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Handledare: Petra Andersson  

Examinator: Helena Forslund  

Titel: Minimering av slöserier och kapacitetsbegränsningar för att öka 

produktionskapaciteten - En fallstudie på företaget Svensson & Linnér 
 

Bakgrund: Formgivningsprocessen på Svensson & Linnér är en produktionsprocess 

som syftar till att förändra produktens form genom pressning samt böjning. I en 

produktionsprocess existerar det oftast ett flertal slöserier och kapacitetbegränsningar 

som inte kan identifieras förrän en processkartläggning är gjord. Kartläggning av 

processer möjliggör därför att företag blir medvetna om de slöserier och 

kapacitetsbegränsningar som existerar. Detta gör att företag kan förbättra sina processer 

genom att eliminera ledtider, väntetider och onödiga rörelser. 

 

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att identifiera slöserier och 

kapacitetsbegränsningar i formgivningsprocessen på Svensson & Linnér samt förklara 

dess bakomliggande orsaker. Syftet är vidare att föreslå förbättringsåtgärder som borde 

göras för att öka kapaciteten i processen. 

 

Metod: Studien som genomförts är en fallstudie på företaget Svensson & Linnér där 

data samlats in genom deltagande och strukturerade observationer samt genom 

ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. En processkartläggning och 

beräkningar av kapacitetsutnyttjandet har gjorts för att kunna identifiera slöserier och 

kapacitetsbegränsningar. Orsak-verkandiagram har sedan upprättas för att identifiera 

bakomliggande orsaker och ge förslag på förbättringsåtgärder som bör göras för att öka 

kapaciteten i processen.  

 

Slutsatser: Studien har kommit fram till att det i formgivningsprocessen existerar 

slöserier i form av onödiga lager, rörelser, transporter, väntan, inkorrekta processer, 

defekta produkter och outnyttjad kreativitet hos medarbetarna. Efter beräkningar av 

kapacitetsutnyttjandet i processen identifierades det att funktionen skär- och sliproboten 
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är kapacitetsbegränsningen i processen. Utifrån de bakomliggande orsakerna har fem 

förbättringsförslag identifierats som kan leda till kapacitetsökning i 

formgivningsprocessen. Svensson & Linnér bör endast ha ett lager för stansat faner där 

FIFO-principen och ställagring av pallat gods bör användas. I processen bör fel och 

brister åtgärdas långsiktigt istället för provisoriskt och arbetssättet bör standardiseras. I 

robotcellerna bör soptunnor placeras ut så att avfall kan slängas direkt och inte vid 

skiftbytet senare. För att öka kapaciteten i kapacitetsbegränsningen, skär- och 

sliproboten, föreslås det att fallföretaget ska anpassa kapaciteten efter efterfrågan på 

produkten genom att utnyttja övertid i processen.   

  

Nyckelord: Processkartläggning, slöserier, kapacitetsbegränsningar, 

kapacitetsplanering, kapacitetsökning. 
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Abstract 

Course: Degree project in Logistics, the Business Administration and Economics 

Programme, 4FE19E, VT16  

Authors: Rebecca Eriksson and Therese Karlsson 

Supervisor: Petra Andersson  

Examiner: Helena Forslund  

Title: Minimizing of waste and capacity constraints to increase the production capacity? 

- A case study at the company Svensson & Linnér.  

 

Background: The shaping process at Svensson and Linnér is a process that aims to 

change the shape of the product by pressing and bending. In a production process there 

usually exists a number of wastes or capacity constraints which not can be identified 

until a process mapping is made. A mapping of a process therefore enables companies 

to become aware of the waste and the capacity constraints that exist. This enables 

companies to improve their processes by eliminating lead times, waiting times and 

unnecessary movements. 

 

Purpose: The aim of this thesis to identify waste and capacity constraints in the shaping 

process at Svensson & Linnér and to explain its underlying causes. The aim is then to 

propose improvements that should be done in order to increase the capacity in the 

shaping process. 

 

Method: The study is conducted as a case study at the company Svensson & Linnér 

where data was collected through participant and structured observations and through 

unstructured and semi-structured interviews. A process mapping and calculations of 

capacity utilization has been made to identify waste and capacity constraints. Cause - 

effect diagrams was then established to identify the underlying causes and to suggest 

improvements that could lead to increased capacity. 

 

Conclusions: The study has concluded that it in the shaping process exists wastes in 

terms of unnecessary inventory, motion, transportation, waiting, incorrect procedures, 

defective products and untapped creativity of the operatives. After calculations of 

capacity utilization in the process, it was identified that the cutting and grinding robot is 

the capacity limit of the process. Based on the underlying causes have five suggestions 

https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=18222&lang=en
https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=18222&lang=en
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for improvements been identified that could lead to increased capacity in the shaping 

process. Svensson & Linnér should only have one stock for punched veneer where the 

FIFO principle and rack storage of palletized goods should be used. In the process 

should errors and flaws be fixed in long terms instead of provisionally and working 

methods should be standardized. In the robot cells should dustbins be placed so that 

waste can be disposed immediately and not at the shift change later. To increase the 

capacity of the capacity constraint, cutting and grinding robot, it is suggested that the 

company should adjust their capacity to demand for the product by using overtime in 

the process. 

 

Keywords: Process mapping, waste, capacity constraints, capacity planning, capacity 

increase.  
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1 Inledning 

I inledningskapitlet ges först en bakgrundsbeskrivning till begreppen processer, 

processkartläggning, slöserier och kapacitetsbegränsningar. Därefter följer en 

beskrivning av arbetets fallföretag, Svensson & Linnér, produkten Fjällbergets flöde 

samt formgivningsprocessen som uppsatsen ska studera. Författarna diskuterar sedan i 

problemdiskussionen företagets svårigheter vävt med forskning på ämnet. Detta mynnar 

sedan ut i examensarbetets problemformuleringar och syfte. Kapitlet avslutas med en 

disposition över examensarbetets innehåll.  

 

1.1 Bakgrund 

I den traditionella verksamheten låg fokus på att öka produktiviteten och minska 

kostnaderna i företaget (Paulsson et al. 2000). Denna verksamhet var produktorienterad 

och prestationerna mättes utifrån den kvalitet och vinst som produkterna genererade 

(Bawden & Zuber-Skerritt 2002). Under 1980-talet började en förändring i industrin att 

ske eftersom många tillverkande företag möttes av en ökad press från kunder och 

konkurrenter (Shady 2010). Det har därför blivit viktigt att fokusera på företagets 

kunder, prestationer och processer (Paulsson et al. 2000) samt att tillverka produkter 

med hög kvalitet, flexibilitet och kortare leveranstid (Shady 2010).  Den flödesbaserade 

verksamheten växte fram och här inriktar företagen sig på flöden och på produkten 

istället för den enskilda funktionen som i den traditionella verksamheten (Paulsson et al. 

2000). Detta har resulterat i att många tillverkande företag behövt implementera nya 

produktionsstrategier för att öka sin konkurrenskraft gentemot sina konkurrenter på 

marknaden (Shady 2010). Implementering av till exempel flexibla maskinsystem, 

robotar och informationsteknologi skapar därmed förutsättningar för integration av flera 

funktioner och för kundorderstyrd produktion som den flödesbaserade verksamheten 

förespråkar (Paulsson et al. 2000). 

 

Ett företag består av ett antal processer som tillverkar och levererar produkter till kunder 

(Soliman 1998). En process är en eller flera aktiviteter som syftar till att uppnå ett 

specifikt organisatoriskt mål. Företagens processer definieras som en uppsättning 

aktiviteter som har en eller flera inputs bestående av råmaterial eller komponenter. 

Aktiviteterna i företaget förädlar material och skapar output för sina kunder (Cao et al. 

2013). Företagets processer kan idag vara onödigt komplicerade, vilket har gjort att 
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intresset för dem ökat. Genom att kartlägga företagets processer, skapas en bild av hur 

flödet ser ut och i vilken ordning aktiviteterna är placerade (Biazzo 2002). 

Kartläggningen skapar också enligt Ljungberg (2002) mer korrekta beskrivningar av 

flöden och enligt Klotz et al. (2008) är kartläggningen ett steg mot förbättring av 

företagets processer. Genom kartläggningen kan företag analysera processerna och 

identifiera slöserier samt kapacitetsbegränsningar (Biazzo 2002). En 

kapacitetsbegränsning är ett element som förhindrar processen i företaget att öka sin 

genomströmning (Basu & Dan 2014) medan ett slöseri är en aktivitet i en process som 

inte skapar värde (Hill 2005). Syftet med att kartlägga processerna blir därför att försöka 

förbättra flödet och bli medveten om de slöserier och kapacitetsbegränsningar som finns 

(Biazzo 2002). En förbättrad flödesorienterad produktionslayout möjliggör därför en 

reduktion av till exempel genomloppstider och lägre kapitalbindning (Paulsson et al. 

2000).  

 

Det är viktigt för företag att ha kontroll över de interna processerna för att uppnå så bra 

resultat som möjligt. Det tillverkande företagets val över strukturen på processerna har 

därmed betydelse för vad företaget kommer kunna uppnå med den interna logistiken 

(Dotoli et al. 2014). Ett företag består av olika processer där produktionsprocessen är en 

av dem (Jonsson 2008). En produktionsprocess i fallföretaget Svensson & Linnér är den 

så kallade formgivningsprocessen (VD 2015-12-19), vilken skapar produkter genom att 

kombinera råmaterial, arbete och kapital i företaget (Deltagande observation 2015-12-

29; Jonsson 2008). Produktionsprocesser i företag består av ett antal steg som 

transformerar råmaterial till en produkt (Jonsson 2008). Syftet med 

produktionsprocesser är enligt Bjørnland et al. (2003) att skapa värdeökning och för att 

förbättra processen krävs att företaget analyserar värdeökningen i varje steg av 

processen. På senare år har det blivit viktigt att ha flexibla produktionsprocesser 

eftersom företagen ska kunna kundanpassa olika typer av produkter. Det gäller att 

förbättra produktionsprocesserna så företag kan producera enligt kundens önskemål 

(Yanting & Yi 2015). Målet med att optimera produktionsprocesser är att minska 

kostnader genom att eliminera överproduktion, väntetider samt rörelser och på detta sätt 

skapa värde för företaget samt kunden (Dotoli et al. 2014).  
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1.2 Företagsbeskrivning 

Svensson & Linnér är ett aktiebolag som är verksamma i möbelbranschen (Svensson & 

Linnér [www] 2014). Företaget startades av Gustav Svensson 1914 och var då ett 

familjeföretag som enbart producerade vagnshjul i trä (Svensson & Linnér [www] u.åa). 

Stora delar av arbetet skedde manuellt av personalen, till exempel slipning av trävaror 

(VD 2015-12-29). Det har hänt mycket sedan dess och idag kan företaget tillhandahålla 

produkter så som möbler, inredning och väggpanel. De kan egentligen tillverka allt där 

tekniken passar in då flexibiliteten är stor (Svensson & Linnér [www] u.åa). I början av 

2015 köptes företaget av två personer där den ena tillsattes som ny VD (VD, 2015-12-

29). Idag legoproducerar de främst möbler av formpressat faner och massivt trä. Deras 

specialitet är formpressning av trä, vilket gör att Svensson & Linnér ser böjträ som 

möjligheternas material (Svensson & Linnér [www] u.åb).  

   

Företaget har idag 40 anställda och en omsättning på drygt 45,5 miljoner kronor (VD 

2015-12-29). Svensson & Linnér är beläget i Rörvik som ligger i Sävsjö kommun. 

Företaget har en erfaren och kunnig personal, vilket leder till att produkterna som 

tillverkas alltid har en hög klass (Svensson & Linnér [www] u.åb). Företaget 

konkurrerar på marknaden genom hög kvalitet och flexibilitet, men har svårt att 

konkurrera gällande pris gentemot bland annat de baltiska länderna. Företaget säljer till 

storkunder så som IKEA och Conform. För IKEA utvecklar Svensson & Linnér även 

nya produktprototyper som kan bli potentiella försäljningsprodukter (VD 2015-12-29).  

 

1.2.1 Produktens flöde 

Detta examensarbete ska studera formgivningsprocessen på Svensson & Linnér och 

eftersom processen idag endast producerar en produkt, stolen Fjällberget, kommer 

studien bara studera tillverkningen av denna. Figur 1 nedan, visar en förenklad bild över 

produkten Fjällbergets flöde.  

 

 

Figur 1: En förenkling av flödet för produkten Fjällberget (Egen illustration). 

 

Flödet börjar med att råmaterialet, faner, levereras till företaget där det sedan lagras i ett 

råmateriallager. När faneret tas ut från lagret behövs det torkas innan produkterna kan 
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börja tillverkas och denna torkning är flödets andra del (VD 2015-12-29). Idag köps 

materialet in med en plastfilm limmat på materialet, men tidigare har denna limning 

gjorts på Svensson & Linnér efter att materialet torkats. Eftersom de idag köper in 

materialet med plastfilmen skickas materialet efter torkningen till en leverantör. Hos 

leverantören stansas materialet, det vill säga det skärs ut i rätt figur. Efter produkterna 

stansats skickas de tillbaka till Svensson & Linnér där de lagras innan de går vidare till 

formgivningen (VD 2016-02-25). I steget där formgivningsprocessen sker kommer 

materialet att pressas ihop, böjas samt skäras och slipas till en produkt. När faneret gått 

igenom denna process finns ett PIA-lager där de formgivna produkterna lagras innan 

nästa steg. Stegen som hittills beskrivits sker i en och samma byggnad. Resterande flöde 

befinner sig i en annan byggnad som ligger några kvarter bort och därför måste 

materialet fraktas, vilket görs genom en intern lastbil som kör fram och tillbaka mellan 

byggnaderna. I den andra byggnaden lackeras produkterna som sedan packas för att 

skickas till en leverantör som utför slutmonteringen (Deltagande observation 2015-12-

29). Nästa avsnitt 1.2.2 behandlar formgivningsprocessen, vilken är den process som 

examensarbetet ska studera.   

 

1.2.2 Formgivningsprocessen 

Figur 2 nedan, visar formgivningsprocessens layout, det vill säga vilka aktiviteter och 

funktioner processen innehåller samt vart de är placerade. Det är detta område som 

uppsatsen ska studera. Figuren innehåller pilar som visar i vilken riktning flödet går. I 

figuren visas väggarna i produktionshallen som ett tjockt streck medan de tunnare 

linjerna visar vart och hur stort område funktionerna tar upp. Detta är genomgående för 

alla kommande layoutbilder.  
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Figur 2: Formgivningsprocessens layout (Egen illustration). 

