsstandarder för
varje typ av delarna.
Gruppera delarna till produktfamiljer med avseende på likheterna i
tillverkningsprocessen och utveckla en arbetsstandard för varje familj.
Separera hög-volym produkterna till arbetsmoment och därefter gruppera liknande
arbetsmoment med varandra i samband med framtagandet av en standard metod och tid
för varje arbetsmoment. Utveckla sedan en databas som visar vilka delar som tillhör ett
givet arbetsmoment. Detta tillåter operatören att komma åt informationen genom
databasen.
Vid resurs- och tidsbrist kan man alternativt implementera standardiserat arbete enligt
behov. Om företaget möter ett kvalitetsproblem, effektivitetsproblem eller vid inköp av
nya verktyg kan företaget forma en standard för varje problem när problemet inträffar
och efter det är identifierat.

Observera tillverkningsprocessen med ett tidtagarur
Under observationen kan forskaren använda sig utav ett pappersformat där en sketch på
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arbetsytan kan appliceras. Forskaren bör även lista ut arbetsmomenten och andra problem som
uppstår under observationen och dokumentera dessa med hjälp av pappersformatet (Lane,
2007).
Identifiera arbetsmomenten och den mest effektiva sekvensen
När en eller flera operatörer använder olika sekvenser för att utföra arbetet, är det viktigt att
välja den bästa sekvensen med avseende på säkerhet, kvalité och effektivitet (Lane, 2007).
Tidmätning för arbetsmomenten
Lane (2007) menar att detta steg kan vara komplicerat att använda för låg-volym tillverkning,
men det här problemet kan man lösa genom att öka antal observationer, detta medför säkrare
datainsamling i form av noggrannhet. Det finns olika tillvägagångssätt att välja för att utföra
detta steg, som att filma tillverkningsprocessen eller observera processen manuellt med ett
tidtagarur och dokumentera informationen som erhålls.
Att fylla ut Standard Operation Sheet (SOS)
Här kan man välja olika typer av SOS beroende på vilka processer man väljer att behandla,
företagen kan antingen välja en eller flera typer beroende på vilken information man vill
dokumentera, därför är det viktigt att klargöra syftet med SOS.
Man kan använda SOS för att dokumentera informationen som erhölls från de tidigare stegen.
SOS ska förtydliga cykeltiderna, arbetssekvenser, skisser som visar var arbetsmomenten sker
och även nämna var det finns rum för förbättring. Detta är användbart för både ledningen och
operatörerna för att kunna tillföra mer värdeskapande-arbete (Lane, 2007)
Day-by-hour
Day-by-hour metoden utnyttjas bäst när man jobbar med gemensamma processer och utan
pålitliga prognoser. Därför är denna metod lämplig för HMLV-företag där det är svårt att förstå
nuläget för tillverkningsprocessen på grund av den höga produktfloran och de varierande
cykeltiderna som medföljer. Företagen som implementerar denna metod kan förvänta sig att
öka produktiveten med 10-15 procent genom att göra operatörerna mer medvetna och
uppmärksamma i tillverkningsprocessen.
Produktionsledningen ansvarar för skapandet av tavlan där operatörerna kan dokumentera
planerade arbetstiden, ordernummer, antal att tillverka (mål), antal tillverkade och problemen
som uppstår under produktionstiden. Produktionsledningen bör sedan granska tavlan dagligen
och se till att lösa de noterade problemen. Fördelarna som uppkommer därefter är förbättringar
i tidsförlusterna som orsakades tidigare på grund av slumpvisa arbetstiderna för start- och
sluttid, operatörerna återkommer från rasterna och blir mer motiverade för att slutföra
tillverkningen i tid. Det finns även fördelar för produktionsledningen som blir mer
uppmärksam för problem och tidsslöseri i processen, det blir lättare att mäta
produktivitetsförbättringar och ledningen kan se hur nära man är den planerade tiden (Lane,
2007).
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Just-in-time
JIT är ett koncept inom TPS, detta koncept anses som en grundläggande pelare för TPS. Vad
som menas med JIT är i grund och botten att producera nödvändiga kvantiteter i rätt tid. Till
exempel; JIT används inom bilindustrin för att reglera monteringsprocessen då underenheter
från den föregående processen anländer till produktionslinjen i rätt tid och i rätt kvantitet.
Realiseringen av JIT i hela företaget resulterar i eliminationen av onödiga lager i hela fabriken
(Monden, 2011).
Make-to-order
MTO är en attraktiv strategi för HMLV-företag på grund av dess effektivitet i behandlingen av
den höga produktmixen och förmågan att reducera eller eliminera lagernivåer. MTO betyder att
ha en kundanpassad produktion som påbörjas efter mottagen order där olika kunder har olika
kravspecifikationer.
Skillnaden mellan MTO och JIT är att MTO inte bara producerar med avseende på kvantiteter
och tid som i JIT, utan även med avseende på olika kravspecifikationer från kunderna (Parry &
Graves, 2008).
Jidoka
Tillsammans med JIT utgör Jidoka de två pelarna som håller upp TPS-huset och anses vara
kvalitetskonceptet inom TPS. Ordet Jidoka kan definieras som ”Stoppa allting när fel inträffar.”
och kontrollera kvalitén där problemet uppstår. Inom Jidoka får operatörerna förtroendet att
identifiera problemen och lösa de själva, vilket betyder att operatörerna blir sina egna
inspektörer i tillverkningsprocessen. Det finns flera Lean-verktyg som stödjer arbetet inom
Jidoka, t.ex. Andon och Poke-a-yoke (Davis et al, 2005).
5S
För företag som arbetar med Lean, betraktas 5S som ett naturligt steg som uppstår i det tidiga
skedet av Lean-satsningen. Detta eftersom implementeringen av 5S anses vara enkel och
resultaten som fås är viktiga för företagets framgång. Syftet med metoden 5S är att skapa en
välorganiserad och funktionell arbetsplats och att skapa rätt attityd och beteende (Peterson &
Ahlsén, 2009). Detta underlättar för standardiseringen av arbetet som utförs på arbetsplatsen,
vilket i sin tur kan leda till identifiering och eliminering av slöseri.
Figur 2 visar metoden 5S som består av fem olika moment som alla börjar med bokstaven S
(Peterson & Ahlsén, 2009):
1. Sortera verktyg som används ofta ska placeras där de används och de verktyg som inte
används bör avlägsnas från området.
2. Strukturera varje mål som används ska ha sin specifika plats
3. Städning/se till att allt är i ordning och att allt fungerar korrekt
4. Standardisera arbetssättet efter att arbetslaget har förstått och genomfört de tre första
stegen.
5. Självdisciplin, ledningen ska få alla medarbetare att verkligen följa det nya arbetssättet
och efterfråga arbetssättet kontinuerligt.
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Figur 2: Arbeta systematiskt med 5S
3.5. Interna utmaningar för förändringsarbete och ledarskap
Viljan till att förbättras uppstår oftast när individer eller grupper granskar ett företags
konkurrenskraft, marknadsposition, ekonomiska situation och framtida utveckling.
Förutsättningen för att lyckas med förändring är att ledningen deltar i arbetet och agerar som
synligt stöd. Ledningen är fundamental för att motivera arbetarna och arbetsmiljön genom att
göra dem delaktiga i förändringsarbetet och få dem att välkomna förändring (Kotter, 1995). Det
uppstår ofta kulturella hinder som måste förändras som kan bero på att arbetarna anser att det
var bättre innan och oviljan till att ändra på sina rutiner. Detta är ledningens ansvar och där kan
även hinder uppstå som måste förändras. Det kan vara att man anser att det är så mycket jobb
att göra att arbetarna inte hinner med förbättringar och att det inte går att jobba snabbare än de
gör. En sådan negativitet måste elimineras för även i de bästa företagen finns det alltid rum för
förbättring (Nord et al, 1997). För företagen ska utvecklas måste de arbeta med Kaizen som är
Lean-begreppet för ständiga förbättringar och drivande faktorer för att lyckas med detta är
följande (Lycke, 2000):
•
•
•
•
•
•

Synlig och deltagande ledning
Kompetens genom grundlig utbildning av personal
Långsiktiga mål som fås genom kontinuitet och vilja
Kommunikation
Motivation och engagemang hos arbetarna
Synliga resultat

Multikompetenta operatörer
Operatörer som kan utföra olika arbetsmoment ökar kostnadseffektiviteten i företaget genom
följande (Lane, 2007):
•

Mindre produktionsförluster som orsakas av frånvaro tack vare flexibiliteten som
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•
•
•

uppkommer ur denna metod.
Ju mer operatörer som deltar i en aktivitet desto större deltagande i förbättringsarbetet
hos denna aktivitet.
Mer effektiva metoder inom standardiserat arbete uppstår genom jämförelsen av de
olika tillvägagångssätten som operatörerna använder för att utföra ett arbete.
Mindre ergonomisk stress och högre arbetstillfredsställelse uppnås genom
arbetsrotation.

3.6. TOC som vägledning i HMLV företag
TOC är en metodik där Lean-principerna anpassas för mer komplicerade fall som uppkommer i
HMLV-företag. TOC bygger på att varje komplext system innefattar ett flertal
sammanhängande aktiviteter varav en av dem är den svagaste länken och begränsar hela
systemet. Först identifieras den största begränsningen (flaskhalsen) inom produktionen, för att
sedan systematiskt förbättra begränsningen tills den inte längre är en flaskhals.
Identifiera
systemets
begränsning

Utnyttja
begränsningen

Repetera processen

Förbättra
begränsningens
prestanda

Underordna och
synkronisera
aktiviteter efter
begränsningen

Figur 3: De fem stegen i TOC
Figur 3 visar en systematisk metodik i avsikt att identifiera och eliminera flaskhalsar för att
kunna optimera ett systems kapacitet.
I dessa fall är det mer komplicerat att implementera Lean än vad det är i produktioner med låg
variation och hög volym. Därför användes TOC som en vägledning och vilka Lean-verktyg
som kan användas steg för steg för att kunna utnyttja största möjliga kapacitet.
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•
•
•
•

Gemba
Värdeflödeanalys
Frekvensstudie
OEE

Identifiera
systemets
begränsning

En cyklisk
process som
repeteras
kontinuerligt

Utnyttja
begränsning
en

Repetera
processen

Förbättra
begränsning
ens
prestanda

•
•

Underordna och
synkronisera
aktiviteter efter
begränsningen

•

Jidoka
TPM

• 5S
• Visuell
kontroll/
Andon
• Standardiserat
arbete
• Kaizen

Drum-bufferrope

Figur 4: De fem stegen i TOC kombinerat med Lean-verktyg
I HMLV-företag där förbättringsarbeten är mer komplicerade fungerar TOC som
ledningsfilosofi som innefattar ett strukturerat tillvägagångssätt för att identifiera problem och
sedan utveckla lösningar. Figur 4 illustrerar hur de fem stegen i TOC kan kombineras med
Lean-verktyg som passar i komplexa system. Teorin utvecklades av Eliyahu Goldratt och är
kopplat till schemaläggning för att utvinna maximal output i företag där efterfrågan överstiger
produktionskapaciteten. Inom produktion kallas tillämpningen av teorin vanligtvis för
synkroniserad tillverkning. Grunden bygger på att varje system åtminstone har en begränsning
(Dilworth, 2000).
Styrkan i TOC är att även simpla, okomplicerade mål kan användas som en kraftfull
vägledning till att utveckla koncept och verktyg. För att sedan nå det bestämda målet måste
företagen öka produktionstakten samtidigt som man minskar lagernivåer och reducerar
driftskostnaderna. För att nå detta mål utvecklades TOC tillsammans med Optimized
Production Technology (OPT). OPT är ett schemaläggande system där två sorters
begränsningar skiljs åt, flaskhals och kapacitetsbegränsad resurs. När resursens kapacitet är
mindre eller lika med marknadens efterfrågan gäller begreppet flaskhals (Sipper och Bulfin JR,
1997).
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En produkt som är klar i en process och väntar på nästa process bildar ett mellanlager och
kallas för Work-in-Process (WIP). För att produktionen ska flyta på så smidigt som möjligt bör
WIP vara så låg som möjligt och produkterna ska hela flyttas till nästa process för att
upprätthålla flödet. I system där flaskhalsar uppstår blir detta problematiskt då en hög av WIPprodukter kommer att stå framför flaskhalsen i väntan på att bearbetas (Lane, 2007).
Eftersom flaskhalsen är systemets långsammaste aktivitet bestämmer den takten för övriga
systemets aktiviteter. För att optimera flödet genom en flaskhals i ett system krävs att
flaskhalsen måste utnyttjas kontinuerligt och i full kapacitet. För att uppnå detta används
Drum-Buffer-Rope (DBR) som är en kontrollmekanism som begränsar att systemets output till
flaskhalsens output. Minskningar i flaskhalsens output kan inte återhämtas och därför bör det
finnas en buffert framför flaskhalsen så den alltid utnyttjar sin fulla kapacitet. För att bufferten
ska vara optimal ska storleken vara så att den precis upprätthåller flaskhalsens kontinuerliga
flöde (Sipper och Bulfin, 1997).
Den mängden material som skickas mellan två olika stationer kallas för transfer batch och
storleken bestäms utav flaskhalsens bearbetnings tid. Poängen med flaskhalsen som
kontrollpunkt är att man skapar en buffert framför flaskhalsen för att skapa ett kontinuerligt
flöde. När man definierat de grundläggande delarna av ett system med flaskhalsar kan man
fokusera på att schemalägga systemet för att uppnå det optimala. För att schemalägga sådana
system finns det fem grundläggande steg (J.B. Dilworth, 2000).
•
•
•
•
•

Bestäm flaskhalsen och kapacitetsbegränsade resurser.
Optimera de begränsade resursernas kapacitet
Schemalägg flaskhalsen till sin fulla kapacitet
Schemalägg den process som är innan flaskhalsen
Schemalägg den process som är efter flaskhalsen

Definitionen av begränsningar föreslår at TOC har andra tillämpningar än endast
produktionsplanering och kontroll. Det finns tre olika sorter begränsningar (Sipper och Bulfin
JR, 1997):
• Intern resurs begränsning – Det är den allmänna flaskhalsen och refererar till objekt
inom produktionen som maskin, verktyg eller t.o.m. en arbetare.
• Marknadsbegränsning – Detta uppstår när efterfrågan är mindre än
produktionskapaciteten. Eftersom många företag arbetar enligt JIT och endast
producerar direkt till kund så styr därför efterfrågan produktionstakten.
• Policybegränsning – Det kan vara arbetsvillkor som sätter krav på produktionen som
t.ex. att man inte får jobba övertid
För att sammanställa hur man ska arbeta med TOC skriver Sipper och Bulfin JR (1997) om
Eliyahu Goldratt som upprättat 9 regler man ska följa i arbetet med flaskhalsar.
OPT regler
1. Balansera flödet och inte kapaciteten.
2. Flaskhalsar bestämmer övriga aktiviteters användande.
3. En resurs aktivering och utnyttjande är inte synonyma.
4. En förlorad timme vid en flaskhals är en förlorad timme för hela systemet.
5. En sparad timme vid en icke flaskhals är en illusion och motsvarar inte en sparad timme
för hela systemet.
6. Flaskhalsar styr både flödet i systemet och lagret.
7. Transfer batch bör ej, och i många fall ska ej, vara lika med process batcher.
8. Process batchen bör vara varierande och inte fast.
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9. Scheman ska anordnas genom att överblicka alla begränsningar.
Ledtider är resultatet av ett schema som inte kan förbestämmas.
Vid användning av TOC som vägledning delar man upp de fem stegen nämnda i Figur 3 med
lämpliga verktyg för att kunna uppnå sina mål.
3.6.1. Identifiera
När man identifierar flaskhalsar kan man göra det på olika sätt och ett enkelt sätt är att gå ut i
produktionen och se med egna ögon. Detta är en som princip kallas för Gemba där ledningen
uppmuntras till att gå ut till fabriken och för att utföra förstahands observation och även
diskussion med arbetarna. Stationen efter där det finns mest WIP-produkter väntandes är
flaskhalsen. Detta ett väldigt enkelt och effektivt sätt att samla information samtidigt som man
får större förståelse för processen både teoretiskt som praktiskt (Petersson & Ahlsén, 2009).
Denna metod visar egentligen bara det uppenbara och beroende på kompetens kan det utelämna
mindre uppenbara detaljer. För att komplettera identifieringen kan man göra en Value Stream
Map (VSM) men inom HMLV-företag kan det bli komplext och kan ge varierande resultat
beroende från företag till företag. I dessa fall föreslås en frekvensstudie som även tar till hänsyn
till om själva arbetarna kan vara orsaken till om flaskhalsar uppstår.
3.6.1.1. Värdeflödeseanalys
En värdeflödesanalys innebär att identifiera orsakerna till slöseri och sträva efter att eliminera
dem i framtiden. Syftet med metoden är att bredda perspektivet från en fokusering på
förbättringar i enskilda processer till en överblick över hela produktionssystemet (Petersson et
al, 2009). Metoden riktar fokus på flödets effektivitet än effektiviteten för enskilda enheter och
processer.
Värdet för kunden och vilka produktfamiljer som finns bör vara känt för att kunna starta arbetet
med metoden. Efter detta sker värdeflödesanalysen i två steg. Det första steget är att kartlägga
nuläget av produktionen. Det andra steget är att skapa en kartläggning för framtida tillstånd,
detta genomförs med hjälp av kartan i första stegen samt Lean-principerna (Petersson &
Ahlsén, 2009)
3.6.1.2. Värdeflödesanalys i HMLV miljöer
Värdeflödesanalys är designad främst för hög- och medelvolym företag, men den kan även bli
implementerad i låg-volym företag. Följande strategier underlättar användningen av
värdeflödesanalys i låg-volym företag (Lane, 2007):
•
•
•

•
•

Basera värdeflödet på produktfamiljer, en grupp produkter som genomgår samma eller
liknande processer.
Basera värdeflödesanalysen på populära produkter.
Slutför en värdeflödesanalys för grundprocesserna som finns, sedan slutför ett antal
Total Product Cycle Time (TPCT) linjer för vissa produkter som har betydlig högre
volym.
Individuella värdeflödesanalyser för hög-volym produkterna.
Individuella kartor för kritiska komponenter eller underenheter.
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3.6.1.3. Frekvensstudie/tidsstudie
En frekvensstudie är en arbetsmätning som innebär utförandet av slumpmässiga observationer
som riktar in sig på definierade händelser, för beräkning av händelsernas relativa förekomst
(Andersson et al, 1992). Frekvensstudier anses som ett alternativ för att kontinuerligt kunna
studera ett antal operationssteg i ett arbetsmoment. Detta genom att utföra stickprov och se
vilket operationssteg som utförs just då (Olhager, 2000). Man väljer ut ett objekt och man utför
en ögonblicksobservation för att se vad mätningsobjektet gör just då.
Objektet som väljs kan vara allt annat från maskiner, människor eller processor. Man kan
studera flera objekt samtidigt.
Frekvensstudien används för att studera kapacitetsutnyttjande av olika resurser och för att
fastställa standardtider. För att utnyttja statiska metoder för beräkning av konfidensgrader och
provgruppsstorlek måste stickproven ske slumpmässigt. Tiden mellan stickprov är oftast
slumpmässig. Man kan använda konstanta tidsintervall men detta kräver att arbetet i sig måste
innehålla slumpmässiga inslag (Olhager, 2000).
Detta utgör två former för frekvensstudier: Slumpintervallmetoden (SIM) där
observationstillfällena eller platserna väljs slumpmässigt och Konstantintervallmetoden (KIM)
där observationstillfällena väljs med konstant tidsintervall.
Frekvensstudiens stora fördel är att man relativt snabbt och billigt kan få en tydlig bild av
tidens fördelning i ett större tillverkningsavsnitt. Frekvensstudien ska dock anses som ett
kompletteringsverktyg till andra verktyg (Andersson et al, 1992).
För att utföra en ordentlig frekvensstudie så måste man ta hänsyn till följande steg:
1. Bestäm frekvensstudieobjekt.
2. Beräkna aktivitetens andel av total tid, baserat på erfarenhet eller förstudie.
3. Bestäm noggrannheten i studien, noggrannheten ska vara önskvärt och bestämts i
termer av konfidensgrad och risknivå.
4. Beräkna hur många observationer som krävs.
5. Under frekvensstudiens gång kan nya beräkningar göras av nödvändigt antal stickprov.
Data från redan gjorda stickprov utnyttjas för att göra nya skattningar av objektets
frekvens.
Antal nödvändiga stickprov beräknas med hjälp av denna formel:
N = (K/R)2 P(1-P)
Där

N = nödvändigt antal stickprov,
K = konfidensgrad,
R = risknivå,
P = sannolikhet för aktiviteten.

För beräkningen av sannolikheten för aktiviteten så mäts frekvenskvoten mellan antalet
stickprov där aktiviteten utförs och det totala antalet stickprov (Olhager, 2000).
3.4.1.4. Overall Equipment Effectiveness, OEE
För att mäta produktionseffektivitet används vanligtvis Overall Equipment Effectiveness
(OEE). Många företag har i vanligtvis 60 % i OEE vilket faller under kategorin som ett normalt
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resultat vilket figur 5 visar. I dessa företag finns stort utrymme för förbättring eftersom 40 % av
tiden är mer eller mindre rent slöseri (Dilworth, 2000).
Perfekt'

Världsklass'

Normal'

Låg'

0%$
15%$
OEE$

OEE$
100%$

Slöseri$

85%$

OEE$

40%$
60%$

Slöseri$

Slöseri$

40%$
60%$

OEE$
Slöseri$

Figur 5: Egen tolkning av OEE-kategoriseringar inom HMLV
Det finns två olika sätt att beräkna OEE, det ena som är lite simplare tar bara hänsyn till färdiga
produkter gentemot planerad produktionstid. Figur 6 visar hur man går tillväga för att beräkna
OEE på det prefererade sättet som tar hänsyn till fler faktorer som påverkar. För att uppnå det
ideala resultatet på 100 % i HMLV-företag är nästintill omöjligt i praktiken då det innefattar att
maskinen varken kan stoppas eller producera defekta enheter (Dilworth, 2000). Dessutom är
det oftast inte värt det krävs överbemanning vilket leder till högre lönekostnader för några få
enheter till. Planerade stopp finns möjlighet att reducera då man kan schemalägga arbetarnas
raster för att upprätthålla maskinens flöde. Oplanerade stopp blir mer komplicerat då företag
med hög variation oftast kräver ställtider mellan de olika produkterna vilket automatiskt ger
stopptider vilket motverkar resultatet på 100 %. Små företag som jobbar med MTO och som är
i starten med att implementera Lean bör planera och sätta långsiktiga mål på att uppnå 85 %
OEE vilket klassas som världsklass. Detta gäller företag som har ställtider och svårigheter i att
hitta ett kontinuerligt flöde i processen vilket ger oplanerade stopp (Lane, 2007).

Figur 6: Beräkning av OEE (Salonen, 2013)
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3.6.2. Utnyttja
I detta steg är målet att maximera flödet för flaskhalsen genom tillgängliga resurser. Om de
visar sig vara en maskin som är flaskhalsen, vilket är vanligast, maskinen bör utnyttjas till
högst möjliga grad. Det betyder att den hela tiden ska användas och ska därför ha ett
kontinuerligt flöde. Detta steg innehåller simpla metoder som ger snabba förbättringar och
utelämnar de mer komplexa metoderna till senare stadie (Dilworth, 2000).
•
•
•
•
•

Utför en kvalitetskontroll innan flaskhalsen för att säkerställa att endast felfria enheter
körs i flaskhalsen.
Framför flaskhalsen ska en passande buffertstorlek finnas för att säkerställa att
flaskhalsen kan fortsätta arbeta om det uppstår stopp någon annanstans.
Flaskhalsen ska hela tiden vara schemalagd för att användas vilket betyder att den ska
användas under raster, övertid ska tillåtas.
Schemalägg all planerad underhåll utanför produktionstid.
Avlasta flaskhalsens arbete till andra maskiner om det finns möjlighet då det leder till
ökad kapacitet.