 

Formgivningsprocessens benämning har sitt ursprung i att processen syftar till att 

formge produkten som fallföretaget tillverkar. Formgivningen innebär att produktens 

form förändras genom pressning och böjning av faner. Processen är därför en 

produktionsprocess som avser att formge produkten (Deltagande observation 2016-02-

23). I formgivningsprocessen tillverkas endast produkten Fjällberget i två varianter, 

björk och ek (Medarbetare 5 2016-02-23). Processen som illustreras i Figur 2 består av 

två automatiserade robotar, där den ena plockar ihop de olika fanervarianterna som 

produkten består av. Den andra roboten beskär produktens kanter samt slipar den både 

grovt och fint. När de nya ägarna tog över företaget investerades det i dessa robotar 

eftersom de ville automatisera processen (VD 2015-12-29). Processen består även av tre 

likadana tryckmaskiner där faneret pressas ihop och böjs till en produkt. I processen 

krävs manuellt arbete från medarbetare i form av justering av faner, finslipning samt 

förflyttning av produkten mellan de olika aktiviteterna (Deltagande observation 2016-

02-23).  

 

Lagret som benämns fanerlager i Figur 2, är det lager där leverans från leverantör 

anländer (VD 2016-02-25). Detta lager är beläget i en annan byggnad än vart 

produktionen äger rum. Mellanlagret som ses i samma figur är inputlagret för 

formgivningsprocessen och lagrar de olika varianterna av faner som krävs för 

produktionen av produkten Fjällberget. Till mellanlagret sker det kontinuerlig 

påfyllning med truck från fanerlagret. PIA-lagren som ses i Figur 2 lagrar 
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halvfabricerade produkter och är outputlagret i formgivningsprocessen, vilket är det 

sista steget i processen (Deltagande observation 2016-02-23). Idag körs processen i två 

skift där det behövs två medarbetare för varje skift (Medarbetare 5 2016-02-23). Den 

ena medarbetaren ansvarar för plockroboten, justering av material, tryckmaskinerna 

samt input i skär- och sliproboten. Den andra ansvarar för skär- och sliproboten och 

dess output, handslipning, PIA-lagren, kassation samt förflyttning av pallar till 

utleverans (Deltagande observation 2016-02-23).  

 

1.3 Problemdiskussion 

Vilka slöserier och kapacitetsbegränsningar kan identifieras i formgivningsprocessen 

på Svensson & Linnér?  

Ett problem som idag finns i formgivningsprocessen på Svensson & Linnér är att de 

ligger efter med tillverkningen i produktionen. De har svårt att hinna med att tillverka 

produkterna i enlighet med den utsatta leveranstiden eftersom processen inte har 

tillräcklig kapacitet att producera den stora orderingången som fallföretaget har. 

Produkter som tillverkas hinner inte lagras utan skickas direkt till kund. Problemet med 

att processen är långsam i förhållande till orderingången har lett till att produkterna i 

fabriken inte tillverkas efter batchstorlek, utan tillverkas i det antal som beställts av 

kunden för att ordern snabbt ska kunna levereras (VD 2015-12-29). Ett sätt för företag 

att få produktionen att bli mer effektiv är enligt Bjørnland et al. (2003) att skapa 

snabbare processer. Enligt Lumsden (2012) är processer i många företag komplicerade, 

onödigt kostsamma samt praktiskt ineffektiva. Han menar också att många företag lever 

kvar i gamla rutiner och utför aktiviteter som inte skapar värde. För att kunna förbättra 

företags processer och minimera ledtider är det fördelaktigt att göra en form av 

kartläggning av hur processerna ser ut i nuläget (Jonsson 2008). Fallföretaget Svensson 

& Linnér har idag inte gjort en kartläggning över företagets formgivningsprocess (VD 

2015-12-29), vilket gör att det kan existera omedvetna problem som finns i processen.  

 

Ett företag, likt Svensson & Linnér, som inte gjort en kartläggning över dess processer 

(VD 2015-12-29) kommer enligt Soliman (1998) uppleva svårigheter med att visa var 

och hur processen kan förbättras. En processkartläggning ska hjälpa ett företag att 

visualisera sina processer för att se vad som görs, vem som gör vad samt när och var det 

görs (Klotz et al. 2008). En processkartläggning ska också enligt Anjard (1998) hjälpa 

ett företag att identifiera slöserier och kapacitetsbegränsningar, vilket enligt Basu et al 
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(2014) existerar i en process som inte kartlagts. Problem som kan uppstå för företag 

som har slöserier och kapacitetsbegränsningar i processerna är att hela 

genomströmningen i flödet begränsas. Ett annat problem som kan uppstå är att det finns 

onödig tid och onödiga kostnader i verksamheten som kan reduceras om slöserier och 

kapacitetsbegränsningar i processerna elimineras (Woeppel 2001). Eftersom Svensson 

& Linnér ligger efter med sina order i produktionen (VD 2015-12-29) skulle en 

minimering av produkternas ledtid vara fördelaktig och det skulle också kunna 

minimera onödiga kostnader (Woeppel 2001). Genom att kartlägga 

produktionsprocessen, i detta fall formgivningsprocessen på Svensson & Linnér (VD 

2015-12-29), blir företaget medvetna om vilka delar i processen som är optimerade och 

vilka som har begränsningar i sin kapacitet. På så sätt identifieras de delar som inte är 

optimerade för att företaget sedan ska kunna analysera och förbättra dessa (Bouzidi-

Hassini 2015).   

 

Tidigare nämndes att Svensson & Linnér nyligen investerat i två robotar i 

formgivningsprocessen, vilken idag inte är kartlagd (VD 2015-12-29). Enligt Foumani 

et al. (2014) implementeras robotceller i syfte att maximera produktionshastigheten i 

fabriken, vilket på så sätt ska reducera produkternas ledtider. Det är extra viktigt att 

kartlägga processer som inkluderar robotar eftersom det är svårt att hitta den optimala 

arbetsgången i processen. Det gör det extra viktigt att följa upp och framför allt mäta 

ledtiderna. Det är också viktigt att schemalägga robotcellen i förhållande till de övriga 

flödet för att företaget ska kunna reducera golvutrymme, väntetider vid en viss maskin 

samt tid för inputlastning till roboten (Foumani et al. 2014). Detta är en anledning till att 

examensarbetet fördjupar sig i formgivningsprocessen och inte i hela 

verksamhetsflödet. 

 

Vilka är de bakomliggande orsakerna till de identifierade slöserierna och 

kapacitetsbegränsningarna? 

Problem som identifieras i en process är oftast en verkan av något som inträffat 

(Olhager 2013). För att kunna minimera slöserier och kapacitetsbegränsningar är det 

viktigt att företaget identifierar de bakomliggande orsakerna till varför de existerar 

(Spector 2011). Om företag inte vet orsakerna, vet de inte hur de ska ta itu med 

problemen och förbättra dessa (Persson 2002). Det räcker inte att bara ta reda på den 

huvudsakliga orsaken till problemet utan det är viktigt att företaget hittar rotorsaken till 
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problemet som begränsar kapaciteten i processen. Problemet som kan uppstå ifall 

företaget inte identifierar rotorsaken till slöseriet eller kapacitetsbegränsningen är att 

problemet kan uppstå igen (Olhager 2013). I Svensson & Linnér åtgärdas brister och fel 

i formgivningsprocessen endast provisoriskt för att produktionen inte får vara inaktiv. 

Detta på grund av att de måste producera så mycket som möjligt för att inte hamna ännu 

mer efter med leveranser till kund. Eftersom fallföretaget inte identifierat rotorsaken till 

problemen (Medarbetare 5 2016-02-25), kan dessa brister och fel enligt Olhager (2013) 

uppstå igen. Genom att minimera brister och fel i processen minimeras även stopptider, 

vilket leder till att kostnader och ledtider i produktionen reduceras (Lumsden 2012). För 

Svensson & Linnér kan det därför enligt Lumsden (2012) vara fördelaktigt att åtgärda 

grundorsaken till problemet istället för provisoriskt, då detta kan leda till färre stopp i 

produktionen. Därför kommer denna uppsats undersöka de bakomliggande orsakerna 

till de slöserier och kapacitetsbegränsningar som existerar i Svensson & Linnérs 

formgivningsprocess.   

 

Vilka förbättringsåtgärder bör göras för att öka kapaciteten i formgivningsprocessen?  

En produktionsprocess kan förbättras på flera sätt för att öka kapaciteten (Page 2010). 

En ineffektiv process kan bestå av aktiviteter som inte anses ha något syfte eller att 

aktiviteten utförs av okunnig personal, vid fel tillfälle eller på ett felaktigt sätt. 

Processen kan förbättras genom att eliminera aktiviteter som inte fyller någon funktion 

(Graham 2004). När företag utvecklar förbättringsförslag för att minimera de slöserier 

och kapacitetsbegränsningar som finns i en process är det viktigt att inte bara titta på det 

enskilda slöseriet eller kapacitetsbegränsningen. När förbättringar till slöserier och 

kapacitetsbegränsningar ska implementeras måste företaget därför se hur dessa påverkar 

andra delar i produktionen. Detta för att när företag gör förändringar i kapaciteten kan 

det påverka efterföljande steg i produktionen. Problemet som kan uppstå för företag 

som inte tittar på helheten vid förbättringar av kapaciteten är att det kan skapa en 

produktion som är mer obalanserad än innan förbättringen. Ett annat problem som kan 

uppstå när företag inte tittar på helheten vid förbättringar är att det kan skapa andra eller 

ytterligare flaskhalsar som begränsar flödet (Stevenson 2009). När förbättringsarbete 

och underhåll ska göras för att slöserier och kapacitetsbegränsningar ska bli mer 

optimala kan det orsaka driftstillestånd i produktionen (Bouzidi-Hassini 2015). Det kan 

enligt Bouzidi-Hassini (2015) bli problem i företag, likt Svensson & Linnér, som ligger 

efter i produktionen under den period som underhålls- och förbättringsarbetet sker, då 
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tillverkningen av produkten avtar. Däremot kan det vara nödvändigt att göra 

förbättringsarbetet så produktionen på lång sikt blir optimal (Bouzidi-Hassini 2015).   

 

1.4 Problemformuleringar 

 RQ1: Vilka slöserier och kapacitetsbegränsningar kan identifieras i 

formgivningsprocessen på Svensson & Linnér?  

 RQ2: Vilka är de bakomliggande orsakerna till de identifierade slöserierna och 

kapacitetsbegränsningarna? 

 RQ3: Vilka förbättringsåtgärder bör göras för att öka kapaciteten i 

formgivningsprocessen?  

 

1.5 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att identifiera slöserier och kapacitetsbegränsningar i 

formgivningsprocessen på Svensson & Linnér samt förklara dess bakomliggande 

orsaker. Syftet är vidare att föreslå förbättringsåtgärder som borde göras för att öka 

kapaciteten i processen. 

 

1.6 Studiens disposition 

Nedan i Figur 3, visas examensarbetets disposition.  

 

Figur 3: Examensarbetets disposition (Egen illustration). 
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2 Metod 

I metodkapitlet beskrivs tillvägagångssättet för denna studie samt motivering till 

metodvalen som gjorts. Författarna presenterar teori och motivering av studiens 

vetenskapliga synsätt, vetenskapliga angreppssätt, forskningsstrategi samt 

undersökningsdesign. Vidare presenteras hur datainsamlingen är gjord, studiens urval, 

kvalitetskriterier samt forskningsetiska överväganden. Kapitlet avslutas med en 

analysmodell och en sammanfattning över metodvalen som gjorts.   

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Epistemologi är ett synsätt som handlar om vad kunskap är eller vad som kan betraktas 

som kunskap inom ett visst område. Inom epistemologin finns inriktningen positivism 

och denna anser att verkligheten ska studeras utifrån samma metoder och principer som 

finns inom naturvetenskapen (Bryman & Bell 2005). Enligt Björklund & Paulsson 

(2012) ser positivismen kunskapstillväxten som en process där ny kunskap hela tiden 

adderas till gammal kunskap. Positivismen menar också att det som ska ses som riktig 

kunskap är det som bekräftas via sinnena (Bryman & Bell 2005). Forskningen är 

objektiv och forskarens politiska, religiösa och känslomässiga läggning ska inte påverka 

forskningsresultatet som tas fram. Det betyder att de nuvarande forskarna skulle kunna 

bytas ut och forskningen skulle ändå få samma resultat (Patel & Davidson 2003). I 

positivismen bedrivs forskningen för att ta reda på hur saker fungerar snarare än att 

förstå varför saker fungerar som de gör (Björklund & Paulsson 2012). 

 

Studien som genomförts i detta examensarbete har ett positivistiskt synsätt inom 

epistemologin. Anledningen till att undersökningen har varit positivistisk är för att 

studien varit objektiv och för att forskarnas politiska, religiösa och känslomässiga 

läggning inte påverkat det forskningsresultat som tagits fram. Detta på grund av att 

författarna arbetat systematiskt och strukturerat utifrån existerande teoretiska arbetssätt i 

form av exempelvis genomförande av processkartläggning och orsak-verkandiagram. 

Det gör att undersökningen skulle kunna genomföras av andra forskare och ändå 

komma fram till samma resultat som vid detta examensarbete. Studien är också 

positivistisk då denna undersökning kommer addera ny kunskap till den äldre 

kunskapen genom att resultatet av studien tillför ny kunskap om formgivningsprocessen 

på Svensson & Linnér.            
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2.2 Vetenskapligt angreppsätt 

Ett angreppssätt som används för att förklara relationen mellan teori och praktik är det 

deduktiva angreppssättet. Detta angreppssätt innebär att teorin är utgångspunkten som 

kommer styra forskningen och därmed även empirin (Bryman & Bell 2005). Det 

innebär att forskningen gör förutsägelser om empirin utifrån teorin som senare bekräftas 

av insamlad data (Björklund & Paulsson 2012). Teorin styr datainsamlingen och ska 

därför bearbetas innan empirin (Patel & Davidson 2003).  

 

Denna studie har använt ett deduktivt angreppssätt eftersom författarna har utgått från 

en mängd teori som sedan har styrt forskningen och vilken empirisk data som samlats 

in. Teorin om processer och processkartläggning har varit utgångspunkten till den 

empiriska datainsamlingen som gjorts på Svensson & Linnér. Identifiering av slöserier, 

kapacitetsbegränsningar, de bakomliggande orsakerna samt förbättringsförslagen för 

kapacitetsökning har också en teoretisk grund vilket gör att studien har ett deduktivt 

angreppssätt. Genom detta angreppssätt fick författarna en djupare förståelse om ämnet 

som studerades och kunde på så sätt genomföra en bättre datainsamling.  

 

2.3 Forskningsstrategi 

Bryman & Bell (2005) skiljer på två olika forskningsmetoder, den kvalitativa och den 

kvantitativa forskningsstrategin. Oftast är det syftet med studien som avgör om studien 

blir kvantitativ eller kvalitativ (Björklund & Paulsson 2012). Den kvalitativa 

forskningen beskrivs som att fokus ligger på ord istället för på siffror (Patel & Davidson 

2003). Den kvalitativa studien används om forskarna ska skapa en djup förståelse för ett 

förutbestämt och specifikt problem eller situation. Det kan dock vara svårare att 

generalisera en kvalitativ studie än en kvantitativ (Björklund & Paulsson 2012). 

Kvalitativa undersökningar kan göras genom semi-strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer eller med hjälp av deltagande observationer (Bryman & Bell 2005). Den 

kvantitativa forskningsstrategins fokus ligger på siffror istället för på ord, det vill säga 

att datainsamlingen handlar om numerisk data (Patel & Davidson 2003). Den 

kvantitativa strategin utgår oftast från teori, vilket gör att förhållandet mellan teori och 

praktik är deduktivt. Forskarna utgår från ett naturvetenskapligt synsätt där verkligheten 

ska vara objektiv (Bryman & Bell 2005). Björklund & Paulsson (2012) menar att allt 

inte kan mätas kvantitativt, vilket gör att strategin kan sätta gränser för 

kunskapsgenerering. I denna forskningsstrategi kan forskaren använda strukturerade 
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intervjuer, enkäter eller strukturerade observationer för att genomföra datainsamlingen 

(Bryman & Bell 2005).  

 

Forskningsstudien som genomförts är en kvalitativ studie med inslag av kvantitativ 

data. Studien som genomförts har skapat förståelse för en process i Svensson & Linnér 

samt förbättrat situationen i processen. Detta gör att den studie som genomförts blir en 

kvalitativ studie. Studien kommer vara svår att generalisera eftersom den är gjord i ett 

specifikt företag med specifika och unika svårigheter som på så sätt inte blir 

generaliserbara. Datainsamlingen har skett genom kvalitativa intervjuer och 

observationer, men även kvantitativt genom författarnas tidtagningar och beräkningar av 

kapacitetsutnyttjandet i formgivningsprocessen. Studien har också kvantitativa inslag 

genom förhållandet mellan teori och empiri samt att resultatet har varit oberoende av 

författarnas åsikter. På så sätt har det varit svårt att säga att studien enbart kännetecknas 

av en strategi, vilket gör att studiens forskningsstrategi har varit kvalitativ med 

kvantitativa inslag.  

 

2.4 Undersökningsdesign 

Fallstudie är en undersökningsdesign som innebär att författarna gör en undersökning på 

ett enda fall. Ett fall kan vara en individ, en grupp individer, en organisation eller en 

situation (Patel & Davidson 2003). Fallstudien görs ingående och detaljerat av en 

aktuell företeelse i dess verkliga kontext (Bryman & Bell 2005). Ett kännetecken för 

fallstudien är att forskarna inom problemområdet undersöker alla detaljer (Harboe 

2013). Fallstudien syftar till att förstå komplicerade sociala företeelser och gör det 

möjligt för forskare att se helheten samt det meningsfulla i verkliga händelser som till 

exempel processer. I en fallstudie används ofta hur- och varför-frågor som är mer av en 

förklarande art (Yin 2007). I en fallstudie är forskningsstrategin i huvudsak kvalitativ 

men det kan dock vara aktuellt att även komplettera med kvantitativa metoder för att 

fallstudien ska kunna generaliseras (Harboe 2013). Användning av fallstudie som 

forskningsmetod kan leda till att människor börjar fundera över hur verksamheten 

bedrivs och vilka förändringar som kan göras. Fördelarna med att genomföra fallstudier 

är att författarna studerar vad som sker under verkliga förhållanden och att forskarna får 

kunskap om det enskilda fallet. En nackdel är dock att forskarna inte har kunskap om 

det som studerats är vanligt förekommande eller om liknande fall sker i andra 

organisationer (Wallén 1996).  
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Det finns fyra olika typer av fallstudier som Yin (2007) skiljer på. De fyra olika typerna 

är enfallsdesign med en analysnivå, enfallsdesign med flera analysnivåer, flerfallsdesign 

med en analysnivå och flerfallsdesign med flera analysnivåer. Skillnaden mellan en 

enfallsdesign och flerfallsdesign är om forskaren ska använda sig av ett eller flera fall 

för att studera forskningsfrågorna. Skillnaden mellan en eller flera analysnivåer är att 

forskarna kan studera antingen en underenhet eller också flera underenheter.  

 

Studien som genomförts i detta examensarbete har undersökningsdesignen fallstudie. 

Anledningen är för att författarna detaljerat och ingående studerat ett verkligt fall, 

Svensson & Linnérs formgivningsprocess. Examensarbetet har också en förklarande 

karaktär med hur-frågor i frågeställningarna och i syftet, något som styrker att en 

fallstudie är lämplig för detta studieområde. En annan anledning till att en fallstudie har 

varit lämplig för denna studie är för att forskningsstrategin i huvudsak har varit 

kvalitativ men med inslag av kvantitativa metoder. Bland de fyra olika typerna av 

fallstudier har denna studie varit en enfallsdesign med en analysenhet. Detta för att 

studien endast har studerat ett fall, vilket är företaget Svensson & Linnér och dess 

formgivningsprocess. Anledningen till att studien har en analysenhet är för att studien 

endast har analyserat formgivningsprocessen och inte några andra områden i 

organisationen.    

 

2.5 Datainsamling 

Det finns två olika sätt att göra datainsamlingen på, antingen genom primär- eller 

sekundärdata (Bryman & Bell 2005). Att samla in primärdata innebär att författarna 

själva samlar in information genom till exempel observationer och intervjuer (Jacobsen 

et al. 2002). Syftet med att samla in primärdata är ofta att bilda ett analysunderlag till 

forskningen (Befring & Andersson 1994). Sekundärdata är data som samlats in av en 

annan forskare (Bryman & Bell 2005) och kan kallas källgranskning (Jacobsen et al. 

2002). Vid användning av sekundärdata är det viktigt att försäkra sig om att den är 

användbar för den egna forskningen. Detta eftersom datan kan ha samlats in av andra 

anledningar än vad den egna forskningen syftar till (Bryman & Bell 2005).  

 

Vid insamling av primärdata kan författare använda sig av tillvägagångssätt såsom 

kvalitativa intervjuer och observationer. De kvalitativa intervjuerna är ofta öppna för 

vad respondenten vill bidra med och tycker är relevant (Alvesson & Torhell 2011). 
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Intervjun kan antingen göras ostrukturerad eller semi-strukturerad (Bryman & Bell 

2005) och på så sätt tar forskningen del av respondentens erfarenhet och intryck 

(Alvesson & Torhell 2011). En ostruktrurerad intervju innebär att intervjuaren inte har 

några nedskrivna frågor utan intervjun sker endast efter ett par förutbestämda ämnen. 

En semi-strukturerad intervju följer en uppsatt frågemall som dock inte är fast utan där 

frågeordningen kan ändras och följdfrågor kan ställas. En intervju kan vara en 

fältintervju, vilken sker i respondentens livsmiljö till exempel på arbetsplatsen (Befring 

& Andersson 1994).  

 

Den andra kvalitativa undersökningen, deltagande observationer, innebär att forskarna 

studerar en social vardaglig miljö och hur människorna i den agerar (Bryman & Bell 

2005). Observationen innebär att forskaren deltar i miljön och på så sätt blir medlem i 

den observerade gruppen. Forskaren måste accepteras och risken finns att observatören 

kan störa det naturliga beteendet (Patel & Davidson 2003). Den kvantitativa 

undersökningen förespråkar strukturerade observationer, vilket innebär att forskaren har 

bestämt i förväg vad och vilka beteenden som ska studeras (Bryman & Bell 2005). 

Observationer är ett bra hjälpmedel vid kartläggning för att forskarna själva ska kunna 

studera processen (Befring & Andersson 1994).  

 

2.5.1 Inledning 

Till examensarbetets inledningskapitel samlades både sekundär- och primärdata in. 

Sekundärdata som samlats in har bestått av vetenskapliga artiklar och existerande 

litteratur på ämnet. De vetenskapliga artiklarna hämtades från sökmotorerna Onesearch 

och Business Source Premier, där sökord som använts varit till exempel process 

mapping, production process, capacity limit och theory of constraint. Den existerande 

litteraturen samlades in genom sökningar på Linnéuniversitets bibliotekskatalog. Vid 

insamling av primärdata till examensarbetets inledningskapitel gjordes ett första besök 

på Svensson & Linnér där författarna genomförde en ostrukturerad intervju och en 

deltagande observation. Den ostrukturerade intervjun gjordes med VD:n för att få en 

uppfattning om företaget och för att förstå hur de arbetar samt hur flödet genom 

fabriken ser ut. Under detta besök genomfördes även en deltagande observation i form 

av en processpromenad. Svensson & Linnérs VD gick runt med författarna i fabriken 

för att visa alla funktioner och olika processer samt hur de färdiga produkterna ser ut. 

Processpromenaden användes för att bestämma examensarbetets ämne. För att få en 



  
 

15 

djupare kunskap om processen utfördes ytterligare deltagande observationer och 

ostrukturerade intervjuer. Nedan i Tabell 1, visas de ostrukturerade intervjuerna och de 

deltagande observationerna som genomfördes till inledningskapitlet. 

Tillvägagångssätt inledning Datum Befattning Ämne 

Ostrukturerad intervju 2015-12-29 VD 

Introduktionsmöte, 

företagsfakta, förklaringar 

till de olika processerna i 

fabriken 

Deltagande observation 2015-12-29 - 

Processpromenad genom 

hela fabriken 

Ostrukturerad intervju 2016-02-23 Medarbetare 5 

Information och förklaringar 

till formgivningsprocessen 

Deltagande observation 2016-02-23 - Processkartläggning 

Ostrukturerad intervju 2016-02-25 VD Processkartläggning 

Semi-strukturerad intervju 2016-02-25 Medarbetare 5 Processkartläggning 

Tabell 1: Datainsamling för inledningskapitlet (Egen illustration). 

 

2.5.2 RQ1  

För att kunna svara på den första frågeställningen, RQ1, i arbetet har författarna 

utformat en processkarta över formgivningsprocessen som skulle ligga till grund för 

identifieringen av slöserier och kapacitetsbegränsningar. I examensarbetets första 

frågeställning har författarna även beräknat funktionernas kapacitetsutnyttjande i 

processen för att kunna identifiera kapacitetsbegränsningar. Det första som gjordes var 

att samla in sekundärdata till frågeställningens teoretiska underlag från existerande 

litteratur och vetenskapliga artiklar. Här samlades det in information om processer, 

processkartläggning, slöserier, kapacitetsutnyttjande och kapacitetsbegränsningar. Vid 

insamlingen användes Linnéuniversitetets biblioteksguide och sökmotorerna Onesearch 

och Business Source Premier, där sökord som till exempel Production process, Process 

mapping och capacity har använts.  

 

I det andra steget samlade författarna in primärdata och sekundärdata till empirin som 

skulle ligga till grund för processkartläggningen, identifieringen av slöserier och 

kapacitetsbegränsningar samt för beräkningen av kapacitetsutnyttjandet i processen. 

Primärdata samlades in med hjälp av deltagande och strukturerade observationer samt 

semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer, vilka sammanfattas i Tabell 2. I 

samband med de deltagande observationerna genomfördes ostrukturerade intervjuer 

med personal på företaget. Detta eftersom forskarna i förväg hade svårt att utforma en 

frågemall, då det inte fanns tillräckligt med information om processen. För att få ännu 
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djupare förståelse genomfördes strukturerade observationer där forskarna begränsade 

processen och enbart observerade en sak i taget. I de strukturerade observationerna 

mättes bland annat stopptider i funktionerna och hur många produkter som 

producerades på en timme samt antal kassationer. Dessa mättes flera gånger när 

produktionen är aktiv och inte när någon eller flera maskiner stod stilla. Mätningarna 

genomfördes flera gånger för att medelvärden skulle kunna beräknas, vilket visas i 

Bilaga 1. Anledningen till att mätningarna gjordes tolv gånger är för att resultatet skulle 

spegla verklighetens tider, volym och kassationer så exakt som möjligt. Det är dessa 

observationer som studiens resultat bygger på för att kunna ge Svensson & Linnér 

konkreta förbättringsförslag som speglar verkligheten. Författarna genomförde även 

mätningar av cykeltiderna i de olika funktionerna, städningen i skiftbyte samt tiden för 

byte av sandpapper. Dessa mätningar utfördes endast tre gånger, vilket berodde på att 

författarna såg att alla dessa gav ett liknande resultat. Semi-strukturerade intervjuer 

användes för att författarna skulle vara säkra på att få information om det som behövdes 

och det som de hade frågor om. Intervjuguider till de semi-strukturerade intervjuerna 

kan ses i Bilaga 2 och vad som studerades under de strukturerade observationerna visas 

i Bilaga 3.  

 

Sekundärdata som samlades in till empirin var en excelfil och ett dokument från 

företaget Svensson & Linnér. Dessa användes vid genomförandet av 

processkartläggningen och för att kunna identifiera slöserier och 

kapacitetsbegränsningar i processen. Excelfilen som erhölls från Svensson & Linnér 

bestod av information över de fel och brister som skett i processen mellan 2016-02-09 

och 2016-02-12. Excelfilen innehöll även information avseende hur länge processen 

varit inaktiv under tiden som bristen eller felet existerade i processen. Den information 

som författarna använt från excelfilen visas i Bilaga 4. För att styrka informationen som 

excelfilen innehöll gjordes egna kontroller över när fel inträffade i processen. 

Kontrollerna bestod av undersökningar av vilka fel som inträffar och tidtagning för att 

styrka hur lång tid det tog att åtgärda fel där processen varit inaktiv. Dokumentet från 

fallföretaget innehöll information om hur många produkter som producerats under 

januari till början av mars 2016 och kan ses i Bilaga 5.  

  



  
 

17 

Tillvägagångssätt RQ1 Datum Befattning Ämne 

Deltagande observation 2016-02-23 - Processkartläggning 

Strukturerad observation 2016-02-23 - 

Mätning av producerad 

volym och tidtagning 

Ostrukturerad intervju 2016-02-23 Medarbetare 5 

Information och 

förklaringar till 

formgivningsprocessen 

Ostrukturerad intervju 2016-02-23 Medarbetare 1 

Processkartläggning, 

plockrobot och materialet 

faner 

Strukturerad observation 2016-02-25 - 

Utvalda delar i processen 

samt kontroller av brister 

och fel. Mätning av 

producerad volym och 

tidtagning 

Semi-strukturerad intervju 2016-02-25 Medarbetare 5 Processkartläggning 

Ostrukturerad intervju 2016-02-25 VD Processkartläggning 

Semi-strukturerad intervju 2016-03-14 Medarbetare 2 

Kompletterande 

processkartläggning, 

slöserier i processen 

Semi-strukturerad intervju 2016-03-14 Medarbetare 3 Slöserier i processen  

Semi-strukturerad intervju 2016-03-14 Medarbetare 4 Slöserier i processen  

Strukturerad observation 2016-03-14 - 

Mätning av producerad 

volym och tidtagning 

Strukturerad observation 2016-03-21 - 

Mätning av producerad 

volym och tidtagning 

Tabell 2: Datainsamling för RQ1 (Egen illustration). 