För att minska responstiden när fel uppstår används Andon som är ett signalsystem som visar
att det något sorts problem som måste lösas. Andon kan användas på två följande sätt, det ena
är en maskin som hittar ett fel och signalerar genom en lampa och det andra är att operatören
som ser en avvikelse startar lampan för att signalera. Det första alternativet används mest för
produktioner för låga volymer men båda alternativen kan uppstå (Lane, 2007). Detta system
används ofta för att få tag på en specifik person för att lösa detta problem, vanligtvis är det en
team-leader. Denna team-leader kan i detta fall övervaka produktionen utan att vara där och
blir kallad via signalsystemet när denne behövs. Personen kan även själv fylla i en frånvarande
operatörs position om det krävs men då bör någon annan person övervaka signalsystemet.
För att se till att kompetensen hela tiden finns på företaget bör en extra personalgrupp skapas
genom att arbetare tränas upp på flera områden på företaget. Detta underlättar för företaget att
balansera sin produktion i svåra tider genom att den gruppen fungerar som en specialstyrka
som hoppar in där det krävs mest i företaget (Lane, 2007).
3.6.3 Synkronisera
I detta steg ligger fokus på att förhindra att flaskhalsen får att stopp på grund av övriga
aktiviteter. När flaskhalsen är identifierad har högsta möjliga arbetsbelastning fokuserar detta
steg på att synkronisera övriga aktiviteter så de håller samma takt som flaskhalsen.
Effektiviteten i övriga aktiviteter har inte samma prioritet som flaskhalsens så länge de kan
upprätthålla flödet. I huvuddrag har alla aktiviteter som inte är flaskhalsar överkapacitet till en
viss nivå. Att övriga aktiviteter har en överkapacitet är en god egenskap då man kan lägga mer
tid på flaskhalsen (Dilworth, 2000).
Tillverkningen ska medvetet vara obalanserad genom att aktiviteterna som har överkapacitet
säkerställer att flaskhalsens buffert fylls kontinuerligt så den hela tiden används. Genom detta
håller hela processen sitt flöde intakt. För detta använder företag DBR på flaskhalsen för att
synkronisera alla aktiviteter efter flaskhalsens behov. De övriga aktiviteterna ska ha en förmåga
att återhämta sig från eventuella avbrott genom mer produktion i snabbare takt. De ska även
utföras i stadig takt för att minska risken för fel som eventuellt leder till stopp.
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Drum-Buffer-Rope
DBR är en schemabaserad lösning som Cox (1986) presenterar inom TOC. DBR fungerar
genom att identifiera systemets främsta flaskhals och sedan utveckla ett schema som
säkerställer att flaskhalsen utnyttjas till högsta grad. DBR systemet använder sig även av
överkapacitet som kan utnyttjas från de övriga processerna i tillverkningssystemet.
DBR utvecklar produktionsscheman genom att tillämpa de tre första stegen i TOC. En flaskhals
definieras och anses vara orsaken till att tillverkningen begränsas till en nivå där den inte kan
tillfredsställa efterfrågan. Till en början påbörjar DBR en schemaläggning som fokuserar på
orders förfallodagar och dessa ska uppfyllas. Orderna schemaläggs beroende på
förfallodatumet. Som i första steget av TOC identifieras en Capacity Constraint Resource
(CCR) och ett detaljerat schema utvecklas för att visa en starttid för varje order på denna CCR.
Detta detaljerade schema refereras till termen Drum eftersom den bestämmer takten för hela
processen. Drum-schemat hjälper verksamheten att utnyttja flaskhalsen till högsta grad
(Goldratt, 1990).
Detaljerade scheman utvecklas inte för de övriga processerna eftersom de bör ha tillräcklig
kapacitet för att hinna med den primära CCR. Med detta sagt kan det även förekomma att
störningar inträffar i de övriga processerna och dessa kan påverka Drum-schemat. För att
säkerställa att dessa störningar inte påverkar schemat, buffertar är byggda i systemet. Det finns
olika typer av buffertar som kan bli implementerade i systemet. En en-gång-buffert, som också
kallas för flaskhalsbuffert är en buffert som placeras mellan materialinsläpp och den primära
CCR. Denna buffert ger processerna före flaskhalsen tillräcklig tid för att bearbeta ordern och
säkerställa att eventuella störningar inte påverkar flödet på så sätt att schemat inte uppfylls
(Goldratt, 1990).
Den andra typen av buffertar kallas för fraktbuffert och den används för att ge tillräcklig tid för
de processerna som kommer efter den primära CCR. Det finns även tidsbuffertar och deras
syfte är att säkra att den främsta flaskhalsen i systemet utnyttjas till fullo med avseende på
kapacitet (Goldratt, 1990).
Den tredje delen som DBR består av är The Rope. När fraktbuffertar har utvecklats kan de
användas för att binda orderns förfallodag till drum-schemat och fortsätter arbeta baklänges för
att binda fast schemat med orderns förfallodatum. Idén att binda fast alla viktiga datum
tillsammans är var termen The Rope kommer ifrån. Man genomför detta genom att addera
fraktbufferten till orderns cykeltid i den primära CCR. Sedan dras den resulterande summan
från orderns förfallodag för att komma fram till orderns starttid på flaskhalsen. När drumschemat är utvecklat subtraheras flaskhalsbufferten från orderns starttid på flaskhalsen för att
identifiera när orderns material bör frisläppas i tillverkningsprocessen. Genom att binda ihop
materialutsläpp till drum-schemat ser man till att processerna utanför flaskhalsen inte arbetar
med sin egen takt. Istället arbetar dessa processer för att säkerställa att drum-schemat uppfylls
med minst mängd WIP som möjligt (Goldratt, 1990).
3.6.4. Förbättra
När de mindre metoderna är implementerade gör man i det fjärde steget mer markanta
ändringar för att stärka flaskhalsen. Dessa förändringar kräver oftast mer pengar genom att
förstärka produktionen med ytterligare utrustning eller mer personal. Dessa investeringar
kräver noggranna utvärderingar för att vara säker på att det blir lönsamt.
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För att göra dessa utvärderingar använder man data insamlad från det första steget för att
identifiera de största orsakerna till förlust i produktionstid. Detta görs genom följande steg:
Orsakerna till förlust i produktionstiden ska åtgärdas genom skickliga operatörer för att
minimera all slöseri (Sipper & Bulfin JR, 1997).
Personalen på fabriksgolvet ska göra bedömningar för att hitta åtgärder som förbättrar
kapaciteten genom en teknik som kallas för Short interval control (SIC).
Utvärdera potentiella uppdateringar som kan förbättra kapaciteten.
En sista utväg för att bryta flaskhalsen är att köpa in ny utrustning.
Efter detta steg ska flaskhalsen vara stärkt och förflyttat flaskhalsen till någon annan aktivitet
(Sipper & Bulfin JR, 1997).
3.6.5. Repetera
I det sista steget är målet att använda TOC-cirkeln som ständiga förbättringar genom att börja
om från början med den nya flaskhalsen och förbättra den tills den inte längre är en flaskhals.
Det är viktigt att företagen inte nöjer sig och har som mål att det alltid går att förbättra mer
genom att identifiera den nya flaskhalsen efter varje varv i cirkeln (Dilworth, 2000).
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4. FALLSTUDIE PÅ WESTERMO TELEINDUSTRI AB
Detta kapitel presenterar en kort beskrivning om Westermo samt en beskrivning som ökar
förståelsen för Redfox produktionslina och presenterar processerna som ingår i
tillverkningsprocessen. Kapitlet presenterar även förstudierna som utfördes på
produktionslinan i form av frekvensstudie och deltagande observationer.
Westermo är ett svenskt företag som grundades 1975. Företaget levererar industriella
datakommunikationsprodukter och datakommunikationslösningar. Westermo tillverkar ett brett
sortiment av Ethernetswitchar, Ethernet extenders, 3G/HSDPA routrar, PSTN-modem och
seriella RS-232/422/485-omvandlare. Westermo teleindustri AB anses som ledande inom
industriell Ethernet och producerar allt från simplare seriella omvandlare och SHDSLprodukter till avancerade switchar och routrar för redundanta nätverkslösningar. För att
försäkra en hög kvalitet har Westermo valt att behålla sin industriella fabrik i Sverige, fabriken
arbetar med toppmoderna kvalitetsstandarder.
Westermo har som mål att behålla en returratio på under 0,25 % och att lyckas leverera 98 %
av sina produkter i rätt tid (Westermo, 2015).
4.1. Redfox produktionslina
Här sker slutmonteringen av Ethernet switchar, Ethernet extenders och Ethernet
routrar/brandvägg, produktionsområdet kallas för Redfox-linan. Redfox-linan tillverkar över 70
olika produkter som är indelade i tre produktfamiljer. Dessa produktfamiljer kallas för Viper,
Wolverine och Redfox. Man har delat upp produktionslinan till fem olika stationer (Se figur 2)
där förmontering av alla produkter är den första arbetsstationen och inspektion och
programmering av alla produkter är den sista arbetsstationen. Mellan dessa har man delat upp
de tre resterande arbetsstationerna enligt produktfamiljerna Viper, Wolverine och Redfox, där
guckning och slutmontering för dessa produkter sker inom respektive arbetsyta. Guckningen av
Redfox produkterna är ett undantag och äger rum i första stationen ”Förmontering”, detta
orsakas på grund av platsbrist. Man har gjort denna uppdelning för att öka och behålla
kvaliteten på produkterna eftersom slutmonteringen genomförs på olika sätt beroende på
produktfamilj. Ett löpande band kopplar samman arbetsstationerna och används främst för att
produkterna ska skickas vidare till inspektion och programmering.
Här ska det arbeta 2 operatörer under dagskiftet. Observationerna som genomfördes av
studenterna har även visat att det kan variera mellan 1-3 operatörer på produktionslinan
beroende på behov.
4.2. Angreppssätt för fallstudie
Första inblicken inskaffades genom icke-deltagande observationer i samband med intervjuer
med ledningen och operatörerna inom produktionslinan. För att gå vidare med detta begärdes
orderhistorik från företaget och en nulägesanalys för produktionslinan framtogs. Ur detta
erhölls bredare kunskap inom problemet som användes för att göra en korrekt
problemformulering samt välja ett lämpligt tillvägagångsätt. Den här analysen medförde
slutsatsen att företaget producerar en hög produktflora i låga volymer. Problemet i det här fallet
är avsaknaden av struktur som orsakas på grund av rörliga cykeltider, varierad bemanning och
MTO-filosofin som medför en stor mängd avvikande kravspecifikationer. Det här problemet
orsakade i sig svårigheter för studenterna gällande förståelsen av tillverkningsprocessen. För att
lösa detta bestämde studenterna sig för att utföra deltagande-observationer över en bestämd
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tidsperiod och detta ledde till en förbättrad uppfattning och känsla för processen. Dessa
informationsinsamlingsmetoder hjälpte studenterna att inse komplexiteten med att tillämpa
Lean-principerna i företaget och vikten av att använda sig utav ett systematiskt
tillvägagångssätt för att lyckas med implementeringen. TOC är det systematiska arbetssättet
som studenterna valde i det här fallet.
4.3. Intervjuer i fallstudien
I det tidiga skedet av examensarbetet utfördes fyra kvalitativa intervjuer i syfte att få en bättre
överblick och förståelse för problemet. Detta skapade gynnsammare förutsättningar för
studenterna när problemet och frågeställningarna skulle formuleras. En intervju utfördes med
produktionschefen för att upprätthålla syftet och målet med projektet. Sedan intervjuades
produktionsledaren samt de två operatörerna i produktionslinan. Syftet med frågorna som
ställdes till operatörerna var för att studenterna ska få en bättre överblick för arbetsprocessen
och med detta kunna underlätta planeringen av projektet därefter. Samtalen med de två
medarbetarna ledde vanligtvis till följdfrågor och diskussioner utöver de planerade frågorna.
Frågorna som ställdes till produktionschefen och produktionsledaren ledde till att material
erhölls och användes för informationsinsamlingen.
Utöver de planerade intervjuerna hade studenterna ständiga dialoger med de samtliga
personerna som nämndes ovan, relevant information samlades in kontinuerligt under projektets
gång.
4.4. Produktionsprocessen
Dagen börjar med att operatörerna mottar ett papper som visar orderna som ska produceras
under skiftet/dagen. Därefter producerar operatörerna enligt ordningen på pappret om inget
annat meddelas från produktionsledaren, medarbetarna producerar alltså enligt MTO. Efteråt
läser operatören av ordern för att sedan söka information om produkterna som ska tillverkas för
att veta de material och verktyg som behövs för att producera. Informationen skrivs ut på
papper och operatören går till lagret som ligger 15-20 meter från produktionslinan för att hämta
de nödvändiga materialen med hjälp av en eller flera vagnar. Det finns även flera mellanlager i
de arbetsstationerna som är indelande enligt produktfamiljerna. I dessa lager har man de olika
skruvarna som används under slutmonteringen och mellanlagren fylls på enligt behov.
När materialen är på plats börjas förmonteringen av produkterna som genomförs i den första
arbetsstationen (Se figur 7). Förmonteringen innebär vanligtvis att kretskorten/powerkort som
routrarna/switcharna erhåller ska monteras in i burken (medarbetarnas benämning på
enheterna) för att sedan transporteras till tillhörande arbetsstationen för guckning och
slutmontering.
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Figur 7: Överblick för Redfox-linan
Guckningen är termen som används inom företaget och det innebär att man limmar fast
värmeavledande komponenter i burken med hjälp av termiskt lim. En limpistol används för att
genomföra processen och denna process utförs på de flesta produkterna i produktionslinan
utom några enstaka produkter. Processen tar 0,57 minuter att utföra och produkterna är redo för
slutmonteringen när guckningen är färdig.
Även slutmonteringen för produkterna sker i
tillhörande arbetsstation där varje produktfamilj
har sitt mellanlager med passande skruvar och
verktyg för att underlätta slutmonteringen.
Operatörerna använder sig utav elektriska
skruvmejslar (Se bild 1) för att montera
produkterna. Därefter ställs produkterna på
löpbandet för att transporteras vidare till
arbetsstationen inspektion och programmering.
I den sista arbetsstationen, där inspektion och
programmering utförs, genomför operatörerna
olika inspektioner/tester och programmeringar
beroende på produkt och krav från kund.
Arbetsstationen har följande processer (se figur
7):
•

Specialprogrammering är inte för alla
produkter och det går att programmera en
produkt i taget, processen tar ca 7-11
minuter att utföras.
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Bild 1: Elektrisk skruvmejsel på Westermo

•
•

•

Isolationstest är för de flesta produkterna och det går att testa två produkter åt gången,
processen tar ca 5 minuter att färdigställas.
Funktionstest är för de flesta produkterna och det går att testa en produkt åt gången,
processen tar knappt 2 minuter att genomföras. Men beroende på produkt kan tiden
variera mellan 1-3 minuter
Programmering är för de flesta produkterna och det går att programmera två produkter
åt gången, processen tar i snitt ca 7-8 minuter. Beroende på produkt för
programmeringen kan tiden variera mellan 6-10 minuter.

Programmeringen är den sista processen inom produktionslinan och de färdiga produkterna
ställs på vagnar för att sedan transporteras till andra arbetsområden.
4.5. Förstudie för frekvensstudie på Redfox-linan
För att kunna utföra en datainsamling genom frekvensstudier krävs det att man först gör
förstudier genom ett antal stickprov vid olika tillfällen för att bedöma sannolikheten för den
aktivitet man vill studera och för sedan i sin tur beräkna antalet nödvändiga stickprov som
krävs för att uppnå säkerhet på 95 %. Den intressanta aktiviteten som ska studeras är alla direkt
värdeskapande aktiviteter. Eftersom att processerna har korta tider gjordes stickproven gjordes
en gång i minuten för att uppnå så korrekt resultat som möjligt.

K 2
Beräkningen går sedan till på genom följande formel (Olhager, 2000): N = ( ) ⋅ P ⋅ (100 − P)
R

Där

N = nödvändigt antal stickprov,
K = konfidenskoefficient = 1,96 (koefficienten gäller för 95 % säkerhet)
R = risknivå = 5 (Säkerhet på 95 % ger R=5)
P = sannolikhet för aktiviteten = Beräknas genom stickprov

Identifiera och definiera aktiviteter:
För att kunna utföra korrekta observationer identifierades och definierades alla aktiviteter
tillsammans med företaget.
Montering:

Delar sammankopplas genom t.ex. skruvning
eller insättning av kretskort.

Guckning:

Det innebär att man limmar fast värmeavledande
komponenter i burken med hjälp av termiskt lim
och en limpistol.

Inspektion:

Isolationstest och funktionstest för enheterna som
görs via inkoppling i en dator.

Programmering:

Enheterna programmeras via inkoppling i en
dator.
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Hämtar material vid station:

Operatören hämtar material som finns vid
stationen, t.ex. skruvar.

Förberedning inför montering:

Placerar produkterna på arbetsbänken och
förbereder.

Avsynar/kontrollerar:

Visuell kontroll på produkterna för att undersöka
eventuella synliga skador.

Dokumentering:

Avrapportering för färdig order eller eventuella
fel.

Går igenom instruktioner för order:

Kollar materiallistor och tillvägagångssätt för
ordern.

Städning:

Operatören städar undan efter sig och lägger
saker på sina respektive platser.

Hämtar material utanför station:

Operatören hämtar material som finns utanför
stationen vilket görs innan varje ny order då
delarna ligger på lagret.

Hämtar utrustning:

Då operatören hämtar utrustning som finns
utanför stationen.

Letar material vid station:

Letar efter delar som ingår i produkten och inte
finns på sin rätta plats.

Letar material utanför station:

Då material inte finns på respektive plats eller om
operatören inte hittar till den platsen.

Justering vid station:

När någon enhet eller maskin omarbetas
respektive ställs in.

Justering utanför station:

När operatören måste förflytta sig till en annan
station för att kunna justera.

Väntar på material:

Då operatören väntar på material från andra
avdelningar på företaget.

Letar efter utrustning/verktyg/hjälp:

Letar utrustning eller verktyg som inte finns på
sin plats. Även hjälp från t.ex. arbetskamrat eller
arbetsledare.

Väntar på utrustning/verktyg/hjälp:

När operatören väntar på utrustning vilket
vanligtvis är programmering och inspektionen.
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Söker information:

Letar upp eller ringer någon person med
kompetensen alternativt söker informationen i
datorn.

Gång mellan stationerna:

Då operatören rör sig mellan de mindre
stationerna inom arbetsstationen.

Personlig tid:

Motsvarar den tiden då operatören gör något som
inte relateras till arbetet. Toalettbesök eller
möjligtvis utdragen rast.

Övrig tid:

Detta motsvarar då operatören blir avbruten då
denne innehar en kompetens som gör att annan
personal kommer och behöver hjälp.

Rast:

Rasten är inte inräknad i beräkningarna men togs
ändå stickprov på för att beräkna avvikelser från
den egentliga rasten (avvikelserna räknades som
personlig tid).

Arbete utanför station:

Detta gäller arbete utanför examensarbetets
begränsningar. T.ex. packning och ett burn-in
test.

För att få en överblick över vad arbetarna gör under sin tid har aktiviteterna kategoriserats i tre
grupper:
•

Värdeskapande arbete: Arbete som ger direkt värde på produkten är montering,
guckning, inspektion och programmering.

•

Semiproduktivt: Detta gäller de aktiviteter som inte är värdeskapande men som ändå
måste göras för att kunna arbeta. Dessa aktiviteter är, hämtar material vid station,
förberedning inför montering, avsynar/kontrollerar, dokumenterar, går igenom
instruktioner för order, städning.

•

Icke värdeskapande arbete: Aktiviteter som varken är värdeskapande eller som måste
göras ses som slöseri inom produktionen. Denna kategori innefattar följande aktiviteter,
hämtar material utanför station, hämtar utrustning, letar material vid station, letar
material utanför station, justering vid station, justering utanför station, väntar på
material, letar efter utrustning/verktyg/hjälp, väntar på utrustning/verktyg/hjälp, söker
information, gång mellan stationerna, personlig tid och arbete utanför station.

Deltagande observation
För att förstärka studenternas förståelse och få en större inblick på hur tillverkningsprocessen
går till, har en av studenterna har deltagit i det dagliga arbetet som medarbetarna utför på
Redfox-linan. Denna student har deltagit i fyra dagskift och genomförde de olika processerna
som utförs på linan; förberedning, montering och programmering. Studenten var observant
under arbetet och ställde ett flertal frågor till de andra medarbetarna för att samla in mer
nödvändig information till examensarbetet.
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5. RESULTAT (Empiri)
Detta kapitel presenterar de resultaten som erhölls ur både litteraturstudien och fallstudien.
Resultatdelen har delats upp enligt de fem stegen i TOC och resultaten för varje steg
presenteras utförligt.
Ur litteraturstudien fick studenterna förståelsen kring vikten av valet av rätt strategi när det
gäller effektivisering i ett HMLV-företag. Den teoretiska referensramen nämner ett antal
gånger det viktiga med ta hänsyn till miljön på företaget och problemen som bemöts vid
implementeringen av Lean-principer i ett HMLV-företag. Med detta i åtanke har studenterna
valt att arbeta enligt TOC för att behandla Lean-principerna systematiskt. Nedan presenteras
resultaten ur litteratur- och fallstudien med avseende på kombinationen mellan HMLV, TOC
och Lean.
5.1. Identifiera
Genom litteraturstudien fick studenterna informationen att identifiera är det första steget inom
TOC och meningen med det är att identifiera flaskhalsarna och problemen för att sedan kunna
gå vidare till nästa steg. För att kunna identifiera flaskhalsarna och problemen på rätt sätt, hittas
olika datainsamlingsverktyg som gör detta möjligt. Ur litteraturstudien skaffades kunskap om
olika Lean-verktyg och deras anpassningsbarhet i HMLV-miljöer och dessa verktyg är Gemba,
VSM och frekvensstudier.
5.1.1. Observationer
Studenterna utvecklade de icke-deltagande observationerna genom att addera deltagande
observationer till metoden. Resultaten ur de icke-deltagande observationerna erhölls genom att
gå ut i fabriken och kombinera observationer och diskussioner med arbetarna. Resultatet var att
en flaskhals i tillverkningsprocessen identifierades omedelbart. Flaskhalsen uppstod vid
programmeringen som hade ett flertal WIP-produkter väntades framför sig.
De deltagande observationerna ökade studenternas förståelse och känsla för
tillverkningsprocessen. Den har även bekräftat resultatet ur den icke-deltagande observationen
och man har även identifierat en ny flaskhals som uppkommer vid funktionstestet (se bild 2).
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Bild 2: Funktionstestet och programmeringen där flaskhalsarna uppstår
Bild 2 visas tydligt hur de två aktiviteterna funktionstestet och programmering är flaskhalsar
inom flödet genom köerna som uppstår framför aktiviteterna. Programmeringen som är en
maskinell flaskhals bör ses som flödets egentliga flaskhals och det är den som hela tiden ska
”matas” med enheter för att upprätthålla flödet. För att det ska vara möjligt krävs det att
arbetarna lägger fokus på funktionstestet som även kan vara en flaskhals beroende på den
mänskliga faktorn.
Under denna observation upplevde den deltagande studenten ett flertal stopp och
tillverkningsfel under processen. Det första intrycket i observationen var avsaknaden av
ordning och reda i produktionslinan och även struktur i arbetssättet.
Andra problem och arbetssvårigheter uppmärksammades och dessa presenteras nedan:
•
•
•

•

Studenten uppfattade att medarbetarna på linan saknar förståelsen av begreppet
standardiserat arbete.
Studenten som deltog i arbetet upplevde svårigheter emellanåt på grund av brist på
erfarenhet och utbildning.
Problem som uppstår vid station 5 (se figur 7), där enheterna testas och programmeras.
Dessa problem orsakades av att datorerna och servarna kraschar och med detta uppstår
ytterligare tidsförluster inom processen.
Avsaknaden av planerat underhåll för station 5 och reparationer sker när problem
uppstår.

För att gå vidare med undersökningen är det viktigt för studenterna att samla information om
produktionsflödet och hur dessa flaskhalsar och problem som identifierades ovan påverkar det.
Detta utfördes genom att inleda en form av en värdeflödesanalys.
5.1.2. Värdeflödeanalys
Som nästa steg startades en VSM som direkt visade att det faktiskt var programmeringen som
var flaskhalsen. Enligt litteraturstudien förklarade Lane (2007) att man kan använda sig av
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VSM i ett HMLV-företag om man delar upp produkterna i produktfamiljer. Irani (2011) påstår
att användningen av VSM i ett HMLV-företag är tidskrävande samt resultaten som fås kan vara
ofullständiga. Studenterna inledde med att dela upp produkterna i tre olika produktfamiljer och
påbörjade analysen för den första produktfamiljen. Här uppfattades svårigheterna med att finna
ett kontinuerligt flöde i processen och detta medförde problem när analysen utfördes. Iranis
(2011) påstående bekräftades för studenterna under värdeflödeanalysen trots att studenterna
valde fortsätta med analysen för de tre produktfamiljerna i företaget.
Figurerna 8, 9 och 10 visar resultaten ur VSM som genomfördes för produktfamiljerna Viper,
Wolverine och Redfox. Resultaten visar varierande och korta cykeltider, varierande väntetider
och avsaknaden av ett kontinuerligt flöde i processen. Detta medför att resultaten ur
värdeflödeanalysen kan vara missvisande och är svåra att analysera. HMLV-problemen som
presenterades i den teoretiska referensramen uppstod för studenterna under genomförandet av
analysen och dessa försvårade uppgiften för att utföra en pålitlig värdeflödeanalys. Studenterna
har stundtals använt sig utav medelvärde på tiderna för att kunna slutföra nulägesanalysen.
Problemen som skapades under analysen orsakades främst av volymvariationen och
bemanningsvariationen. MTO-metoden som används i företaget orsakade att medarbetarna
valde att avbryta tillverkningen av en viss order för att prioritera en annan order. Detta
medförde ytterligare problem för studenterna och man fick skjuta upp eller pausa analysen
flertal gånger.
Det uppmärksammades även att cykeltiderna för de olika produktfamiljerna är i princip lika
men figurerna 8, 9 och 10visar att väntetiderna skiljer sig märkbart. Detta beror inte på
produkttypen utan beror det mer på när analysen är utförd och vilken ordervolym som
studerades. Resultaten skiljer sig stort om man utför en VSM på den första enheten av en viss
order eller om man mäter tiderna för den sista enheten i samma order. Denna stopp i flödet
inträffar vid den sista stationen där enheterna programmeras och testas. Figurerna 8, 9 och 10
visar en variation på 1 till 50 minuter för väntetiden innan slutstationen.
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Figur 8:
Viper
9: Värdeflödeanalys för produktfamilj Wolverine
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Figur 10: Värdeflödeanalys för produktfamilj Redfox
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Fördelen med att ha påbörjat VSM var att studenterna fick en skiss för processens flöde. Ur
VSM framtogs information i form av förmonteringen och monteringen är inte de delarna i
processen som orsakar variationen i väntetiderna, även om dessa kan förbättras med olika
Lean-principer. Att ändå ha utfört en VSM resulterade i att studenterna valde att fördjupa sig i
de tiderna som uppstår i processerna som finns i slutstationen. Analysen stämde även överens
med resultaten från observationerna där två flaskhalsar identifierades och dessa befinner sig i
slutstationen.
Anledningen till att det finns två flaskhalsar är att programmeringen är en maskinell flaskhals
och inte går att påverka tidsmässigt med tanke på företagets önskemål om att effektivisera
processen med de nuvarande resurserna. Resultaten ur VSM visar att funktionstestet som
befinner sig före programmeringen har en kortare maskintid och bör därför teoretiskt sett
upprätthålla flödet fram till programmeringen. Anledning till att det ändå kan uppstå en
flaskhals vid denna station beror på den mänskliga faktorn då sladdar ska kopplas och ett test
ska startas på en dator och detta upptäcktes under observationerna. Denna aktivitet tar i snitt
knappt 2 minuter i maskinen och i detta fall gäller det för arbetaren att upprätthålla flödet
genom att bevaka aktiviteten för att byta produkt direkt. Bevakningen av aktiviteten är även
viktig eftersom fel kan uppstå och detta kan vara svårt vid underbemanning med tanke på att
det finns fler stationer att arbeta på.
Litteraturstudien visade att VSM består av två steg, kartläggningen av nuläget och kartläggning
av framtidaläget. På grund av problemen som nämndes ovan blev VSM aldrig fullständig och
studenterna valde att ändra tillvägagångssätt och fördjupa sig mer på medarbetarnas aktiviteter
under dagen. Flaskhalsarna beror på intern resursbegränsning som syftar till
maskinbegränsning men även arbetarnas arbetssätt.
För att gå vidare med undersökningen bestämde studenterna sig att inleda en frekvensstudie
som kartlägger medarbetarnas aktiviteter och förtydligar var tidsslöseri uppkommer.
5.1.3. Förstudie för frekvensstudie
Efter att ha bestämt sig för att inte fullfölja värdflödeanalysen fortsatte studierna på att
kartlägga operatörernas arbetsdagar. För detta gjordes frekvensstudier vilket föregicks av
förstudier som innehöll ett antal stickprov vid 6 olika tillfällen för att beräkna sannolikheten för
att en viss aktivitet skulle uppstå. Aktiviteten som var intressant var alla de värdeskapande
aktiviteterna.
Antal nödvändiga stickprov beräknas med hjälp av denna formel:
Då den intressanta aktiviteten som studerades ger ett P-värde på 47 % som i sin tur används till
att beräkna antalet stickprov till frekvensstudien.
K 2
Beräkningen går sedan till på genom följande formel: N = ( ) ⋅ P ⋅ (100 − P)
R
Där