 

2.5.3 RQ2 

I den andra frågeställningen, RQ2, har författarna förklarat de bakomliggande orsakerna 

till de slöserier och kapacitetsbegränsningar som identifierats i frågeställning 1. Det 

första författarna gjorde var att samla in sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar 

och existerande litteratur om orsak-verkandiagram. Detta samlades in med hjälp av 

Linnéuniversitetets bibliotekskatalog och sökmotorerna Onesearch och Business Source 

Premier. Vid sökningen användes sökordet orsak-verkan. Författarna använde sig också 

av sekundärdata från fallföretaget i form av en excelfil. Materialet från denna visas i 

Bilaga 4 och användes för att identifiera orsaker till stopp i processen. Primärdata till 

frågeställning 2 samlades in genom att författarna genomförde semi-strukturerade 

intervjuer med personalen som arbetar i processen. Här ställdes frågor till de anställda 

om orsakerna till de slöserier och kapacitetsbegränsningar som identifierats. 

Intervjuguider över de semi-strukturerade intervjuerna kan ses i Bilaga 2. Författarna 

gjorde också strukturerade observationer, som ses i Bilaga 3, för att själva få en 
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uppfattning om de bakomliggande orsakerna till slöserierna och 

kapacitetsbegränsningarna. I Tabell 3 nedan visas de genomförda observationerna och 

intervjuerna.   

Tillvägagångssätt RQ2 Datum Befattning Ämne 

Strukturerad observation 2016-02-23 - 

Bakomliggande orsaker till 

slöserier & 

kapacitetsbegränsningar 

Strukturerad observation 2016-02-25 - 

Bakomliggande orsaker till 

slöserier & 

kapacitetsbegränsningar 

Semi-strukturerad intervju 2016-02-25 Medarbetare 5 Processkartläggning 

Strukturerad observation  2016-03-14 - 

Bakomliggande orsaker till 

slöserier & 

kapacitetsbegränsningar 

Semi-strukturerad intervju 2016-03-14 Medarbetare 2 

Bakomliggande orsaker till 

slöserier & 

kapacitetsbegränsningar 

Semi-strukturerad intervju 2016-03-14 Medarbetare 3 

Bakomliggande orsaker till 

slöserier & 

kapacitetsbegränsningar 

Semi-strukturerad intervju 2016-03-14 Medarbetare 4 

Bakomliggande orsaker till 

slöserier & 

kapacitetsbegränsningar 

Strukturerad observation  2016-03-21 - 

Bakomliggande orsaker till 

slöserier & 

kapacitetsbegränsningar 

Tabell 3: Datainsamling för RQ2 (Egen illustration). 

 

2.5.4 RQ3 

I den tredje frågeställningen, RQ3, har författarna undersökt om förbättringsåtgärderna 

som föreslagits för de identifierade slöserierna och kapacitetsbegränsningarna har lett 

till kapacitetsökning i formgivningsprocessen. För att besvara denna frågeställning har 

författarna inte samlat in ny primärdata utan använt den primärdata som samlats in till 

den första och den andra frågeställningen. Författarna har däremot samlat in 

sekundärdata i form av existerande litteratur om processförbättringar och 

kapacitetsplanering. Dessa har samlats in genom Linnéuniversitetets bibliotekskatalog 

där författarna använt bland annat orden processförbättringar, standardisering och 

kapacitetsplanering som sökord.   
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2.6 Empiriskt urval 

Ett icke-sannolikhetsurval innebär att urvalet har valts ut med en icke slumpmässig 

urvalsmetod. Det betyder att det inom populationen finns vissa personer som har större 

chans än andra personer att komma med i urvalet. En vanlig urvalsmetod inom icke-

sannolikhetsurval är snöbolls- eller kedjeurval. Urvalsprocessen i denna urvalsmetod 

genomförs på så sätt att forskaren initialt får kontakt med ett mindre antal personer som 

är relevanta för undersökningens tema och använder sedan dessa personer för att få 

kontakt med andra respondenter. Ett snöbolls- eller kedjeurval är i viss bemärkelse ett 

slags bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att urvalet består av personer 

som finns tillgängliga för forskaren när undersökningen genomförs (Bryman & Bell 

2005).  

 

I denna studie har författarna använt sig av ett snöbollsurval då författarna initialt tagit 

kontakt med Sävsjö Näringsliv för att på så sätt få kontakt med ett företag i Sävsjö 

kommun. Detta företag blev Svensson & Linnér där författarna fick kontakt med VD:n. 

Författarna har sedan tagit hjälp av VD:n på företaget för att hitta relevanta 

intervjupersoner för den studie som författarna genomfört. Denna urvalsmetod har varit 

lämplig för studien som genomförts då detta har lett till att författarna kunnat genomföra 

intervjuer med de personer som dagligen arbetar i formgivningsprocessen och som på så 

sätt har stor kunskap om denna. På så sätt blev materialet som författarna samlat in 

korrekt och tillförlitligt.    

 

2.7 Kvalitetskriterier 

En forskning kan bedömas efter dess kvalitet och enligt Yin (2007) finns fyra vanliga 

kriterier som används vid genomförandet av en fallstudie. Dessa fyra är 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet.  

 

2.7.1 Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet handlar om att utforma mått för de begrepp som studeras (Yin 2007). 

Begreppsvaliditet kan också kallas för teoretisk validitet och handlar om huruvida ett 

mått som används verkligen speglar det som begreppet betecknar (Bryman & Bell 

2005). För att öka begreppsvaliditeten i en fallstudie finns enligt Yin (2007) tre olika 

tillvägagångssätt. Det första författarna kan göra är att använda sig av flera olika 
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teoretiska och empiriska källor, vilket är något som ofta görs under datainsamlingen. Ett 

annat sätt är att skapa en beviskedja under datainsamlingsfasen. Det innebär att 

forskarna ska låta en extern observatör, till exempel läsaren, följa tankegångarna från 

forskningsfrågorna till fallstudiens slutsats. Den externa observatören ska här kunna 

spåra de steg som tagits i studien. Det tredje tillvägagångssättet innebär att forskare låter 

nyckelinformanter granska ett utkast av fallstudierapporten.  

 

För att begreppsvaliditeten skulle uppnås i denna studie har författarna varit noggranna 

med att använda sig av flera olika källor när de samlat in data till studien. De har därför 

använt sig av flera teoretiska källor samt flera intervjupersoner och observationer. För 

att den som läser arbetet ska kunna spåra de steg som tagits i studien har författarna 

inkluderat till exempel en intervjuguide, vilka intervjupersoner som varit med, vilka 

observationer som genomförts och hur författarna gått tillväga i analysen genom en 

analysmodell. Under arbetets gång har ett flertal personer läst och granskat studien som 

forskarna genomfört, vilka bland annat har varit examinator, opponenter, handledare på 

skolan och handledare på företaget. Dessa personer har gett konstruktiv kritik som 

författarna tagit till sig för att förbättra kvaliteten på den studie som genomförts. 

 

2.7.2 Intern validitet 

Det andra kriteriet som kan bedöma kvaliteten på en forskning är intern validitet. Det 

handlar om hur en slutsats som rymmer ett kausalt förhållande mellan två eller flera 

variabler är hållbar eller inte. Till exempel om vi påstår att x påverkar y, kan vi då 

verkligen vara säkra på att det är x som står för variationen i y och att det inte är någon 

annan faktor (Bryman & Bell 2005). Den interna validiteten bedöms vid analys av data 

och ett sätt att öka den interna validiteten kan vara något som kallas för 

mönsterjämförelser. Detta innebär att forskare jämför ett empiriskt mönster med ett 

förväntat eller förutsägbart mönster. Om dessa mönster stämmer överens med varandra 

kan det göra att studiens interna validitet stärks (Yin 2007).  

 

I denna studie har den interna validiteten uppnåtts genom att författarna genomfört ett 

orsak-verkandiagram för de slöserier och kapacitetsbegränsningar som identifierats. 

Detta har lett till att författarna kunnat identifiera de bakomliggande orsakerna till varför 

slöserier och kapacitetsbegränsningar existerat i processen. Detta orsakssamband har 

hjälpt att stärka den interna validiteten då det gör att författarna kan påstå att det finns 
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ett förhållande mellan orsakerna och slöserierna samt kapacitetsbegränsningarna. De 

mätningar och tidtagningar som författarna genomfört för att beräkna 

kapacitetsutnyttjandet och antalet kassationer i processen har utförts flera gånger för att 

författarna skulle få fram ett medelvärde som speglar verklighetens tider så exakt som 

möjligt. Författarna har också utfört mätningarna likartat med samma metoder och 

under perioder då produktionen varit igång som den ska. Detta gör att författarna kan 

stärka den interna validiteten genom att det resultat som författarna kommit fram till 

speglar verkligheten på ett mer korrekt sätt än om författarna endast genomfört 

mätningarna och tidtagningarna en gång. Den interna validiteten har också stärkts 

genom att frågeställningarna i arbetet bygger på varandra, vilket gör att resultatet i den 

ena frågeställningen påverkar undersökningen i den andra. 

 

2.7.3 Extern validitet 

Extern validitet handlar om huruvida resultaten från undersökningen som gjorts kan 

generaliseras utöver den fallstudie som genomförts. Generaliserbarhet innebär att 

resultaten i undersökningen i viss mån ska kunna gälla under andra förhållanden och 

grupper än vad som har undersökts. En avgörande faktor för att uppnå den externa 

validiteten är hur individer och organisationer väljs ut för att delta i undersökningen 

(Bryman & Bell 2005). I en fallstudies forskning har kunskapen bildats under specifika 

förhållanden (Wallén 1996). Det kan därför vara svårt att generalisera sina resultat 

utanför undersökningen vid genomförandet av en fallstudie (Yin 2007). Resultaten 

brukar inte kunna tillämpas direkt utan används mer som ett gott exempel och 

vägledning i andra sammanhang (Wallén 1996). Detta innebär att en forskare vid en 

fallstudie kan generalisera vissa resultat till en mer generell teori (Yin 2007).  

 

I denna studie har det varit svårt att generalisera studiens slutsatser då dessa har varit 

inriktade på det specifika företaget Svensson & Linnér. Det är inte säkert att slutsatserna 

kan tillämpas på andra möbeltillverkare då dessa kan se annorlunda ut i sina processer 

och ha andra slöserier och kapacitetsbegränsningar än vad fallföretaget har. Studien kan 

däremot ge god vägledning i andra möbeltillverkande företag som vill effektivisera och 

förbättra processer genom att identifiera slöserier och kapacitetsbegränsningar. Den 

externa validiteten i denna studie har uppnåtts genom att författarna byggt upp ett 

teorikapitel om hur forskare genomför en processkartläggning, hur slöserier, 

kapacitetsbegränsningar och dess orsaker identifieras samt hur forskarna går tillväga för 
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att identifiera kapacitetsförbättringar. Denna teori kan användas på andra företag som 

ska genomföra processkartläggning av dess processer. Studien kan också ge vägledning 

och vara en god förebild för andra företag som innehåller produktionsprocesser med 

robotautomation.  

 

2.7.4 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett kvalitetskriterium som handlar om huruvida det resultat som tagits 

fram under undersökningen skulle bli samma ifall undersökningen genomfördes igen 

(Bryman & Bell 2005). Om en studie har hög reliabilitet skulle studiens resultat och 

slutsatser bli samma om en annan forskare genomfört undersökningen med ett likartat 

tillvägagångssätt. Syftet med reliabilitetskriteriet är att minimera alla fel och skevheter 

som kan uppstå i en undersökning. För att kunna uppnå en hög reliabilitet i en 

undersökning är det viktigt att forskarna har dokumenterat tillvägagångssättet som 

genomförts under undersökningen (Yin 2007).  

 

I metodkapitlet beskrivs det tillvägagångssätt som använts vid genomförandet av 

undersökningen noggrant och intervjuguider har bifogats så att andra forskare kan ta del 

av vilka frågor som ställdes under intervjuerna. Det har på ett detaljerat sätt till exempel 

beskrivits vilka intervjuer och observationer som genomförts, hur urvalet gått till samt 

hur materialet analyserats. Material från mätningarna som genomförts har också 

bifogats samt hur beräkningarna utförts. Det ovan beskrivna gör därför att det blir 

enklare för andra forskare att genomföra samma undersökning på Svensson & Linnér 

och därmed få samma resultat som i denna undersökning. Studien kan därför uppnå 

kvalitetskriteriet reliabilitet. Examensarbetet har också hög reliabilitet eftersom studien 

har ett positivistiskt synsätt. Detta för att undersökningen är objektiv genom att 

författarna arbetat systematiskt och strukturerat utifrån existerande teoretiska arbetssätt i 

form av exempelvis genomförande av processkartläggning och orsak-verkandiagram. 

Detta förhållningssätt till objektivitet har gjort att författarna inte låtit sina egna 

religiösa, politiska samt känslomässiga läggning påverka undersökningens resultat. Det 

gör att de nuvarande forskarna skulle kunna bytas ut och studien skulle ändå uppnå 

samma resultat.   
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2.8 Forskningsetiska överväganden 

Inom företagsekonomisk forskning finns etiska övervägande som bör beaktas vid 

genomförandet av en forskningsstudie. De etiska övervägandena handlar om hur 

forskarna ska behandla de individer som studeras och om det finns aktiviteter som 

forskarna bör eller inte bör engagera sig i tillsammans med studieobjekten. I svensk 

forskning finns fem principer som en forskare bör ta hänsyn till (Bryman & Bell 2005). 

Den första principen kallas för informationskravet och innebär att forskarna ska 

informera de som deltagit i undersökningen om studiens syfte samt vilka fördelar och 

nackdelar studien ger dem (Jacobsen et al. 2002). Deltagarna ska också enligt 

informationskravet få information om vilka moment som ingår i studien (Bryman & 

Bell 2005). Samtyckeskravet är en annan princip som innebär att alla respondenter ska 

veta att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sitt 

deltagande. Den tredje principen benämns för konfidentialitets- och anonymitetskravet. 

Detta krav innebär att personer som deltar i undersökningen har rätt att vara anonyma 

och deras uppgifter ska behandlas konfidentiellt. Detta innebär att uppgifter ska förvaras 

på ett sådant sätt att personer utan behörighet inte kan få tag i dem (Jacobsen et al. 

2002). Nyttjandekravet är en princip som innebär att de uppgifter som samlats in endast 

får användas för forskningsändamålet och inte utanför detta. Den sista principen 

benämns för falska förespeglingar och innebär att forskaren inte ska ge de deltagande 

personerna falsk eller vilseledande information om undersökningen (Bryman & Bell 

2005).  