N = nödvändigt antal stickprov,
K = konfidenskoefficient = 1,96 (koefficienten gäller för 95 % säkerhet)
R = risknivå = 5 (Säkerhet på 95 % ger R=5)
P = sannolikhet för aktiviteten = 47 (Från figur 11)

1, 96 2
N =(
) ⋅ 47, 22 ⋅ (100 − 47, 22) = 383 antal stickprov
5
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Figur 11: Förstudie för frekvensstudie
5.1.4. Frekvensstudie
Efter att förstudien genomförts medförde detta att antal nödvändiga stickprov beräknades för
att få en hög säkerhet på frekvensstudien.
Tabell 2 är en sammanställning av de utförda frekvensstudierna som ger en övergripande
överblick på hur operatörernas arbetstid är fördelad. Studierna utfördes genom att forskarna
följde varsin operatör under en dag och gjorde en markering en gång i minuten för att öka
sannolikheten att få med alla aktiviteter som operatörerna kan tänkas göra. I bilaga 1 och 2
finns all data inom denna studie och visar även den enskilde operatörens arbetsfördelning. Det
intressanta med studien är utgången av resultatet då person 1 som arbetade mest hade lägst
värdeskapande tid, 27 % jämfört med person 2 som hade 51 %. Hur detta kan vara möjligt
beror på att person 1 är kompetent inom fler områden och spenderar 24 % av sin tid på att
assistera operatörerna både inom och utanför sin arbetsstation och även i vissa fall
produktionsledaren.
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Värdeskapande arbete
Montering
Guckning
Inspektion
Programmering
Värdeskapande totalt
Semiproduktivt arbete
Hämtar material vid station
Förberedning inför montering
Avsynar/kontrollerar
Dokumenterar
Går igenom instruktioner för order
Städning
Semiproduktivt totalt
Icke värdeskapande arbete
Hämtar material utanför station
Hämtar utrustning
Letar material vid station
Letar material utanför station
Justering vid station
Justering utanför station
Väntar på material
Letar efter
utrustning/verktyg/hjälp
Väntar på
Utrustning/verktyg/hjälp
Söker information
Gång mellan stationerna
Personlig tid
Övrig tid
Rast
Arbete utanför station
Icke värdeskapande totalt
Totalt
Tabell 2: Fördelning av arbetstid

Observationer
86
40
86
49

%
15,09%
7,02%
15,09%
8,60%

261

45,79%

4
44
2
9
3

0,70%
7,72%
0,35%
0,00%
1,58%
0,53%

62

10,88%

15

2,63%

3

0,53%

6
16

1,05%
2,81%

2

0,35%

55
23
4
35
53
90
35

9,65%
4,04%
0,70%
6,14%
9,30%
13,64%
6,14%

247

43,33%

570

100%

I förstudien beräknades sannolikheten för att alla värdeskapande aktiviteter skulle inträffa och
detta gav ett P-värde på 47 %. P-värdet skiljer sig med en procentenhet, 46 %, i den riktiga
studien som visas i figur 12 och detta beror på att denna mätning är tillförlitligare. Att
operatörerna aldrig väntar på material är missvisande eftersom de går till avdelningen som
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förser dem med kretskort och hämtar korten själva. Detta hamnade under arbete utanför
stationen eftersom att operatörerna utgör arbete som inte tillhör deras arbetsstation. Observera
att de 90 markeringarna för rast är inte med i summan av de totala markeringarna utan de är
bara med för att förtydliga hur stor del av tiden som är rast (se bilaga 1 & 2).

Frekvensstudier	
  
11%	
  
SemiprodukQvt	
  totalt	
  

46%	
  

Icke	
  värdeskapande	
  totalt	
  
Värdeskapande	
  totalt	
  

43%	
  

Figur 12: Sammanställning av frekvensstudie
Med tanke på Leans syfte att eliminera slöseri anses 43 % slöseri som framtogs i
frekvensstudien en hög siffra. Figur 13 skapades för att kartlägga vilka icke värdeskapande
aktiviteter som kan reduceras eller t.o.m. elimineras helt. Den övriga tiden bör reduceras
avsevärt eftersom denna aktivitet uppstår när operatören är avbruten i sitt arbete och kallas för
att assistera andra i företaget i en annan arbetsstation. Med hänsyn till de korta cykeltiderna
som produkterna krävs det att operatören får fokusera på sina egna arbetsuppgifter för att
utnyttja så stor del av kapaciteten som möjligt. Därför bör även arbetet utanför stationen
elimineras. Genom att lägga fokus på att träna upp operatörerna så de kan ta egna beslut bör
den övriga tiden nästintill elimineras bortsett från sällsynta problem som inte uppstår lika ofta.
Därmed bör aktiviteten, söka information, också nästintill elimineras med tiden då
upplärningen ska inkludera den informationen operatören behöver. Operatörens väntetid gäller
till störst del maskinernas arbetstid och bedöms som ofrånkomlig på grund av de korta
cykeltiderna för att kunna maximera kapaciteten.
Justeringar bör elimineras genom att öka noggrannheten i kvalitetskontroller och bör göras
inom hela företaget eftersom vissa av delarna kommer från tidigare arbetsstationer. Den
personliga tiden som gäller toabesök och att man drar ut på rasten går att påverka till en viss
del. Toalettbesöken som arbetaren har rätt till läggs inget fokus på, utan det är rasttiderna bör
hållas och medarbetarna bör återvända till sina arbetsuppgifter i rätt tid.
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Figur 13: Icke värdeskapande aktiviteter
5.1.5. Overall Equipment Efficiency, OEE
Ur de tidigare stegen blev det välkänt för
studenterna att programmeringen har 2 stycken
datorer med en körtid på 7-8 minuter (ger 2
färdiga enheter) och funktionstestet som högst tar
3 minuter men vanligtvis mellan 1-2 minuter.
Tiden för funktionstestet varierar beroende på den
mänskliga faktorn. Ett antal sladdar som måste
kopplas i denna aktivitet (se bild 3) ökar risken
för längre tider beroende på arbetarens
kompetens. Det ger ändå en stor marginal mellan
aktiviteterna för förflyttning av enhet och
förberedning vilket teoretiskt sett är mer än
tillräckligt för att en flaskhals inte ska uppstå vid
funktionstestet. Detta kom studenterna fram till
genom värdeflödeanalysen som utfördes för de
olika produktfamiljerna.
Efter kartläggningen av programmeringen som
visade att den är en maskinell flaskhals utfördes
en OEE-mätning på maskinen för att utmäta
Bild 3: Funktionstest
produktiviteten. På grund av svårigheten i att
utföra mätningen rättvis begränsades det endast
till ett skift som är 8,5 timmar.
Eftersom det finns två programmeringsmaskiner sammanställdes respektive maskins siffror då
de motsvarar en och samma aktivitet.
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Därför blir den schemalagda arbetstiden för maskinerna 17 timmar i denna mätning och är som
resultat av svårigheten i att utföra dessa tester på företaget och vid flertal tillfällen fick
mätningen skjutas upp. Svårigheterna orsakades främst av turbulensfaktorn (Battcharaya et al,
1996) som nämns i den teoretiska referensramen. Detta gjordes för att uppnå ett rimligt resultat
som speglar en vanlig arbetsdag utan sällsynta avbrott i produktionen. På grund av det breda
utbudet av produkterna är det endast ett fåtal som är med i mätningarna och utifrån dessa har en
snitt tid tagits för att få fram cykeltiden som används. Detta kan medföra en felmarginal om
man använder andra produkter men ger i det stora hela ett rättvist resultat.
Planning factor
Scheduled time
Planning related stop
time
Availability
Planned production time
Unplanned stop time

87,24%
17,00
2,17
67,16%
14,83
4,87

Performance Rate

87,05%

Bought Cycle time
Items produced

0,12
73,00

Quality rate
Items produced
Defects/rework

83,56%
73,00
12,00

OEE
42,62%
Tabell 3: OEE för programmering
I och med att flaskhalsen är den aktiviteten som hämmar produktionen bör den självfallet
utnyttjas till fullaste grad. Tabell 3 visar resultatet som utmättes från mätningen som landade på
42,62 % vilket är ett för lågt resultat eftersom den maskinen redan skulle vara begränsningen
även om den skulle arbeta till 100 %. Anledningen till resultatet för Planning factor är att
personalen har rast och ibland morgonmöten och det är inga konstigheter med det. Den största
boven är tillgängligheten då maskinen står stilla en tredjedel av den planerade
produktionstiden. Detta beror på den stora produktfloran i låga volymer med olika
kravspecifikationer följt av att arbetarna inte har ett standardiserat arbetssätt. Operatörerna
arbetar efter sin egen känsla och har inte fått någon speciell upplärning innan de började arbeta.
Denna information erhölls genom dialogerna med operatörerna. Som följd av detta har de ingen
aning av vad som bör prioriteras och detta är ett uppenbart fel hos arbetsledningen som inte
klargjort detta för operatörerna.
Ett resultat på 100 % i princip omöjligt att uppnå på denna arbetsstation med de resurser och
maskiner som finns nu när varje enhet måste kopplas in innan maskinen kan starta. Därför sätts
ett realistiskt mål på 85 % som klassificeras som världsklass inom dessa företag. Detta beror på
svårigheten att skapa ett kontinuerligt flöde som resultat av den stora produktfloran som leder
till att det finns stopptider på maskinen i form av ställtider. Det beror också på att maskinerna
är beroende av operatörerna.
För att uppnå det krävs att den oplanerade stopptiden och defekta produkter reduceras avsevärt.
Även de planerade stoppen är möjliga att reducera genom att schemalägga rasterna så att en
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arbetare alltid ska vara kvar vid stationen och upprätthålla flödet. Detta sker genom att man
skapar mellanlager framför maskinen så en arbetare kan upprätthålla flaskhalsens flöde vilket
betyder att hela produktionens flöde upprätthålls. Bara genom en sådan simpel schemaläggning
ökas produktionstiden med 1 timme (2 maskintimmar) vilket motsvarar nästan 17 färdiga
enheter och ökar OEE till 54,49 % istället för tidigare 42,62 %. Det är fortfarande mycket kvar
för att nå målet men visar hur enkla metoder kan göra stora förändringar.

Kapacitet
Enheter
Gemensamma raster
125
Delade raster
142
Enheter i timmen
16,84
Tabell 4 Kapacitet för programmering
Tabell 4 åskådliggör den högsta möjliga kapaciteten programmeringen kan uppnå vilket
motsvarar 94 % mer produkter än vad som körs i dagsläget. 94 % mer enheter i en flaskhals
motsvarar 94 % mer enheter för det totala flödet. Tabell 3 är baserad på programmeringens
kapacitet på ett dagskift där 16,84 motsvarar vad de två maskinerna producerar tillsammans i
snitt varje timme under skiftet.
Planning factor
Scheduled time
Planning related stop
time
Availability
Planned production time
Unplanned stop time

85,29%
8,50
1,25
55,86%
7,25
3,20

Performance Rate

62,28%

Bought Cycle time
Items produced

0,03
91,00

Quality rate
Items produced
Defects/rework

100,00%
91,00
0,00

OEE
29,67%
Tabell 5: OEE för funktionstest
Mätningen på funktionstest (tabell 5) har precis som programmeringen skett under en dag men
har till skillnad från programmeringen bara en maskin och därför är antalet maskintimmar lika
med skiftets timmar. Det man kan utmäta från denna OEE är att den oplanerade stopptiden är
oerhört hög vilket leder till det låga OEE-resultatet. Den låga cykeltiden för varje enhet
resulterar också till att prestandan inte utnyttjas då operatören inte uppfattar att enheten är klar
direkt. Denna maskin har inte samma krav på förbättring som programmeringen har eftersom
den inte hämmar hela produktionen. Att funktionstestet har lägre värden än programmeringen
är acceptabelt så länge den förser programmeringen med enheter.
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Kapacitet
Enheter
Gemensamma raster
262
Delade raster
298
Enheter i timmen
36,08
Tabell 6: Kapacitet för funktionstest
Som tabell 3 visade kan programmeringen endast köra knappt 17 enheter varje timme vilket är
mindre än hälften än vad funktionstestet kan köra vilket visas i tabell 6. Detta är anledningen
till att det är acceptabelt att funktionstestet inte har samma krav på sig att utnyttja sin fulla
kapacitet.
5.2. Utnyttja
Flaskhalsen är nu identifierad och nästa steg var att standardisera arbetarnas arbetsrutiner.
Forskarna har själva testat på att arbeta i produktionslinan varav den ena t.o.m. ingått i
dagskiftet under 4 dagar för att få en övergripande blick över arbetsprocessen. Genom detta har
man kommit fram till att det är brist på utbildning för ny personal och att det inte finns något
standardiserat arbetssätt man arbetar efter. Forskarna har tillsammans med produktionschefen
och produktionsledaren diskuterat resultatet av identifiering med operatörerna. I diskussionen
har forskarna varit väldigt tydliga med att det inte är operatörerna i sig som gör ett dåligt arbete
utan att det beror på brist av strukturerad arbetsrutin. Processtandardisering blir möjlig om man
anpassar tillverkningsprocessen efter flaskhalsen. Här är det viktigt att den maskinella
flaskhalsen måste köras hela tiden. Detta görs genom att klargöra för operatörerna vikten av en
sådan prioritering och implementera Lean-filosofin i deras vardag vilket resulterar i sig att
operatörerna hittar nya sätt för att standardisera arbetet.
I detta steg är målet att maximera flödet för flaskhalsen genom tillgängliga resurser. Det
betyder att den hela tiden ska användas och ska därför ha ett kontinuerligt flöde. Det som ska
standardiseras är följande:
•
•
•

Utför en kvalitetskontroll innan flaskhalsen för att säkerställa att endast felfria enheter
körs i flaskhalsen.
Framför flaskhalsen ska en passande buffertstorlek finnas för att säkerställa att
flaskhalsen kan fortsätta arbeta om det uppstår stopp någon annanstans.
Flaskhalsen ska hela tiden vara schemalagd för att användas vilket betyder att den ska
användas under rasterna.

Utfått från studierna har det varit klargjort att företaget har sina mål klara men de uppstår
svårigheter när dessa ska uppnås. För att illustrera hur målen ska uppnås för både ledningen
och arbetarna företaget har studenterna anpassat en modell av Toyota-huset till företaget (se
figur 14). Målen är att de vill vara så effektiva som möjligt genom lägsta kostnad, minimala
tider och ändå uppnå högsta kvalité. Grunden för att uppnå detta för ett HMLV-företag är att
respektera omgivningen och ha kunden i centrum och införa ett standardiserat arbetssätt. Efter
detta kommer strategisk planering och att man ska kunna styra arbetet visuellt och alltid arbeta
med ständiga förbättringar och vilja utvecklas. Den vanliga JIT-pelaren är utbytt mot en MTOpelare eftersom detta kännetecknar företaget bättre i och med att de har kundanpassade
produkter som produceras när ordern mottas. För att uppnå hög kvalitet illustrerar den andra
pelaren Jidoka där kvalitetskontroller ska vara en del av arbetsprocesserna och inte som en
slutstation efter. Man ska även förhindra felen innan de kan uppstå. Målen illustrerar taket för
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huset och uppnås genom ett mellantak mellan pelarna och taket. Mellantaket motsvarar ett
starkt ledarskap som ska få alla faktorer att fungera tillsammans och motivera arbetarna som
befinner sig inom huset. Ledningen ska se till att medarbetarna blir hörda och att deras problem
blir lösta för att skapa så bra arbetsmiljö som möjligt. Ju bättre arbetsmiljö, desto mer
produktivitet.

MÅL
Högsta kvalité
Lägsta kostnad
Minimala tider
Minskat slöseri
Ledarskap

Make-to-order
•
•

Pull-system
Rapportera
felavvikelser

Strategisk planering
Kunden i centrum

Jidoka
•
Motiverade
arbetare
med bra
samarbete

Ständiga förbättringar
Respektera omgivningen

•

Inbyggd
kvalitetskontroll
Poka-yoke

Visuell styrning
Standardiserat arbete

Figur 14: Egen tolkning av TPS som formats efter Westermo
Det viktigaste för företaget att fokusera på är att skapa det standardiserade arbetet som Lane
(2007) påpekar är det mest effektiva steget för att producera produkter av högsta kvalité. Just
för Westermo uppmärksammades att medarbetarna på produktionslinan där fallstudien
inträffade, är motiverade och har ett bra samarbete. Man har även märkt att
produktionsledningen är deltagande i arbetsprocessen och studenterna väljer att lyfta dessa
positiva delar och använda dem för att underlätta skapandet av ett standardiserat arbete.
För att kunna arbeta med en så stor produktflora har företaget delat upp det på ett bra sätt i att
dela upp produkterna i tre produktfamiljer som Lane (2007) stödjer.
Vidare beskriver Lane (2007) hur man ska strukturerar arbetet för att skapa en standard där
man ska:
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•
•
•
•
•

Anskaffa en tydlig beskrivning och visa ordningsföljd av moment.
Visa nyckelpunkterna för varje moment.
Visa arbetstiden för varje moment samt den totala arbetstiden.
Fånga upp kvalitets- och säkerhetsfrågor.
Skapa ett ledningsverktyg för att undersöka processen för att se normalt läge gentemot
onormalt läge.

Här är det ledarens ansvar att se till att dessa punkter undersöks och viktigast av allt att de följs
upp och arbetas med.
Inom identifierings steg samlades den nödvändiga informationen för att kunna skapa en
arbetsstandard som förbättrar tillverkningsprocessen i produktionslinan. För att kunna påbörja
anskaffningen av ett standardiserat arbete bör företaget implementera 5S i den dagliga
arbetsrutinen. Nedan visar vad studenterna kom fram till om implementeringen skulle ske på
företaget.
Sortera
Enligt observationerna som gjordes har man uppmärksammat avsaknaden av organisation när
det gäller verktygen i Redfox-linan. Medarbetarna bör sortera bort all verktyg och
arbetsredskap som inte behövs i produktionslinan.
Strukturera
Nu bör operatörerna dela upp och strukturera verktygen där de bör vara. Westermo använder
sig utav verktyg lådor och studenterna rekommenderar att företaget använder verktygtavlor
istället där varje verktyg har sin specifika plats.
Städa
Här är det viktigt för medarbetarna att implementera städningen i deras dagliga arbete och även
ha en schemalagd städning efter varje skift. 10-15 minuters städning efter skiftet skulle
underlätta arbetet för nästa skift.
Standardisera
Standardisering bör ske genom att lägga upp bilder som visar ”Hur det inte ska vara” gentemot
”Hur det ska vara” på arbetsstationen (se bild 4). Instruktioner som visar hur städningen går till
bör även finnas på plats.
Självdisciplin
Det här S:et verkställs genom deltagandet av produktionsledningen i 5S implementeringen.
Ledningen bör se till att operatörerna får det de behöver för att implementera metoden och även
säkerställa att instruktionerna följs. Detta kan göras genom att ta upp 5S implementeringen i
veckomöten som företagen har.
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Bild 4: Ett exempel för "Hur det inte ska vara VS Hur det ska vara" på Redfox produktionslina
Denna beskrivning bör finnas tillgänglig för medarbetarna vid produktionslinan.
När implementeringen av 5S är slutförd blir det tydligare för medarbetarna och
produktionsledning för vilka processer som behöver standardiseras. Lane (2007) förklarar flera
tillvägagångssätt som ett HMLV-företag kan använda sig utav för att identifiera vilka processer
som är i behov av att standardiseras (se teoretiska referensramen). Produktionslinan som
studerades använder sig utav produktfamilj-tillvägagångsättet där instruktioner för varje
produktfamilj finns tillgänglig på arbetsstationerna. Studenterna lyfter upp denna metod och
anser den vara effektiv när man söker efter att skapa ett standardiserat arbetssätt.
Kombinationen av informationen från identifieringen och det nuvarande arbetssättet på
produktionslinan gör det möjligt för Westermo att skapa en effektiv arbetsstandard för
processerna där flaskhalsarna uppstår. Detta kan göras genom Lanes (2007) SOS som nämns i
kapitel 3. Företaget kan även använda sig utav erhållna resultatet från frekvensstudierna för att
skapa en arbetsstandard för operatörernas rörelser och rutiner.
Företaget kan nu gå vidare med en Day-by-Hour tabell som stödjer skapandet av ett
standardiserat arbete. Nedan visar en anpassad modell för Westermo som är baserad på Lane
(2007) Day-by-Hour modeller. Studenterna anser att denna modell är användbar för små
HMLV-företag som jobbar under en MTO-policy.
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Produktnu
mmer