 

I denna studie har författarna tagit hänsyn till informationskravet genom att författarna 

informerat de deltagande personerna innan undersökningen om vilket syfte 

examensarbetet har och vilka moment som undersökningen innehöll. Författarna har 

också informerat deltagande personer om att det är frivilligt att delta i undersökningen 

samt att de har rätt att avbryta undersökningen när de vill. På så sätt har undersökningen 

också uppfyllt samtyckeskravet. För författarna har det varit viktigt att de uppgifter som 

samlats in behandlats konfidentiellt och att obehöriga personer inte kunnat få tag i dessa 

uppgifter. Författarna har också tyckt att det varit viktigt att alla personer ska ha 

möjlighet att vara anonyma om de så önskar. Därför har författarna följt företagets 

önskemål om att inga namn ska nämnas i rapporten och detta har lett till att 

undersökningen som genomförts tagit konfidentialitets- och anonymitetskravet i 

beaktning. För att uppfylla nyttjandekravet har författarna säkerställt att det material 
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som samlats in under studien endast använts till examensarbetet och inte utanför detta. 

Vid undersökningen har författarna varit tydliga och korrekta med den information som 

deltagarna fått och författarna har gjort allt för att inte ge vilseledande eller falsk 

information om undersökningen. Detta har lett till att undersökningen uppfyllt den sista 

principen, och därmed har inga falska förespeglingar getts ut.   

 

2.9 Analysmodell 

2.9.1 Analys vid kvalitativa studier 

Vid kvalitativa undersökningar genereras snabbt ett stort och svårhanterligt 

datamaterial, vilket inte är lätt att analysera. Till skillnad från den kvantitativa 

datainsamlingen finns det i den kvalitativa dataanalysen inte några tydliga regler för hur 

analysen ska gå till, men det generella tillvägagångssättet i den kvalitativa dataanalysen 

är att analyserna är iterativa till sin karaktär. Att dataanalysen är iterativ innebär att det 

finns en växling mellan insamling och analys av datan. Detta innebär att insamling och 

analys av data sker parallellt och i en växelverkan med varandra (Bryman & Bell 2005). 

När analysen ska genomföras i kvalitativa studier eller i fallstudier brukar den ske i 

olika steg till exempel på frågenivå. Detta eftersom analys av viss teori och empiri leder 

till ny insamling av data samt en ny analys. Analysen i en fallstudie ska bearbeta och ta 

hänsyn till all den insamlade datan som tidigare är skriven i studien. Det innebär att allt 

material ska bearbetas eller kommenteras. Analysen ska också ha fokus på det som är av 

störst vikt i fallstudien. Det innebär att analysen som genomförs ska utgå från 

frågeställningarna i arbetet och inte avvika från ämnet (Yin 2007). 

 

2.9.2 Examensarbetets analysmetod 

Examensarbetets analys består av tre delar, vilka tillhör frågeställning 1, 2 och 3. I Figur 

4 nedan ses examensarbetets analysmodell som visar hur teori och empiri kopplas 

samman för att genomföra analyserna. Den första analysen genomfördes med relevant 

teori och empiri som samlats in avseende processkartläggning för att kunna identifiera 

slöserier och kapacitetsbegränsningar i formgivningsprocessen. Den andra analysen 

behandlar teori och empiri som samlats in avseende de bakomliggande orsakerna till 

varför de identifierade slöserierna och kapacitetsbegränsningarna existerar. Den andra 

analysen som tillhör den andra frågeställningen, bygger därför på den första för att 

författarna ska kunna använda det som de kom fram till i den första analysen. För att 

kunna veta att teorin är relevant till den tredje analysen bygger den på resultatet som 
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den första och andra analysen kom fram till. Att analyserna bygger på varandra bidrar 

till en logisk ordning i examensarbetet. Till den tredje analysen har det inte samlats in 

någon ny empiri utan för att komma fram till om de förbättringsförslag som ges ökar 

kapaciteten i processen eller inte, bygger den tredje analysen på den insamlade empirin 

för frågeställning 1 och 2. 

 

Figur 4: Analysmodell (Egen illustration). 
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2.9.2.1 RQ1 Identifiering av slöserier och kapacitetsbegränsningar 

För att kunna identifiera de slöserier och kapacitetsbegränsningar som existerar i 

formgivningsprocessen krävdes att författarna gjorde en processkartläggning. För detta 

examensarbete ansåg författarna att det var lämpligast att utföra processkartan i 

empiriavsnittet trots att den gjorts både utifrån teori och empiri och därför mer kan 

klassas som en form av analys. Detta på grund av att författarna använde sig av 

processkartläggning som en metod för att strukturera upp och upprätta emprin. En 

annan anledning till att det var mer lämpligt att placera processkartan i empiriavsnittet 

är för att det ska bli lättare för läsaren att förstå de olika delarna i processen och hur 

dessa hänger ihop. Det förenklar för läsaren eftersom processkartan kommer i samband 

med att processen beskrivs och det gör att läsaren får en bättre helhet av processen. 

Detta gör att analysen istället kan fokusera på att identifiera slöserier och 

kapacitetsbegränsningar som den första frågeställningen syftar till. Analysen inleds 

därför istället med sammankopplade aspekter från den insamlade teorin och empirin 

avseende formgivningsprocessen som en produktionsprocess samt analys kring 

upprättandet av processkartan. Processkartläggningen i empirin blev därför ett 

hjälpmedel för att i analysen kunna identifiera vilka slöserier som finns och vart de 

finns i processen. De slöserier som identifieras har diskuterats utifrån de slöserier som 

teorin fastställt. I nästa steg av analysen beräknade författarna nominell och producerad 

kapacitet för både volym och tid. Beräkningarna användes sedan för att beräkna 

kapacitetsutnyttjandet i de olika funktionerna i processen för att kunna identifiera 

existerande kapacitetsbegränsningar. För att kunna utföra beräkningarna utgick 

författarna från det som teorin förespråkar om logiska beräkningsformler för kapacitet.  

 

2.9.2.2 RQ2 Bakomliggande orsaker till slöserier och kapacitetsbegränsningar 

I den andra frågeställningens analys har författarna identifierat de bakomliggande 

orsakerna till varför de slöserier och kapacitetsbegränsningar som identifierats i 

frågeställning 1 existerar. Detta har gjorts genom ny insamling av teori och empiri för 

att författarna skulle kunna upprätta orsak-verkandiagram och på så sätt kunna analysera 

de bakomliggande orsakerna.  

 

2.9.2.3 RQ3 Förbättringsförslag till kapacitetsökning 

För att kunna svara på om förbättringsåtgärderna till de identifierade slöserierna och 

kapacitetsbegränsningarna leder till en kapacitetsökning, krävdes att författarna 
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analyserade varje slöseri och kapacitetsbegränsning var för sig. Första steget i analysen 

blev att med hjälp av den insamlade teorin och analyserna från RQ1 och RQ2, 

identifiera den förbättringsåtgärd som författarna föreslår. Detta för att sedan kunna 

identifiera om dessa förslag kan leda till kapacitetsökningar i formgivningsprocessen. I 

analysen genomfördes därför kapacitetsplanering för varje slöseri och 

kapacitetsbegränsning genom att författarna tittade på hur förbättringen skulle påverka 

den enskilda funktionen och helheten i processen. Författarna har även genomfört 

analyser med antagna värden för att kunna beräkna möjliga alternativ för 

kapacitetsökningar. 

 

2.10 Metodsammanfattning 

Nedan i Tabell 4, visas en sammanfattning av de metodval som gjorts i denna studie.  

Metodsammanfattning 

Vetenskapligt synsätt Positivistiskt 

Vetenskapligt angreppssätt Deduktion  

Forskningsstrategi Kvalitativ med kvantitativa inslag 

Undersökningsdesign Fallstudie med en analysenhet 

Datainsamling Primärdata, sekundärdata 

Inledning Vetenskapliga artiklar, litteratur, 

ostrukturerad intervju, deltagande 

observation. 

Frågeställning 1 Vetenskapliga artiklar, litteratur, 

ostrukturerade och semi-

strukturerade intervju, deltagande 

och strukturerade observationer, 

excelfil, dokument 

Frågeställning 2 Vetenskapliga artiklar, litteratur, 

semi-strukturerade intervju, 

deltagande och strukturerade 

observationer, excelfil 

Frågeställning 3 Litteratur 

Empiriskt urval Snöbollsurval 

Kvalitetskriterier Begreppsvaliditet, intern validitet, 

extern validitet, reliabilitet 

Etiska övervägande Informationskravet, 

samtyckeskravet, anonymitetskravet, 

nyttjandekravet, falska 

förespeglingar 

Tabell 4: Metodsammanfattning (Egen illustration). 
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3 RQ1 Identifiering av slöserier och 

kapacitetsbegränsningar 

I detta kapitel redogörs det för att kunna besvara studiens första frågeställning. Kapitlet 

inleds med teori kring processer, processkartläggning, slöserier i processer samt 

kapacitet och kapacitetsbegränsningar. Sedan följer empirin som består av en 

processkartläggning över formgivningsprocessen. Tredje steget i kapitlet är en analys 

som är uppbyggd genom att först genomföra analys kring processkartan och därigenom 

identifiera vilka slöserier som finns i processen. Analysen avslutas med beräkningar 

kring kapacitetsutnyttjande samt identifiering av kapacitetsbegränsningar i processen. I 

Figur 5 nedan ses en disposition över kapitlet för RQ1.  

 

Figur 5: Disposition över RQ1 (Egen illustration). 

 

 

3.1 Teori 

3.1.1 Processer 

Definitionen av en process är att det är en serie av aktiviteter som producerar output för 

kunder genom att addera värde (Anjard 1998). Enligt Ljungberg (2002) är processer inte 

bara ett flöde utan också strukturer för att koordinera aktiviteter. Exempel på processer 

som kan finnas i organisationer är produktions-, investerings-, budget-, lednings- och 

planeringsprocesser (Alvesson & Sveningsson 2012). Enligt Paradiso & Cruickshank 

(2007) är processer ett sätt för företag att organisera ihop deras mänskliga, teknologiska 

och infrastrukturella resurser för att uppnå ett mål. Målet med en process är att den ska 
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tillfredsställa kunden genom att vara resurssnål, det vill säga att så lite resurser som 

möjligt bör användas. När förbättringsarbetet med processer sker, är det vanligt att 

förbättringar sker kontinuerligt och inte av karaktär där förbättringen består av stora 

förändringar som icke är återkommande. Anledningen till att många företag idag fått ett 

större intresse för processer är för att de processer som används är onödigt 

komplicerade. På många företag finns det kvar gamla rutiner trots att det inte finns 

några kunder för dessa aktiviteter. Många företags processer är också ekonomiskt och 

praktiskt ineffektiva (Lumsden 2012).  

 

En process känns igen genom att den består av sammanhängande aktiviteter som 

upprepas, skapar värde och tillfredsställer kunder. I en process ska också delprocesser 

kunna identifieras (Lumsden 2012). En process karaktäriseras av sex olika begrepp, 

objekt in, aktivitet, resurser, transformation, objekt ut och information. Objekt in är det 

som triggar igång hela processen (Ljungberg 2002) och är dess start som också kan 

kallas processens input (Damelio 1996). Om det inte finns något objekt in kan inte 

processen starta och aktiviteten kan inte bli utförd. Objekt in symboliserar ofta ett behov 

och det är nästan alltid kundens behov som triggar igång processen. När objekt in 

symboliserar kundens behov symboliserar den även varför processen utförs (Ljungberg 

2002). Begreppet aktivitet innehåller en följd av olika arbetsuppgifter som utförs 

(Damelio 1996). Resurserna är det som behövs för att utföra aktiviteterna i processen. 

Transformeringen är resultatet av att aktiviteterna och resurserna möts och skapar objekt 

ut. Objekt ut är då resultatet av transformationen och kan vara det som triggar igång 

nästa process, objekt in. Det sista begreppet som karakteriserar en process är 

information och det handlar om sådant som stödjer samt kontrollerar processen. 

Informationen kan också skapas av en aktivitet och kan på så sätt användas för att stödja 

och kontrollera andra aktiviteter. En process kan utföras utan information men det 

skulle leda till en mindre tillfredsställande process (Ljungberg 2002).  

 

3.1.1.1 Produktionsprocesser 

Produktionsprocessen eller transformationsprocessen som den också kan benämnas 

används för att framställa produkter utifrån de råmaterial, maskiner och personal som 

företaget har (Bjørnland et al. 2003). De resurser som ett företag använder som input till 

transformationen är arbetskraft, kapital, naturtillgångar, anläggningar, maskiner, 

material och energi. I transformationsprocessen kombineras dessa resurser för att skapa 
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de produkter som kunderna efterfrågat. Genom försäljningen av produkterna får företag 

in monetära medel som de sedan kan använda för ytterligare resursanskaffning och för 

att hålla transformationsprocessen igång (Olhager 2013). Enligt Jonsson & Matsson 

(2003) kan transformationsprocessen delas in i fem olika processer, varav den ena 

benämns transformation genom tillformning. Denna typ av produktionsprocess innebär 

att inputartikelns form förändras genom att artikelns materialmassa formgivs så att 

outputartikelns form blir en annan. Det innebär att processen inte tillsätter eller tar bort 

några komponenter från artikeln för att ändra dess form.  

 

3.1.2 Processkartläggning 

En effektiv metod för att dokumentera en process är att rita upp processer genom något 

som kallas processkartläggning (Paradiso & Cruickshank 2007). En processkartläggning 

handlar om att identifiera, dokumentera, analysera samt utveckla och förbättra 

processer. För ett företag kan en processkartläggning leda till ökad förståelse samt en 

förbättring av företagets processer (Anjard 1998). Det innebär att arbetet som utförs i 

nuläget blir synligt och uppmärksammat samt att processens uppbyggnad och utseende 

visualiseras (Klotz et al. 2008). Processkartor blir därför ett verktyg för att studera 

nuläget i organisationen och ligga till grund för förbättringsmöjligheter (Damelio 1996). 

En processkarta ger även en öppenhet kring aktiviteterna som genomförs och på så sätt 

kan alla medarbetare ta del av processens syfte och förstå sin betydelse i det hela 

genomströmmande flödet (Klotz et al. 2008).  

 

Processkartor kan vara ett hjälpmedel vid informationsdelning med personalen då 

processkartorna bildligt framställer organisationen. På så sätt förenklas beskrivningen 

av hur funktioner samverkar med varandra för att skapa en output (Paradiso & 

Cruickshank 2007). En processkarta visar vad som ska göras, när och var aktiviteten 

kommer utföras samt vem som gör vad (Klotz et al. 2008). En fördel med att göra 

processkartor är att de kan hjälpa till vid upprättandet av resultatmål samt att det är ett 

verktyg för att behålla kvaliteten på de produkter som produceras (Paradiso & 

Cruickshank 2007). Genom att kartlägga företagets processer och därefter analysera 

dem kan företaget minska processcykeltiderna, reducera defekta produkter, reducera 

kostnader, eliminera icke-värdeskapande processer samt öka produktiviteten. Dessa 

förbättringar kan sedan resultera i ökad kundnöjdhet. En processkartläggning är ett 
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användbart verktyg eftersom den hjälper till att förstå hur en process påverkar en annan. 