Planerad
kvantitet

Prioritet

Planerad
starttid

Planerad
sluttid

Tillverkad
kvantitet

Verklig
sluttid

Proble
m/kom
mentar

Tabell 7: Day-by-hour tabell
Lane (2007) presenterar olika typer av Day-by-Hour tabeller som passar för olika HMLVmiljöer. Dessa typer skiljer sig beroende på cykeltidernas längd och informationen som är
viktig för operatörerna och produktionsledningen. Studenterna i det här examensarbetet väljer
att utforma en Day-by-Hour tabell (tabell 7) som passar för företaget där fallstudien är utförd.
Man kom fram till tabellen genom kombination av kunskaperna som mottogs från
litteraturstudien angående standardiserat arbete och observationerna på företaget där
studenterna fick förståelse för vilken information som är relevant för företaget.
Tabellen utformas på så sätt att produktionsledningen fyller i informationen om
produktnummer, vilka produkter som prioriteras, planerad starttid och planerad sluttid.
Operatörerna ska sedan fylla in informationen om verklig tillverkad kvantitet, verklig sluttid
och problem som uppstod under tillverkningsprocessen.
Medarbetarnas delaktighet i förbättringsprocessen har också en stor betydelse för att kunna
verkställa de förbättringsförslagen som examensarbetet kommer att presentera. Vikten av
medarbetarnas delaktighet tas även upp i TPS-huset. För att uppmuntra medarbetarna att förstå
och delta i förbättringsprocesserna och idéerna som uppstår under forskningen, studenterna
bestämde sig för att använda sig utav en white-board som bemärktes under den deltagande
observationen. Denna white-board befinner sig vid Redfox-linan och studenterna har använt sig
utav white-boarden för att presentera sina idéer och hur man ska gå tillväga för att förverkliga
dem. Resultat från frekvensstudien, 5s och termer inom standardiserat arbete kommer att finnas
på white-boarden för medarbetarna att läsa (se bild 5).
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Bild 5: Användande av White-boarden för öka arbetarnas deltagande
Utöver delaktigheten är det viktigt att medarbetarna får ansvaret för kvalitetsarbetet i
produktionslinan för att hålla den Jidoka pelaren i TPS-huset (se figur 14).
5.3. Synkronisera
Utifrån identifierasteget utficks vetskapen om att det är överkapacitet på majoriteten av
aktiviteterna. Dilworth (2000) understryker att detta är en god egenskap för företag eftersom att
man kan fokusera på flaskhalsen. I brist på struktur så uppfylls inte detta av företaget eftersom i
OEE-mätningen visade det sig att utnyttjandet endast är 67,16% på flaskhalsen och den totala
effektiviteten för aktiviteten är 42,62 vilket (figur 5) påvisar är ett lågt resultat. Som tidigare
nämnt har avsaknaden av strukturerade arbetsinstruktioner lett till att inga åtgärder tidigare
gjorts eller att det arbetas något med detta. Operatörerna och ledningen är medvetna om att
programmeringen är den aktivitet som tar längst tid utan att vidare undersöka detta. Detta beror
på brist på tid och resurser och även till viss del på kompetensen inom företaget. Eftersom det
är ett litet företag med begränsade resurser har förbättringsarbeten och uppföljning av dessa
varit svårt att införa. Som resultat av detta har de ingen insikt om hur man ska gå tillväga med
att synkronisera överkapaciteten för att fokusera på att flaskhalsen ska köras.
Summerar man tiderna från VSM fram till slutstationssteget blir tiden för en enhet 6,92minuter.
Då dessa siffror är baserade på batcher där en snitt tid tagits ut är dessa lite missvisande då det
egentligen går fortare när batchen är större än 1. Den icke värdeskapande tiden innan
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förmonteringen bör reduceras avsevärt då den utgör halva tiden inom denna sekvens och inte
tillför något värde kunden är villig att betala för. Eftersom den tiden endast gäller för den första
produkten i varje batch blir tiderna ändå något lägre och genom att planera framåt kan man
hämta material för flera enheter samtidigt. Alternativt att man förflyttar lagret närmre stationen
eller att man har en materialhanterare som förser stationen med materialet. Då är tiden för en
enhet maximalt 3,42minuter vilket understryker att det är överkapacitet. Detta styrker att en
operatör kan förse slutstationen med enheter kontinuerligt och samtidigt som den andra
operatören är vid slutstationen och utnyttjar flaskhalsens kapacitet. Detta gäller dock endast så
länge det åtminstone två operatörer på produktionslinan och att dessa inte blir avbrutna i sitt
arbete av annan personal som det ofta förekommer inom företaget. Eftersom att
värdeflödeanalysen inte är färdigställd bedömde studenterna att resultatet kan vara
missvisande. Därför utfördes undersökningar tillsammans med arbetarna om detta var möjligt
att uppnå. Resultaten var lyckade men det krävs att operatörerna startar dagen tillsammans med
att bygga enheter fram till att den ena operatören kan gå till slutstationen för att förse
flaskhalsen med enheter medan den andra operatören sköter monteringen. Den oplanerade
stopptiden för OEE-mätningen kommer därför ha ett minimum på 10minuter.
5.4. Förbättra
Målet med effektiviseringen har varit att förbättra utan att behöva göra nya investeringar.
Företaget pågår nu i en utvecklingsfas där de vill expandera och vilket gör att effektiviseringen
uppmuntras extra mycket. Eftersom det är ett litet företag med begränsade resurser är
produktionsarbetarna få och de är väldigt sårbara för frånvaro som t.ex. sjukdomar och
ledighet. Vid frånvaro påverkas produktionen avsevärt och detta observerades tydligt under
identifierasteget då produktionslinan en gång var stängd en hel dag på grund av att operatörerna
var sjuka samtidigt. Som de arbetar just nu utan struktur i arbetsuppgifterna anser både
studenterna och operatörerna att de är underbemannade men detta beror på att de även utför
mycket arbete som inte ska tillhöra deras arbetsuppgifter. Företaget har en tredje
programmeringsmaskin i lokalerna som inte används och om den utnyttjas utökar den tidigare
kapaciteten på programmeringen från 142 enheter på ett dagskift till 213 enheter. Detta resultat
motsvarar 192 % mer enheter i flaskhalsen än vad som körs baserat på OEE-mätningen där
endast 73 enheter passerade flaskhalsen.
5.5. Repetera
Företaget arbetar med ständiga förbättringar till viss del men de har problem med att följa upp
arbeten vilket oftast beror på tidsbrist.
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6. ANALYS
Detta kapitel presenterar en analys av resultaten som presenterades i föregående kapitel.
Studenterna har presenterat analysen genom att kombinera litteraturstudien med fallstudien
och reflektera kring likheterna och olikheterna som uppstår.
Litteraturstudien har konstaterat för studenterna att HMLV-företagen på senare tid har börjat
välkomna implementeringen av TPS och Lean-principerna för att ta del av framgångarna som
de utbjuder (Lander och Liker, 2007). Däremot vet inte företagen hur de ska gå tillväga för att
uppnå en säker och effektiv implementering av dessa principer med tanke på att de är
utvecklade för bilindustrin som erhåller en motsatt karaktär än HMLV. Under fallstudien blev
det klart för studenterna att ledningen på Westermo har implementerat fåtal Lean-principer för
vissa delar av organisationen och välkomnar implementeringen av fler för hela organisationen.
Samtidigt är ledningen skeptisk kring vilka principer som är lönsamma för företaget med tanke
på de resurserna som finns.
Precis som större delen av den teoretiska referensramen påpekat om de svårigheter som uppstår
inom implementering av Lean i HMLV har studenterna upplevt att dessa är korrekta. Den stora
produktfloran och ostrukturerade arbetsuppgifterna gör mätningar och bedömningar utmanande
att utföra korrekt. Den MTO policyn som sådana företag erhåller gör det svårt att förutse
ordervolymerna och trots detta erbjuder dessa företag garanterade ledtider. Med de interna
utmaningarna som uppstår i HMLV-företaget anser studenterna att Westermo är ett företag som
är villiga att utvecklas både hos ledningen och även hos medarbetarna. Medarbetarna har varit
positiva under hela arbetets gång och en god kommunikationsnivå har hållits med de och
ledningen för att alla ska vara deltagande i förbättringen. Ledarskapet är synligt och deltagande
precis som Lycke (2000) anser är en drivande faktor för förbättring. En annan viktig faktor är
långsiktiga mål som fås genom kontinuitet och vilja, där viljan finns inom företaget hos både
ledningen och medarbetarna. Problemet där är kontinuiteten och kunskapen om vad som
behöver göras och hur de ska gå tillväga för att uppnå sina mål. TOC som vägledning om
HMLV-vänliga Lean-verktyg underlättar arbetet för förbättring eftersom den har tydliga steg
om vad som ska göras och hur det uppnås.
6.1. Identifiera
Studenterna har med hjälp av det här steget identifierat ett flertal problem och flaskhalsar som
begränsar tillverkningssystemet och dessa nämns i resultatdelen. Den teoretiska referensramen
beskriver tre stora problem som uppstår vid implementeringen av Lean i HMLV-företag.
Problemen är oklarheter vid definitionen av en specifik HMLV-organisation, variabiliteten av
input och oförutsägbara beteenden inom tillverkningssystemet (Battacharya et al, 1996). Trots
att litteraturstudien gav kunskap gällande definitionen och karaktäriseringen av HMLV-företag
fanns det fortfarande oklarheter för studenterna under fallstudien. Detta nämns i den teoretiska
referensramen där även om flera företag karaktäriseras som HMLV-företag finner man stora
skillnader mellan dessa. Därför bör man anpassa specifika analyser kring viktiga faktorer som
volym och produktkomplexitet (Jina et al, 1997). Därför har studenterna under detta
examensarbete valt att lägga stor vikt på observationer (både icke-deltagande och deltagande
observationer) och dokumentation av information som skulle komma till användning i
framtagning av resultat. HMLV-egenskaperna som nämns i den teoretiska referensramen
orsakar att ledningen och medarbetarna på Westermo saknar mycket information i form av
cykeltider, arbetsstandarder och volymprognoser. I flera fall saknas information och uppgifter i
produktionsavdelningen. Detta leder till att det är positivt att konstatera att uppgifter saknas
inom tillverkningssystemet, exempelvis cykeltider, begränsningar och väntetider.
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När undersökningen gick vidare och studenterna påbörjade användningen av Lean
mätningsverktyg som VSM, frekvensstudie och OEE bekräftades de tre stora problemen som
nämndes i litteraturstudien återigen. Studenterna har valt verktygen med hänsyn till Lane
(2007) och Irani (2011) där den ena tillämpar flertal verktyg inom Lean för HMLV-miljöer och
den andra lyfter upp vikten av att välja rätt produktionsstrategi för rätt företag.
Detta steg var det mest problematiska eftersom mätningarna som gjorts har flera gånger
avbrutits på grund av ändrade orderprioriteringar och den problematiken studenterna upplevde
när bemanningen kunde ändras under dagarna. För VSM var det att produkterna delats upp i
produktfamiljer och man utförde analysen efter det som Lane (2007) rekommenderar att man
gör i HMLV-företag. Trots detta blev det svårt för studenterna att slutföra analysen och där
bemärktes Iranis (2011) påstående att det är för tidskrävande och att det finns bättre verktyg att
använda i dessa miljöer. Däremot är uppdelning av produkterna till produktfamiljer är effektiv
när det kommer till standardisering av arbetet i ett HMLV-företag.
Frekvensstudien var sannolikt den viktigaste och pålitligaste delen av identifieringen där
operatörerna endast har 46 % värdeskapande tid. Avsaknaden av struktur och oklara
arbetsuppgifter var uppenbar och detta beror på att arbetarna inte fått någon ordentlig
genomgång och upplärning inom företaget. Eftersom ett av målen med Lean är att eliminera
slöseri bör de icke värdeskapande aktiviteterna reduceras. Eftersom det är ett flaskhalssystem
kommer aktiviteten ”Väntar på utrustning/verktyg/hjälp” inte kunna elimineras om man ska
utnyttja flaskhalsens kapacitet. Den operatören som befinner sig i slutstationssteget kommer
därför automatiskt vara tvungen att vänta på maskinerna för att kunna byta ut produkten direkt.
Här stötte studenterna på det tredje problemet som nämns i teoretiska referensramen där små
förändringar och aktiviteter i ett HMLV-företag har en stor inverkan på hela
tillverkningssystemet (Battacharya et al, 1996). Aktiviteter som övrig tid och arbete utanför
station (se tabell 2) har en stor inverkan på tillverkningssystemet på Westermo.
OEE-mätningarna var också en viktig del för identifieringen genom detta studerades det hur
maskinerna användes och vilken kvalité de innehar. Programmeringen som redan begränsar
systemet används endast 67,16 % av den tillgängliga tiden vilket inte är acceptabelt då den ska
utnyttjas till fullaste grad vilket den teoretiska referensramen understryker. Mätningen på
funktionstestet som var ännu sämre visade att den maskinen används 55,86 % av den
tillgängliga tiden. Eftersom funktionstestet inte är en flaskhals och ändå förser
programmeringen med produkter är detta acceptabelt enligt Lane (2007).
6.2. Utnyttja
Att utnyttja flaskhalsen till sin fulla kapacitet så som den teoretiska referensramen beskriver är
utmanande på detta företag eftersom det är ett litet företag med liten personalstyrka som
försvårar detta. Anledningen till att det försvåras är oförutsedda händelser som kan uppstå
genom t.ex. sjukdom eller att operatörer som saknar kompetens och väntar på hjälp. Detta är
också en anledning till att 85 % ses som världsklass i detta fall eftersom maskinerna är
beroende av operatörerna och kan inte utnyttjas till fullo vid låg personalresurs. Även den stora
produktfloran som resulterar i att stopptider uppstår i form av ställtider ställer även högre krav
på operatörerna. Det viktigaste steget för företaget är att skapa en struktur som går igenom hela
organisationen där en uppdelning av arbetsuppgifter måste fastställas till en bestämd avdelning.
När detta är gjort kan de fokusera på att eliminera slöseri och skapa ett standardiserat arbetssätt
som effektiviserar produktionen. Verktyget Day-by-Hour som underlättar planeringen av
arbetsdagarna och sparar väntetid när problem uppstår bör implementeras. Lane (2007) menar
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att denna metod kan öka produktiviteten med 10-15 % eftersom operatörerna blir medvetna om
hur dagen kommer se ut. Operatörerna på företaget har till viss del koll på dagens produktion
men de ändras med jämna mellanrum vilket ställer till det för operatörerna. Genom detta
verktyg får man bättre överblick där produktionsledningen ansvarar för att granska tavlan och
se så allt flyter på som det ska.
Implementeringen av standardiserat arbete i det dagliga arbetet skulle effektivisera
tillverkningsprocessen omgående samt skapa rum för framtida utveckling och ständiga
förbättringar. Medarbetarna på Westermo förväntas vara väldigt självgående och oberoende av
andra för att utföra sitt arbete, därför bör en utförlig utbildningsplan för nyanställda
implementeras. Medarbetarnas kompetens i denna fas är viktig för företaget. Om ledningen ska
lita på medarbetarna och dela mer ansvar så bör medarbetarnas kompetens vara på en pålitlig
nivå. För att se till att kompetensen hela tiden finns på företaget bör en extra personalgrupp
skapas genom att arbetare tränas upp på flera områden på företaget. Detta kallas för Andon och
används ofta i större företag där det vanligtvis brukar vara en ”team leader” som agerar Andon.
Detta underlättar för företaget att balansera sin produktion i svåra tider genom att den gruppen
fungerar som en specialstyrka som hoppar in där det krävs mest i företaget. Fördelen med att
använda detta på HMLV-företag är att de oftast är väldigt sårbara för frånvaro vilket påverkar
produktionen markant.
6.3. Synkronisera
Eftersom alla aktiviteterna har en överkapacitet gentemot flaskhalsen möjliggör det för
arbetarna att skapa en buffert framför flaskhalsen så den hela tiden har produkter att köra. Det
stödjer Dilworth’s (2000) påstående om att det är en god egenskap men det gäller även att
standardiseringen måste vara implementerad för att företaget ska lyckas att producera
tillräckligt med enheter. Implementering av DBR ger företaget möjligheten att detta uppnås
genom att en takt sätts på övriga aktiviteter och knyta ihop processerna i systemet. Genom att
ha en buffert framför flaskhalsen möjliggör det för arbetarna att ta separata raster medan den
andra står kvar och fortsätter förse programmeringen med produkter.
6.4. Förbättra
Eftersom företaget var bestämt om att effektiviseringen skulle ske med samma resurser som
finns nu valde studenterna att inte fokusera på att köpa in ny maskin vilket även Sipper och
Bulfin JR (1997) påpekar ska vara en sista utväg. Eftersom att flaskhalsen ska utnyttjas till
fullaste grad leder det till att arbetsstyrkan måste vara på två operatörer varav den ena sköter
slutstationssteget där bl.a. funktionstest och programmeringen ingår. Den andra operatören ska
sköta montering och förse slutstationen med enheter. Vid utökning med en tredje
programmeringsmaskin blir det svårare att utnyttja flaskhalsens kapacitet då den kräver en stor
ökning på enheter. Vid implementering av den tredje programmeringsdatorn är studenterna
skeptiska till att två operatörer skulle kunna upprätthålla flödet. Anledningen till att studenterna
blir skeptiska är att det betyder att den ena montören ska kunna montera 213 enheter från
tidigare 73 enheter som det var vid OEE-mätningen. Och den andra operatören ska ha hand om
slutstationen med att koppla om sladdar för vilket troligtvis kommer leda till att det finns
oplanerade stopptider vid implementerandet av en ny maskin, speciellt för funktionstestet som
har den kortaste cykeltiden och kräver uppseende. Förutsatt att detta skulle fungera kommer
programmeringen generera 25 enheter i timmen vilket betyder att lägre uppseende vid
funktionstestet är acceptabelt men det betyder att den ska öka tillgängligheten från dagens
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55,86 % till minst 70 %. Detta kunde inte undersökas eftersom den tredje datorn aldrig
implementerades under arbetets gång.
För att förflytta flaskhalsen krävs dock en investering i att både mer personal och ny
programmeringsutrustning och eftersom företaget uttryckt att de vill använda sig av samma
resurser som innan är flaskhalsen kvar.
6.5. Repetera
Eftersom det krävs investeringar i att förflytta flaskhalsen så är flaskhalsen kvar vid
programmeringen. Meningen med detta steg är dock att man ska arbeta med detta kontinuerligt
och hela tiden förbättra så om flaskhalsen någon gång flyttas så börjar TOC-cirkeln om och då
gör man samma steg för den nya flaskhalsen.
Problematiken som uppstod vid avsaknaden av tillräcklig information i tillverkningssystemet
spelade stor roll i att de flesta resultaten som framtogs finner sig i identifiera steget.
Studenterna var tvungna att reda på det mesta själva och hade svårigheter att begränsa sig till
produktionslinan som skulle effektiveras. Detta eftersom man ansåg att andra produktionslinor
och organisationens arbetssätt i helhet påverkar resultaten i produktionslinan. Tidsramen som
studien erhåller medförde svårigheter för studenterna att få mer resultat på de övriga stegen i
resultatdelen. Resultaten i identifiering steget är fortfarande väldigt viktiga för företaget
eftersom de visar var problemen uppstår och vilka områden som behöver undersökas vidare.
Företaget kan nu gå vidare med detta för att implementera förbättringarna enligt stegen som
nämns i den här rapporten.
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7. (DISKUSSION,) SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
7.1. Slutsats
1) Hur bör HMLV-företag gå tillväga för att arbeta med Lean?
För att effektivisera produktionen och uppnå en önskad output i ett HMLV-företag är det
effektivt att använda sig utav Lean-principerna. Slutsatsen som studenterna kan dra ur
litteraturstudien och fallstudien är att Lean-principerna går att tillämpas till sådana företag för
att uppnå signifikanta förbättringar och öka lönsamheten i organisationen. Inom detta har man
kommit fram till att företaget som vill uppnå en sådan effektivisering bör vara medveten om
problematiken som uppstår i ett HMLV-företag. Att lägga mycket fokus på mätningar och
analys, som studenterna har gjort under fallstudien, underlättar och säkerställer valet av rätt
Lean-principer som passar ett specifikt HMLV-företag. Dessa mätningar bör även göras under
olika tidsintervaller och olika ordervolymer för att få en bättre helhetsbild. För att veta vilka
verktyg som bör användas anser studenterna att TOC har varit en bra metodik som tillåter att
man arbetar systematiskt med Lean-principerna och följa upp dessa principer för att använda
dem på korrekt sätt.
2) Vilka Lean-principer går att implementera i HMLV-miljön?
5S och VSM är två populära Lean-verktyg som utförs i det tidiga skedet av Leanimplementeringen. Både litteraturstudien och fallstudien är överens om att 5S är ett verktyg
som går att implementeras i ett HMLV-företag och som presenterar positiva resultat genast.
Däremot drar studenterna slutsatsen att VSM är ett olämpligt verktyg för dessa företag på
grund av de varierande cykeltiderna och de förutsägbara beteenden hos medarbetarna som
uppstår i företag av en sådan karaktär. Ändå är det viktigt för HMLV-företagen att få fram
cykeltider och väntetider på sina processer för att kunna använda denna information för att
kunna standardisera arbetssättet. Därför har studenterna kommit fram till att frekvensstudier
och att observera processerna med tidtagarur som Lane (2007) presenterar, är mer effektiva sätt
än VSM. Ett annat verktyg som studenterna anser vara olämplig för dessa företag är
beräkningen av takttiden. Detta bekräftar Irani (2011) i litteraturstudien och även fallstudien
eftersom dessa företag arbetar oftast enligt MTO och detta medför att orderprognoser saknas,
vilket gör det svårt att beräkna en pålitlig takttid. Därför presenterar studenterna en Day-byHour modell som baseras på Lanes (2007) Day-by-Hour modeller och menar att olika företag
kan anpassa en sådan modell beroende på vad som prioriteras i företaget.
3) Hur övertygar man medarbetarna för att ändra sitt befintliga arbetssätt till en
mer standardiserad arbetsform?
Det som är viktigt för dessa företag är att använda sina resurser på rätt sätt och till högsta grad.
Multikompetenta operatörer inom ett HMLV-företag skulle vara ett vinnande koncept, anser
studenterna. Små och medel HMLV-företag har en fördel i att det finns en familjeatmosfär
bland medarbetarna som gör att kommunikationen bland medarbetarna erhåller en bra nivå.
Denna kommunikation bör användas för att implementera Lean-filosofin hos dessa
medarbetare för att se till att de löser problemen själva när dessa uppstår. Kulturella
förändringar har en stor vikt i detta skede eftersom medarbetarna i liknande företag har jobbat
ett flertal år med ett visst arbetssätt och är skeptiska till att ändra det. Därför lyfter studenterna
upp ledningens närvaro och kommunikationen mellan ledningen och medarbetarna för att
uppnå förbättringarna tillsammans. Medarbetarna ska känna sig som en stor del av
förbättringen hela vägen. Medarbetarnas beteenden i ett HMLV-företag har en stor inverkan på
dess framgång.
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7.2. Rekommendationer
•