Den identifierar också vart i processen mätning av prestationen bör ske (Damelio 1996).  

 

3.1.2.1 Tillvägagångssätt för processkartläggning 

Enligt Paradiso & Cruickshank (2007) utgår företag från två faser när en processkarta 

upprättas. Den första fasen är förberedande och sker innan kartläggningen påbörjats. 

Det börjar med att förstå syftet och omfattningen i den process som ska kartläggas samt 

vad företaget har för krav på vilka detaljer som kartläggningen ska innehålla. Därefter 

bör företaget göra en lista över vilka aktiviteter eller funktioner som processen 

innehåller. Enligt Paradiso & Cruickshank (2007) och Keller & Jacka (1999) är det 

också viktigt i första fasen att upprätta gränser för vart processen startar och var den 

slutar. Andra fasen består av att konstruera processkartan. Fasen inleds med att 

aktiviteterna och beslutspunkterna placeras ut på kartan samt att ansluta dessa med hjälp 

av pilar i arbetsflödets riktning (Paradiso & Cruickshank 2007). Efter detta ska 

metoderna för distribution mellan de olika aktiviteterna beskrivas, till exempel hur 

material och information förflyttas (Leidy et al. 2008; Paradiso & Cruickshank 2007). I 

fas två kan företag också beskriva vilken teknik som används i processen och detta kan 

bland annat vara användning av informationssystem samt Excel- och Wordfiler 

(Paradiso & Cruickshank 2007). 

 

Ett flödesschema är en modell eller en grafisk bild som representerar aktiviteter och steg 

som en process består av (Damelio 1996). Vid upprättande av flödesschemat används 

symboler, linjer och ord för att beskriva relationerna mellan aktiviteterna (Keller & 

Jacka 1999). Ju mer detaljerat ett flödesschema är desto mer användbart är den eftersom 

flödesschemat bättre beskriver den verkliga processen och alla dess steg. Nedan i Figur 

6, visas de vanligaste flödessymbolerna samt förklaring till dessa (Damelio 1996).  
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Figur 6: De vanligaste flödesschemasymbolerna (Modifierad, Damelio 1996:11-13). 

 

En metod som kan vara användbar vid utformning av en processkarta är att upprätta 

simbanor, vilket kan illustreras på samma sätt som i Figur 7. Denna metod kan vara 

användbar när processkartan ska visa vilken person eller avdelning som är ansvarig för 

specifika aktiviteter (Damelio 1996). I denna processkarta har varje person, avdelning 

eller funktion en egen kolumn, vilket benämns som bokstaven A i Figur 7. Alla 

aktiviteter som utförs kommer visas i denna kolumn och dessa aktiviteter visas som 

bokstaven B i Figur 7. I figuren visas också vart input och output i processen sker och 

det steget visas med bokstaven C. Att använda simbanor vid utförandet av en 

processkarta är fördelaktigt för att visa en bild över vilken funktion som gör vilka 

aktiviteter. Det är också fördelaktigt för att det skapar en bild över kopplingarna mellan 

aktiviteterna (Jeston & Nelis 2008).  
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Figur 7: Teoretisk modell över en Simbana (Modifierad, Damelio 1996:38; Jeston & 

Nelis 2008:379). 

 

3.1.3 Slöserier i processer 

En processkartläggning är en metod som kan användas för att identifiera slöserier i 

företags processer. Slöserier som finns i företags processer kan vara aktiviteter som 

använder onödigt material och förflyttningar (Librelato et al. 2014). Allt som inte 

skapar värde för de nuvarande och framtida kunderna ska ses som ett slöseri (Hill 2005) 

och detta är aktiviteter som ett företag bör eliminera eftersom de inte skapar något värde 

för kunderna och därmed blir en kostnad (Librelato et al. 2014). För att kunna eliminera 

dessa aktiviteter som inte skapar värde krävs att dessa identifieras i den process som 

undersöks (Bergman & Klefsjö 2012). Enligt Bergman & Klefsjö (2012) och Librelato 

et al. (2014) kan slöserier eller brister i en process delas in i åtta olika grupper. Den 

första gruppen de skriver om är överproduktion och handlar om att företaget i processen 

producerar produkter innan de behövs. Överproduktion kan delas in i två olika grupper 

och kan antingen vara att företaget producerar fler produkter än vad som behövs eller 

när produkter ligger och lagras innan de ska konsumeras. Produkter som inte direkt når 

kund eller som ligger och väntar på kunder skapar inte värde och är därför ett slöseri i 

processerna. Den andra gruppen benämns väntan och inträffar när en maskin eller 

operatör måste vänta på nästa processteg eller resurs. Detta kan uppstå om till exempel 

en maskin stannar eller om det saknas råmaterial. Under väntan skapas inget värde och 

därför anses det vara ett slöseri i processerna.   
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Den tredje gruppen benämns onödiga transporter och handlar om att en transport inte 

skapar värde. För att genomföra en transport krävs utnyttjande av resurser, och den 

totala ledtiden för produkten kommer påverkas av hur lång transporttiden är. Om ett 

företag i en process kan eliminera en transport genom att omorganisera flödet har 

företaget lyckats eliminera slöseri i processen. Den fjärde gruppen är inkorrekta 

processer, vilket innebär att produkter som måste justeras ska rättas till direkt för att inte 

åstadkomma mer slöseri. Material och enheter som ligger i lager skapar inget värde och 

det är den femte gruppen som benämns onödiga lager. Förutom att ett lager inte skapar 

värde kan onödiga lager också dölja andra problem som kan finnas i processen. En 

onödig rörelse är också en aktivitet som är ett slöseri, vilket identifieras som det sjätte 

slöseriet. Varje rörelse eller förflyttning som personalen utför som är onödig bör 

elimineras i processerna. Att skapa produkter som är defekta är ett uppenbart slöseri i en 

process, vilket blir den sjunde gruppen av slöserier (Bergman & Klefsjö 2012; Librelato 

et al. 2014). Detta på grund av att defekta produkter ger upphov till kostnader och att 

färre produkter kan tillverkas i produktionen (Sörqvist 2004). Förutom defekta 

produkter är också olika kontroller av dessa ett slöseri i form av tid och arbete. Den sista 

gruppen benämns outnyttjad kreativitet hos medarbetare, vilket innebär att det är ett 

slöseri att inte engagera sig och lyssna på sina medarbetare. Ett företag kan genom att 

använda kreativiteten hos medarbetarna skapa förbättringar och lära sig nya saker 

(Bergman & Klefsjö 2012; Librelato et al. 2014).    

 

3.1.4 Kapacitet 

Kapaciteten i ett företag avser den arbetsmängd som en produktionsresurs kan utföra 

under en bestämd tidsperiod (Olhager 2013). I Figur 8 nedan, illustreras fyra typer av 

kapacitetsnivåer som bör beaktas vid beräknande och fastställande av kapacitet. Dessa 

är maximal kapacitet, nominell kapacitet, bruttokapacitet och nettokapacitet (Mattsson 

1999). Den maximala kapaciteten är den högsta kapaciteten som praktiskt skulle kunna 

uppnås medan den nominella är den som företag räknar med att kunna använda (Hill 

2005). Den nominella kapaciteten brukar innehålla de två variablerna antal skift och 

antal timmar per skift (Mattsson 1999). Eftersom det kan uppstå kapacitetsbortfall bör 

dessa beaktas i den nominella kapaciteten. Kapacitetsbortfall kan bero på att personalen 

blir frånvaro en kort tid av anledningar så som sjukdom eller olycksfall (Slack & Lewis 

2015; Mattsson 1999). Kapacitetsbortfall kan också bero på maskinhaveri eller 

underhållsarbete i produktionen. När dessa bortfall reduceras från den nominella 
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kapaciteten uppstår bruttokapaciteten. Företag bör reservera kapacitet utifrån 

bruttokapaciteten i fall oväntade och oplanerade händelser skulle uppstå. Dessa 

oplanerade händelser kan till exempel vara omarbetning av produkter som inte är 

kvalitetsgodkända, prototypproduktion eller nytillverkning om produkter behövts 

kasseras. Efter denna reservation benämns kapaciteten för nettokapacitet (Mattsson 

1999).  

 

Figur 8: De olika kapacitetsnivåerna (Modifierad, Mattsson 1999:150). 

 

Genom att mäta kapacitetsutnyttjandet kan det ses hur mycket av den nominella 

kapaciteten som använts. Kapacitetsutnyttjandet kan därför aldrig överstiga 100 %. 

Måttet kapacitetsutnyttjande är ett relativt mått mellan 0 och 100 % som säger något om 

hur stor del av den nominella kapaciteten som används (Olhager 2013). När företag 

använder effektivitetsmått för kapacitetsutnyttjande i produktionen utgår de oftast från 

den nominella kapaciteten (Mattsson & Jonsson 2003). Ett effektivitetsmått som 

används för att mäta kapacitetsutnyttjande benämns utnyttjandegraden och definieras 

enligt följande i Figur 9 (Mattsson & Jonsson 2003: Lumsden 2012). Det viktiga vid 

användning av detta effektivitetsmått är att samma enhet används i både täljaren och 

nämnare, exempelvis i enheterna styck eller tid i form av antingen arbetstimmar eller 

maskintimmar (Mattsson & Jonsson 2003).  
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Figur 9: Beräkning av utnyttjandegraden (Modifierad, Mattsson & Jonsson 2003:82). 

 

3.1.5 Kapacitetsbegränsningar 

Theory of constraints (TOC) är teorin om kapacitetsbegränsningar eller flaskhalsar 

(Librelato et al. 2014). Denna teori innebär att företag bör acceptera att det inte är 

balans i kapaciteterna i produktionsflödet utan istället bör företag fokusera på att 

identifiera vart flaskhalsarna finns. En flaskhals kan till exempel vara en arbetsplats i 

produktionsflödet som har lägre kapacitet än det övriga flödet (Jonsson & Mattsson 

2011).  

 

En flaskhals är något som begränsar flödet i ett företags värdekedja (Hill 2005) och 

påverkar den totala genomloppstiden i processen (Bergman & Klefsjö 2012). Ofta är en 

flaskhals en maskin som begränsar kapaciteten i produktionen. Flaskhalsar kan dock 

vara av andra slag, exempelvis att tillgången på material kan vara begränsad, att företag 

producerar mer än vad marknaden efterfrågar eller att marknaden efterfrågar mer än vad 

produktionen klarar av (Olhager 2013). Betterton & Silver (2012) definierar även en 

flaskhals som en resurs där det ingående materialet kommer från ett PIA-lager. I 

produktionssystemet blir flaskhalsen den styrande resursen och de övriga resurserna har 

oftast en överkapacitet (Olhager 2013). När det finns en flaskhals i ett system kommer 

ett lager av produkter i arbete att byggas upp i processen. Detta kan leda till långa 

ledtider, hög kapitalbindning, höga kostnader och sämre kundtillfredsställelse (Lumsden 

2012). Enligt Olhager (2013) bör produkterna eller materialet vara kvalitetskontrollerat 

innan flaskhalsaktiviteten bearbetar produkten, eftersom det är ett oerhört slöseri med 

resurser om en flaskhals ska bearbeta defekt material. 

 

3.2 Empiri 

3.2.1 Processkartläggning 

I formgivningsprocessen på Svensson & Linnér produceras idag endast en produkttyp, 

vilken är en stol som benämns Fjällberget. Stolen produceras i två olika varianter, det 

vill säga i träslagen björk och ek. Denna produkt och process är idag endast avsedd för 

en kund, vilket är IKEA. Produkten tillverkas efter kundorder och tillverkas i stora order 
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om cirka 1500 stycken (Medarbetare 5 2016-02-23). Enligt Bilaga 5 har processen från 

januari till mitten av mars, tillverkat i genomsnitt 287 stolar per dag. Processen är 

verksam i två skift där det arbetar två personer i varje skift (Medarbetare 5 2016-02-23). 

Processen är aktiv mellan 05.00 och 22.15, vilket betyder att processen producerar i 

cirka 17 timmar per dag. Vid skiftbyte och i slutet av dagen städas processen 

(Medarbetare 4 2016-03-14), vilket innebär att slängda slippapper plockas upp, spån tas 

bort och underhåll sker på robotarna. Städningen i skiftbyte tar ca 720 sekunder 

(Strukturerad observation 2016-03-14). När robotarna i formgivningsprocessen stannar 

på grund av fel och störningar är det medarbetarna i processen som har ansvar för att 

åtgärda felet och få i gång roboten (Deltagande observation 2016-02-23; Strukturerad 

observation 2016-02-25). Om medarbetarna inte kan reparera felet kan de kontakta 

ABB som då kan komma och åtgärda felet (Medarbetare 4 2016-03-14). I processen 

finns idag inga riktlinjer eller standardiseringar över hur processens olika aktiviteter ska 

utföras, utan olika personer kan göra arbetet på olika sätt (Deltagande observation 2016-

02-23; Strukturerad observation 2016-02-25). De enskilda medarbetarna är därför 

självlärda då de hittat sitt eget sätt att utföra arbetsuppgifterna på (Medarbetare 3 2016-

03-14).  

 

Formgivningsprocessens syfte är att skapa formgivna produkter med hög kvalitet för 

kunden. Processens startpunkt är när det stansade faneret anländer från leverantören till 

det fanerlager som är placerat i en annan byggnad än den där den huvudsakliga 

formgivningsprocessen är placerad. Slutpunkten för processen är när de formgivna 

produkterna lagras i ett PIA-lager (Deltagande observation 2016-02-23). Nedan i Tabell 

5, visas en lista över de funktioner och aktiviteter som finns i formgivningsprocessen på 

Svensson & Linnér:  

Funktioner Aktiviteter 

Lager av stansat faner Lagring Skärning 

Plockrobot  Påfyllning Grov- och finslip 

Tryckmaskin  Laddning Truckförflyttning 

Skär- och sliprobot Plockning Handtrucksförflyttning 

Pia-lager Limning Handkraftsförflyttning 

  Hopläggning Kvalitetskontroller 

  Manuella justeringar Kassationslagring 

  Pressning & böjning Handslipning 

  Väntan på rullband Packning 

  Kontroll av produkt   

Tabell 5: Funktioner och aktiviteter (Egen illustration). 
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Utifrån listan med aktiviteter och funktioner skapades en processkarta (Paradiso & 

Cruickshank 2007). Processkartan är utformad med hjälp av teorin avseende 

processkartläggning och flödeschemasymboler. Kartan har utformats som en simbanan 

för att visa var de olika aktiviteterna sker genom att dela upp den i olika funktioner 

(Jeston & Nelis 2008). I Figur 10 nedan visas den konstruerade simbanan över 

formgivningsprocessen på Svensson & Linnér. Processen består av fem olika 

funktioner, vilka är lager av stansat faner, plockrobot, tryckmaskin, skär- och sliprobot 

samt PIA-lager (Deltagande observation 2016-02-23). I avsnitt 3.2.1.1 till 3.2.1.5 

presenteras mer i detalj vad varje funktion i processkartan innehåller. 
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Figur 10: Simbana över formgivningsprocessen (Egen illustration). 

 

3.2.1.1 Lager av stansat faner 

I Figur 11 nedan visas vilka steg som delprocessen, lager av stansat faner, innehåller 

och i vilken ordning stegen sker. Figur 12 nedan, visar en layout över hur fanerlagret 

och mellanlagret ser ut i nuläget. I layoutbilden visas väggarna i produktionshallen som 

ett tjockt streck medan de streckade linjerna symboliserar antingen dörrar eller galler 

som avgränsar cellerna från produktionsytan. Gallret runtom robotcellerna existerar på 

grund av att medarbetare inte ska befinna sig i robotområdet. Den tunna heldragna 

linjen markerar området för funktionerna. Detta är genomgående för alla kommande 

layoutbilder i arbetet.  

 

Figur 11: Delprocess över lager av stansat faner (Egen illustration). 
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Figur 12: Layout över delprocessen lager av stansat faner (Egen illustration). 

 

I Figur 11 ses att delprocessen lager av stansat faner börjar med att input i form av 34 

pallar av stansat faner levereras från en leverantör och placeras i fanerlagret. Detta 

symboliseras av siffran ett och två i Figur 11 och av siffran två i Figur 12. När och hur 

ofta leveranserna kommer varierar men det vanligaste är att leveranserna av det stansade 

faneret anländer på måndagar. Det är också olika vilken typ av faner som anländer 

(Medarbetare 2 2016-03-14). Inputen i formgivningsprocessen består av faner i olika 

former, såsom ytfaner och mellanfaner. Mellanfaneret är faneret som placeras mellan 

två ytfaner och detta levereras i tre olika varianter där kvaliteten och träriktningen 

varierar på faneret. Det levereras därmed fyra olika fanertyper till lagret, en typ av 

ytfaner och tre olika varianter av mellanfaner (Medarbetare 1 2016-02-23). Beroende på 

vilken typ av träslag som den tillverkande produkten består av levereras ytfaneret 

antingen i björk eller i ek. Detta eftersom det bara tillverkas en produkttyp i taget i stora 

order. När faneret anländer i fanerlagret är det beskuret i den form som krävs för att 

faneret ska passa den produkt som tillverkas i nuläget (VD 2016-02-25). Materialet 

anländer på pallar med pallkragar och förflyttas i det andra steget med hjälp av en truck 

till ett mellanlager som visas som siffran tre i Figur 11 och 12. Det första fanerlagret 

befinner sig i en byggnad utanför fabriken medan mellanlagret befinner sig inne i 
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fabriken där själva produktionsytan är det vill säga närmare plockroboten där produkten 

först börjar tillverkas. Personen som gör förflyttningen av pallarna försöker ta de pallar 

som är äldst då det finns datum på pallarna. Detta görs på eget initiativ av medarbetaren 

eftersom det inte finns någon riktlinje över vilken pall som ska tas. Fanerlagret beräknas 

genom inventeringar av lagret (Medarbetare 2 2016-03-14). 

 

Pallarna i fanerlagret och mellanlagret har inte någon bestämd pallplats där de ska 

placeras utan ställs på golvet där det finns utrymme (Deltagande observation 2016-02-

23). I mellanlagret som har en yta på cirka 3*4=12   , lagras det material som behövs 

till dagsproduktionen för varje dag (Strukturerade observation 2016-03-21). Det är 

viktigt att det finns tillräckligt med stansat faner i lager för att klara en veckas 

produktion, då leveranserna anländer en gång i veckan (Medarbetare 3 2016-03-14). I 

mellanlagret förvaras även lim i stora tunnor placerade på pallar. Limmet används för 

påfyllning i plockroboten för att limma ihop faneret. Delprocessen avslutas med att 

materialet förflyttas med handtruck till nästa delprocess, plockroboten. Förflyttningen 

tar cirka 120 sekunder och innebär att medarbetaren först hämtar en handtruck, 

förflyttar pallen, lämnar handtrucken samt öppnar pallen (Deltagande observation 2016-

02-23). När faner behövs fyllas på i plockroboten tas ut från lagret och när pallen väljs 

tas den som står mest tillgänglig (Medarbetare 5 2016-02-23). Det kan hända att pallar 

behövs flyttas för att truckföraren ska komma åt den avsedda pallen (Deltagande 

observation 2016-02-23).  

 

3.2.1.2 Plockrobot 

I Figur 13 visas de steg som delprocessen plockrobot innehåller, figuren visar även i 

vilken ordning stegen sker. I Figur 14 visas layouten över delprocessen och här kan 

läsaren genom siffrorna se var stegen sker. Denna process består av en plockrobot som 

plockar och lägger ihop faneret.  

 

 

Figur 13: Delprocess över plockrobot (Egen illustration). 
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Figur 14: Layout över delprocessen plockrobot (Egen illustration). 

 

Processens input består av pallar med olika fanertyper, där det finns ytfaner och 

mellanfaner. Dessa förflyttas med hjälp av en handtruck till ett påfyllnadslager som 

ligger precis utanför cellen. Påfyllnadslagret representeras av siffran fyra i de två 

figurerna. I påfyllnadslagret, siffra fyra, ligger faneret tills att det fylls på i robotens 

plockstationer som representeras av siffran 5 i Figur 13 och 14. Plockstationerna fylls 

på ca 3-4 gånger varje dag, beroende på hur många produkter som produceras 

(Medarbetare 3 2016-03-14). Det finns fyra plockstationer som måste fyllas på, tre av 

dessa består av mellanfaner och en av ytfaner (Deltagande observation 2016-02-23). 

Skillnaden mellan de olika plockstationerna med mellanfaner är att kvaliteten och 

träriktningen skiljer sig åt, vilket fallföretaget benämner tvärs och längs (Medarbetare 1 

2016-02-23). Plockstationerna fylls på efterhand när materialet börjar ta slut och sker 

inte varje gång roboten plockar materialet. Vid påfyllningen fylls alla plockstationerna 

på oavsett om faneret är slut (Medarbetare 3 2016-03-14). När plockstationerna fylls på 

måste roboten stanna eftersom arbetaren går in i cellen (Deltagande observation 2016-

02-23).   
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När materialet är påfyllt i plockstationerna hämtar arbetaren ett antal ytfaner ur 

påfyllnadslagret och placerar de närmare stationen där ytfaneret ska laddas. I steg sex 

tar arbetaren ett ytfaner och placerar det i en laddningsmall som sedan skjuts in i 

roboten och detta gör att roboten kan starta plockaktiviteten. Roboten plockar då åtta 

stycken mellanfaner var för sig i en bestämd ordning. Under plockningen går varje 

fanerbit under ett limvattenfall och sedan lägger roboten mellanfaneret på det ytfaner 

som skjutits in av arbetaren i cellen. Det kan hända att vissa fanerbitar inte kan 

användas eller att vissa är defekta. När detta sker går medarbetaren in i cellen och 

avlägsnar fanerbiten från roboten, vilka sedan slängs på golvet i cellen. Beroende på vad 

som var fel med fanerbiten gör medarbetaren antingen limningen och plockningen 

förhand eller fäster ett nytt faner på robotarmen så roboten kan fortsätta sin plockning 

med de resterande fanerbitarna (Deltagande observation 2016-02-23). Anledningen till 

att mellanfaneret plockas i en bestämd ordning är för att produkten ska få en så bra 

kvalitet som möjligt. Detta har testats fram så att roboten plockar materialet i den bästa 

ordningen (Medarbetare 1 2016-02-23). Efter att roboten plockat åtta stycken 

mellanfaner plockar den ett ytfaner från plockstationen. Detta ytfaner går också under 

limvattenfallet och läggs sedan på de andra fanerbitarna. Plockningen, limningen och 

hopläggningen representeras av siffrorna 7-9 i figurerna (Deltagande observation 2016-

02-23). 

 

Det sista steget, steg 10, är att den plockade fanerbunten skjuts ut ur cellen och 

arbetaren plockar materialet och justerar det så att alla faner ligger i linje med varandra. 

Produkten består därmed totalt av tio beskurna hopplockade faner. Denna fanerbunt är 

delprocessens output som går vidare till nästa delprocess som är tryckmaskinen 

(Deltagande observation 2016-02-23). Genomloppstiden från input till output i cellen 

uppgår till 126,71 sekunder (Strukturerad observation 2016-02-25) och enligt de 

strukturerade observationerna (2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-21) 

producerar plockroboten i genomsnitt 23 produkter per timme. Observationerna visar 

också att roboten har en genomsnittlig stopptid på 425 sekunder per timme.  

 

3.2.1.3 Tryckmaskin 

Delprocessens steg och aktiviteter visas i Figur 15, där det också ses att delprocessens 

första steg är press och böjning i tryckmaskinerna. Processen består av tre likadana 

tryckmaskiner, vilka är placerade på ett sätt som kan ses i Figur 16.  
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Figur 15: Delprocess över tryckmaskin (Egen illustration). 

 

 

Figur 16: Layout över delprocessen tryckmaskin (Egen illustration). 

 

När faneret justerats i den tidigare delprocessen, plockrobot, tar arbetaren det 

hopplockade faneret och placerar det för hand i tryckmaskinen, där det med hjälp av 

värme och tryckkraft kan pressa och böja materialet (Deltagande observation 2016-02-

23). I steg 11 pressas det hopplockade faneret i 300 sekunder för att limmet ska torka 

och produkten ska få den form som är avsedd (Medarbetare 5 2016-02-23; Strukturerad 

observation 2016-03-14). I nuläget producerar tryckmaskinerna i genomsnitt 23 

produkter per timme och har en genomsnittlig stopptid på 1801 sekunder per timme. 

Stopptiden i tryckmaskinerna är den tid när någon eller några av tryckmaskinerna 

saknar produkt att pressa (Strukturerade observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-

03-14; 2016-03-21). Under arbetet krävs det att maskinerna blåses rena med hjälp av 

tryckluft. När produkten har pressats färdigt, genomförs i steg tolv en kvalitetskontroll 

på produkten. Efter kontrollen tar arbetaren ett beslut i steg 13 om produkten ska få 

fortsätta processen eller om produkten inte håller kvaliteten så att den måste gå till 
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kassation i steg 14. Enligt de strukturerade observationerna (2016-02-23; 2016-02-25; 

2016-03-14; 2016-03-21) uppstår cirka 8 % i kassationer för tryckmaskinerna. Detta 

beräknades genom att ta antalet kassationer dividerat med den producerade volymen 

inklusive kassationerna. Om produkten inte är godkänd placeras den i ett lager av 

defekta produkter. Detta lager är placerat tillfälligt på golvet bredvid ett av rullbanden 

som tillhör skär- och sliproboten. När det anses vara för många produkter i detta 

tillfälliga lager, placeras alla defekta produkter i det gemensamma kassationslagret, steg 

23, för hela processen, vilket är placerat bredvid handslipningen i näst sista 

delprocessen, skär- och sliproboten. Delprocessen avslutas därmed antingen med att 

defekta produkter placeras i lager eller att godkända produkter blir delprocessens output 

(Deltagande observation 2016-02-23).   

 

3.2.1.4 Skär- och sliprobot 

Delprocessen skär- och sliprobot består av en robot som skär och slipar de 

halvfabricerade produkterna samt av tillhörande aktiviteter. Funktionens aktiviteter och 

steg visas i Figur 17, och i Figur 18 visas layouten över var aktiviteterna sker. 

 

 

Figur 17: Delprocess över skär- och sliprobot (Egen illustration). 
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Figur 18: Layout över delprocessen skär- och sliproboten (Egen illustration). 

 

Delprocessen skär- och sliproboten börjar med steg 15 där den halvfabricerade 

produkten, som godkändes i kvalitetskontrollen, placeras med handkraft på ett rullband. 

Produkterna placeras i kö och får vänta för att komma in i robotcellen (Deltagande 

observation 2016-02-23). På rullbandet får det plats cirka 8 halvfabricerade produkter, 

vilket gör att när bandet är fullt placeras produkten på golvet intill rullbandet 

(Strukturerad observation 2016-02-25). Innan medarbetarna tar rast försöker de fylla 

rullbandet så att roboten hela tiden är aktiv medan rasterna äger rum, det vill säga när 

aktiviteten är obemannad (Medarbetare 5 2016-02-25).   

 

Roboten plockar upp den första produkten på bandet och för denna till en gjuten mall 

för att kontrollera och parera produkten så att den passar i nästa steg, skärningssteget 

(Medarbetare 5 2016-02-25). Detta görs i steg 16 som representeras av en 

referenspunkt. Roboten förflyttar produkten till steg 17, där kanterna på produkten skärs 

till. Detta skärningssteg består av två likadana skärmaskiner. Under tiden den ena 

produktens kanter skärs till, förflyttar roboten den färdigskurna produkten till steg 18, 

där kanterna grovslipas. Efter det förflyttas produkten till steg 19 där finslipning av 
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kanterna sker. Produkten placeras sedan på det andra rullbandet som går ut från 

robotcellen och detta är steg 20 i figurerna (Deltagande observation 2016-02-23). 

Genomloppstiden från och med att roboten plockar upp produkten från rullbandet till att 

den placerar samma produkt på det andra bandet uppgår till ca 352 sekunder. Eftersom 

roboten har kapacitet att växla mellan två produkter, det vill säga köra två produkter 

samtidigt, uppgår outputen i roboten till en produkt per 186,01 sekunder (Strukturerad 

observation 2016-02-25). I nuläget producerar skär- och sliproboten i genomsnitt 18 

produkter per timme och har en genomsnittlig stopptid på 217 sekunder (Strukturerade 

observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-21). 

 

Produkterna placeras på kö även på bandet ut från robotcellen för att genomgå en 

manuell kvalitetskontroll i steg 21. I kvalitetskontrollen kontrolleras om roboten har 

slipat kanterna så mjuka som krävs för att produkten ska bli godkänd. I 

kvalitetskontrollen kontrolleras också om produkten uppfyller den kvalitet som krävs. 

Produkten står inför ett beslut i steg 22 där den antingen måste finjusteras genom 

handslipning eller om produkten är defekt och inte uppfyller den kvalitet som krävs. 