•

•

•

•
•

Utföra kvalitetskontroller innan flaskhalsen för att säkerställa att endast felfria enheter
går genom processen. Företaget ska arbeta under ett inbyggt kvalitetssystem som det
illustrerade TPS-huset (se figur 14).
Skapa ett standardiserat arbete för de olika produktfamiljerna och processerna för att
effektivisera flödet. För att arbeta med detta måste operatörerna börja arbeta enligt 5S
som förklaras i resultatdelen. Man ska även använda sig utav Day-by-Hour metoden
som studenterna illustrerade (se tabell 7). Detta för att förstärka operatörernas
deltagande och stödja skapandet av standardiserat arbete.
Utbilda personalen utförligt och se till att det finns multikompetenta medarbetare som
stödjer förbättringsarbetet i företaget. De nyanställda ska i detta fall få en fadder som
sköter utbildningen under tre-fem dagars period. Faddern ska framföra en kort
presentation om Westermo och deras mål och visioner. Faddern ska även visa hur
tillverkningsprocessen går till, var de nödvändiga materialen hittas, vilka är de
vanligaste felen som uppstår samt hur man åtgärdar dem. Faddern ska också förse den
nyanställda med läsningsmaterial som innehåller instruktioner för hur produktfamiljerna
monteras/programmeras, en karta över organisationen samt information angående
säkerhet. Studenternas anser att det här steget kommer att underlätta arbetet för den
nyanställda samt säkerställer att de nyanställa jobbar enligt kvalitetsmåtten som
Westermo strävar efter. Studenterna i det här fallet betraktar att ett veckovist planerat
underhåll som säkerställer att allting fungerar korrekt skulle medverka det
standardiserade arbetet som studenterna strävar efter. Ett planerat underhåll skulle även
förkorta och i stort sett eliminera tiden som går åt reparationerna samtidigt som det
förbättrar kvaliteten.
Operatörerna ska arbeta enligt DBR tekniken där man tillverkar buffertar för att
upprätthålla flödet. Flaskhalsen ska även schemaläggas och utnyttjas till fullo genom
buffertar, arbeta enligt flaskhalsens takt och knyta ihop processerna.
Utföra planerade underhåll på slutstationen på Redfox-linan för att minimera
oplanerade stopp.
Förbättra grunden genom hela organisationen enligt de ovanstående
rekommendationerna eftersom de olika stationerna på företaget påverkar varandra när
det kommer till förbättringsarbetet.

7.2.1 Rekommendationer för fortsatt undersökning
Ett intressant område att undersöka är hur man arbetar med Lean-principerna i ett HMLVföretag systematiskt och använda en annan metodik än TOC. Det är viktigt att ha i åtanke att
metodiken ska vara lämplig för komplexa fall. Där gäller det att lägga stor fokus på
definitionen av HMLV-företag och vad som som kännetecknar en sådan miljö.
Undersökningen bör ske i små, medel och stora HMLV-företag med olika nivåer på
produktkomplexiteten och sedan jämföra resultaten och analysera dessa.
Litteraturstudien och fallstudien har visat för studenterna att HMLV-företag arbetar under en
MTO-policy utan volymprognoser. Ett intressant område att studera är om det går att skapa
volymprognoser för liknande företag och om detta är effektivt.
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9. BILAGOR
9.1. Bilaga 1: Frekvensstudie
Värdeskapande+arbete
Montering
Guckning
Inspektion
Programmering
Icke+värdeskapande+arbete
Hämtar'material'vid'station
Hämtar'material'utanför'station
Letar'material'vid'station
Letar'material'utanför'station
Förberedning'inför'montering
Hämtar'utrustning
Avsynar/kontrollerar
Dokumenterar
Går'igenom'instruktioner'för'order
Städning
Justering'vid'station
Justering'utanför'station
Väntar'på'material
Letar'efter'utrustning/verktyg/hjälp
Väntar'på'Utrustning/verktyg/hjälp
Söker'information
Gång'mellan'stationerna
Personlig'tid
Övrig'tid
Rast
Arbete'utanför'station
TOTAL+

Person'1

Person'2
74
10
3

12
30
86
46

Sammanställning
86
40
86
49

3

4
15
3

11

44

4
15

33
2

2

3
6
16
2
4
10
4
18
42
45
35
320

51
22
17
11
45
340

Värdeskapande'arbete'per'person
Person'1
Person'2
27%
51%
Övrig'tid'+'arbete'utanför'station
24%
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3
6
16
2
55
32
4
35
53
90
35
660

9.2. Bilaga 2: Frekvensstudie sammanställd och kategoriserad
Värdeskapande+arbete
Montering
Guckning
Inspektion
Programmering
Värdeskapande+totalt

Observationer
86
40
86
49
261

Semiproduktivt+arbete
HämtarCmaterialCvidCstation
FörberedningCinförCmontering
Avsynar/kontrollerar
Dokumenterar
GårCigenomCinstruktionerCförCorder
Städning
Semiproduktivt+totalt
Icke+värdeskapande+arbete
HämtarCmaterialCutanförCstation
HämtarCutrustning
LetarCmaterialCvidCstation
LetarCmaterialCutanförCstation
JusteringCvidCstation
JusteringCutanförCstation
VäntarCpåCmaterial
LetarCefterCutrustning/verktyg/hjälp
VäntarCpåCUtrustning/verktyg/hjälp
SökerCinformation
GångCmellanCstationerna
PersonligCtid
ÖvrigCtid
Rast
ArbeteCutanförCstation
Icke+värdeskapande+totalt
Totalt

%
15,09%
7,02%
15,09%
8,60%
45,79%

Frekvensstudier+
11%C
SemiprodukXvtCtotaltC

46%C

4
44
2
9
3
62

IckeCvärdeskapandeCtotaltC

0,70%
7,72%
0,35%
0,00%
1,58%
0,53%
10,88%

15

2,63%

3

0,53%

6
16

1,05%
2,81%

2
55
23
4
35
53
90
35
247

0,35%
9,65%
4,04%
0,70%
6,14%
9,30%
13,64%
6,14%
43,33%

570

100%

43%C

HämtarC
materialC
utanförC
staXonC
6%C

VärdeskapandeCtotaltC

Fördelning+av+ickevärdeskapande+ak;viteter+
LetarCmaterialC
vidCstaXonC
1%C
ArbeteCutanförC
staXonC
14%C

ÖvrigCXdC
22%C

VäntarCpåC
Utrustning/verktyg/
hjälpC
22%C

PersonligCXdC
14%C
GångCmellanC
staXonernaC
2%C
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SökerCinformaXonC
9%C

JusteringCvidC
staXonC
JusteringC 2%C
utanförC
staXonC
7%C LetarCeYerC
utrustning/
verktyg/hjälpC
1%C