Om produkten inte uppfyller den kvalitet som krävs går produkten till ett 

kassationslager i steg 23 (Deltagande observation 2016-02-23). Enligt de strukturerade 

observationerna (2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-21) visar det sig att det 

genomsnittligt inte blev någon kassation efter att produkten körts genom skär- och 

sliproboten. De produkter som var defekta vid output, åtgärdades med handkraft genom 

exempelvis limning (Strukturerad observation 2016-03-14). Om produkten uppfyller 

den kvalitet som krävs måste produkten handslipas där roboten har greppat produkten, 

då dessa ytor inte kunnat slipas i grovslipen eller finslipen. Ibland måste produkten även 

slipas på andra ytor ifall ytorna inte slipats tillräckligt (VD 2016-02-25; Medarbetare 5 

2016-02-25). Finjusteringen sker i steg 24 genom att produkten finslipas för hand och 

att överflödigt damm blåses bort tills den uppnått kvaliteten som krävs. Delprocessen 

avslutas med att produkten uppfyller kvaliteten och är redo att gå vidare i 

formgivningsprocessen (Deltagande observation 2016-02-23). Ibland måste slippappret 

i roboten bytas ut för att roboten ska kunna fortsätta arbeta. Vid byte av slippappret 

måste arbetaren gå in i cellen och detta gör att roboten måste stoppas under bytet. De 

bytna slippappren slängs på golvet i robotcellen vid bytet (Strukturerad observation 

2016-02-25). Det varierar hur ofta slippappren behöver bytas, vilket kan bero på hur 

produktens kvalitet är efter skärningen. Vassa kanter på produkten kan till exempel göra 
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att slippappret behöver bytas oftare (Medarbetare 3 2016-03-14). Enligt observationerna 

som gjorts har författarna sett att pappret byts ungefär en gång i timmen (Deltagande 

observation 2016-02-23; Strukturerad observation 2016-03-14) och tar enligt Bilaga 4 

cirka 60 sekunder.  

 

3.2.1.5 PIA-lager 

Delprocessen PIA-lager är en process där det bara finns två steg och dessa visas i Figur 

19 nedan. 

 

Figur 19: Delprocess över PIA-lager (Egen illustration). 

 

Inputen består av handslipade produkter som i steg 25 packas i stora kartonger som 

medarbetaren själv tejpar ihop. Dessa kartonger lagras sedan i steg 26 i ett PIA-lager 

(Strukturerad observation 2016-02-25). Lagringen i PIA-lagret är slutpunkten för hela 

formgivningsprocessen som författarna studerar.  

 

3.3 Analys 

3.3.1 Processkartläggning 

I ett företag kan det finnas olika sorters processer där produktionsprocessen är en av 

dessa (Alvesson & Sveningsson 2012). En produktionsprocess finns i ett företag för att 

framställa produkter utifrån det material, personer och maskiner som ett företag har 

(Bjørnland et al. 2003). Formgivningsprocessen på Svensson & Linnér är en 

produktionsprocess då den producerar produkttypen Fjällbacka genom att använda sig 

av material, personer och maskiner på företaget (Deltagande observation 2016-02-23). 

Materialet som används i processen är faner som anländer från en leverantör som 

stansat materialet (VD 2016-02-25). I processen arbetar två personer i varje skift för att 

genomföra aktiviteterna som krävs för att det stansade faneret ska få den önskade form 

och kvalitet (Medarbetare 5 2016-02-23). För att kunna tillverka produkten i 

formgivningsprocessen krävs fem maskiner, en plockrobot, tre tryckmaskiner samt en 

skär- och sliprobot (Deltagande observation 2016-02-23). En produktionsprocess kan 

enligt Jonsson & Matsson (2003) delas in i fem olika processer där tillformning är en av 

dessa. Tillformning innebär att inputartikelns form förändras genom att materialet 

formges så att outputartikelns form blir en annan. I en tillformningsprocess tillsätts inga 
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nya komponenter och det tas inte heller bort några komponenter från produkten 

(Jonsson & Matsson 2003). Formgivningsprocessen på Svensson & Linnér är en 

tillformningsprocess då det är en process där det stansade faneret formges till en annan 

form än vad produkten hade innan processens start. I processen används det stansade 

faneret och det varken tillsätts eller tas bort komponenter, vilket också styrker att det är 

en tillformningsprocess (Deltagande observation 2016-02-23).   

 

För att kunna upprätta Svensson & Linnérs simbana över formgivningsprocessen 

användes Paradiso & Cruickshanks (2007) två faser där författarna började med att 

förstå syftet med formgivningsprocessen, vilket är att skapa formgivna produkter med 

hög kvalitet för kunden (Deltagande observation 2016-02-23). Det upprättades sedan en 

lista över de aktiviteter som finns i formgivningsprocessen (Paradiso & Cruickshanks 

2007) och vart processen startar samt slutar (Keller & Jacka 1999). Detta blev ett 

hjälpmedel inför nästa fas där simbanan upprättades. Simbanan för 

formgivningsprocessen upprättades genom samma design och flödessymboler som 

Damelio (1996) förespråkade, eftersom den utformade processkartan ska vara i enlighet 

med teorin.  

 

3.3.2 Identifiering av slöserier 

Processkartläggning är en metod som kan användas för att identifiera slöserier i ett 

företags processer (Librelato et al. 2014). Eftersom Svensson & Linnér inte kartlagt 

formgivningsprocessen (VD 2015-12-29) finns enligt Liberalto et al. (2014) möjligheter 

att identifiera slöserier som inte hade upptäcks om en kartläggning inte genomförts. I 

Svensson & Linnérs fall kan slöserier medföra att kapaciteten i processen inte utnyttjas 

fullt ut (Lumsden 2012). Eftersom fallföretaget ligger efter med sina order idag (VD 

2015-12-29) påverkas de av att slöserier existerar (Librelato et al. 2014). Det är därför 

viktigt att genomföra en processkartläggning för att kunna upptäcka slöserier och för att 

kunna minimera dessa. Därför har författarna gjort en kartläggning då denna ska ligga 

till grund för identifierigen av slöserier i processen. Slöserier är aktiviteter där onödigt 

material eller förflyttningar används (Librelato et al. 2014) vilket gör att allt som inte 

skapar värde bör elimineras i processen (Hill 2005). Utifrån de åtta grupper som 

Bergman & Klefsjö (2012) och Librelato et al. (2014) förespråkar har det med hjälp av 

processkartläggningen identifierats ett antal slöserier i Svensson & Linnérs 

formgivningsprocess.  
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3.3.2.1 Lager av stansat faner 

I gruppen som benämns onödiga lager kan författarna identifiera ett slöseri i funktionen 

lager av stansat faner. I nuläget lagras först faneret på pallar i ett fanerlager utanför 

själva produktionsytan. Det är samma placering som när materialet placeras i samband 

med leverans från leverantör. Pallarna förflyttas sedan med truck till mellanlagret och 

sedan med handtruck till påfyllnadslagret i funktionen plockrobot. Det som kan 

identifieras här är att det i nuläget uppstår ett slöseri i form av tre efterföljande 

fanerlager (Deltagande observation 2016-02-23). Faneret som lagras skapar inget värde 

(Bergman & Klefsjö 2012; Librelato et al. 2014), vilket gör att författarna ser de tre 

efterföljande fanerlager som ett slöseri i gruppen onödiga lager.  

 

I samband med lagringen vilken sker som steg 1-4 i processkartan, identifierar 

författarna ytterligare slöserier i form av onödiga rörelser och transporter (Bergman & 

Klefsjö 2012; Librelato et al. 2014). De onödiga rörelserna och transporterna uppstår 

när pallarna behöver hämtas upp av handtruck i mellanlagret för att förflyttas till 

påfyllnadslagret en bit bort. Författarna menar att detta är en onödig rörelse och en 

onödig transportering i processen eftersom pallarna förflyttas fram och tillbaka samt att 

arbetskraft utnyttjas för att utföra förflyttningarna. Författarna ser det också som ett 

slöseri eftersom faneret fortfarande är packat likadant i pallarna, det vill säga inte 

öppnat, i fanerlagret som befinner sig i den andra byggnaden samt i mellanlagret. Det är 

först i påfyllnadslagret som pallarna öppnas och där faneret är tillgängligt för påfyllning 

(Deltagande observation 2016-02-23).  

 

3.3.2.2 Påfyllning och underhåll 

Det stansade faneret fylls på i plockroboten när materialet tar slut i påfyllningsstationen. 

Det finns fyra stationer där olika sorter av stansat faner behövs fyllas på (Deltagande 

observation 2016-02-23). En station består av ytfaner och tre stationer består av 

mellanfaner som har olika kvalitet och där fanerriktningen är olika (Medarbetare 1 

2016-02-23). Påfyllningsstationerna fylls på när materialet i någon av dem tar slut och 

vid påfyllningen fylls alla stationer på oavsett om de är slut (Medarbetare 3 2016-03-

14). Vid påfyllningen måste arbetaren gå in i cellen och detta leder till att roboten måste 

stanna (Deltagande observation 2016-02-23). När detta sker uppstår ett slöseri som 

hamnar i kategorin väntan. Denna kategori väntan uppstår när en maskin eller operatör 
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måste vänta på nästa processteg eller resurs. Detta kan ske om till exempel en maskin 

stannar (Bergman & Klefsjö 2012; Librelato et al. 2014).  

 

När påfyllning i plockroboten sker måste den stanna och vänta på att materialet ska 

fyllas på innan roboten kan fortsätta plocka faneret (Deltagande observation 2016-02-

23). Anledningen till att detta är ett slöseri är för att när maskinen står still skapas inget 

värde och därför bör roboten vara så lite inaktiv som möjligt (Bergman & Klefsjö 2012; 

Librelato et al. 2014). För Svensson & Linnér riskerar alla stopp i processen enligt 

Librelato et al. (2014) att bidra till kostnader och att färre produkter blir output till kund. 

Därför är det viktigt att se över alla planerade kapacitetsbortfall för att undersöka om det 

går att reducera dessa och därmed öka kapaciteten i processen (Mattsson 1999). Ett 

planerat kapacitetsbortfall kan därför vara påfyllning i roboten eftersom det enligt 

Mattsson (1999) kan liknas som underhåll i processen, men det finns också andra 

underhåll i processen som leder till stopp. Dessa är till exempel när lim måste fyllas på i 

plockroboten eller när slippappret måste bytas i skär- och sliproboten (Deltagande 

observation 2016-02-23). Eftersom dessa underhåll är planerade kapacitetsbortfall, 

krävs det att de genomförs för att processen ska kunna fortsätta att producera produkter 

(Mattsson 1999). Författarna anser därför att underhållet är nödvändigt och det leder till 

att slöseriet väntan inte kommer kunna minimeras, vilket gör att författarna inte kommer 

studera slöseriet vidare i RQ2 och RQ3.  

 

3.3.2.3 Provisoriska åtgärder 

Ett annat slöseri i formgivningsprocessen på Svensson & Linnér kan identifieras i 

kategorin inkorrekta processer (Bergman & Klefsjö 2012). Detta slöseri uppstår i hela 

formgivningsprocessen men främst i plockroboten och i skär- och sliproboten 

(Deltagande observation 2016-02-25). I och med att medarbetarna i processen åtgärdar 

bristen eller felet som kan uppstå i robotcellen provisoriskt (Medarbetare 5 2016-02-

23), ser författarna detta som ett slöseri. Detta eftersom felet endast justeras temporärt 

(Medarbetare 5 2016-02-25) och kan därför komma att uppstå ytterligare gånger 

framöver. Att medarbetaren får igång produktionen snabbt genom en provisorisk 

lösning gör att processen för stunden är inaktiv mindre tid och kan producera mer för 

stunden (Bouzidi-Hassini 2015). Däremot om felet återkommer flera gånger beroende 

på att felet endast åtgärdas provisoriskt (Medarbetare 5 2016-02-23), gör det tillslut att 

processen totalt sett varit mer inaktiv än vad den hade varit om felet från början 
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åtgärdades långsiktigt (Bouzidi-Hassini 2015). Därför blir det ett slöseri om företaget 

inte åtgärdar rotorsaken till problemet (Lumsden 2012). Däremot kan det vara svårt att 

leta efter rotorsaken till problemen medan processen är igång eftersom provisoriska 

lösningar gör att kapaciteten tillfälligt ökar i processen. Detta grundas på att det krävs 

ett längre stopp i processen för att underhålla den långsiktigt (Bouzidi-Hassini 2015), 

vilket inte är välkommet i en process där det redan tillverkas för få produkter som det i 

nuläget gör för Svensson & Linnér (VD 2015-12-29). Det kan dock bli nödvändigt att 

genomföra underhållet eftersom åtgärden kan öka kapaciteten i processen långsiktigt då 

småstopp kan uteslutas (Bouzidi-Hassini 2015).  

 

3.3.2.4 Kassationer 

Enligt Bergman & Klefsjö (2012) är skapandet av defekta produkter ett slöseri. I 

formgivningsprocessen på Svensson & Linnér kan författarna identifiera att en del 

produkter som tillverkas är defekta och går till kassation (Strukturerande observation 

2016-02-25). Enligt de strukturerade observationerna (2016-02-23; 2016-02-25; 2016-

03-14; 2016-03-21) är kassationerna i tryckmaskinerna i genomsnitt 8 % och i 

plockroboten samt skär- och sliproboten 0 %.  Kassationer är något som medför stora 

kostnader för företaget och resulterar i att färre korrekta produkter tillverkas (Sörqvist 

2004), vilket inte är positivt i Svensson & Linnérs situation med tanke på att de redan 

ligger efter i produktionen (VD 2015-12-29). Vid de mätningar som författarna 

genomfört visas att det skapas fler kassationer i tryckmaskinerna än vad det gör i 

plockroboten och skär- och sliproboten (Strukturerade observationer 2016-02-23; 2016-

02-25; 2016-03-14; 2016-03-21).   

 

I formgivningsprocessen genomförs kvalitetskontroller för att upptäcka om en produkt 

är defekt eller inte (Deltagande observation 2016-02-23). Enligt Bergman & Klefsjö 

(2012) är även kvalitetskontrollen ett slöseri eftersom arbete och tid har lagts ner på en 

produkt som inte kommer ge något värde till företaget. Det är dock svårt att inte utföra 

kvalitetskontroller på ett företag där kvalitet är viktigt (VD 2015-12-29). Om 

kontrollerna skulle uteslutas, skulle det resultera i att defekta produkter säljs till kund, 

vilket skulle orsaka mer skada än att göra kvalitetskontrollerna ordentligt. Att utesluta 

kvalitetskontrollerna skulle också kunna innebära att flaskhalsen i processen skulle 

tillverka defekta produkter och det är ett oerhört slöseri med resurserna om detta sker 

(Olhager 2013).  
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Något som också identifierats med hjälp av processkartan är att det existerar ett 

tillfälligt kassationslager efter tryckmaskinerna. I detta lager lagras defekta produkter 

som uppstått i tryckmaskinerna (Deltagande observation 2016-02-23). Detta kan ses 

som ett slöseri på så sätt att det krävs flera förflyttningar av produkterna, vilka inte 

skapar värde (Librelato et al. 2014). De onödiga förflyttningarna uppstår i samband med 

att medarbetarna först placerar kassationen i det tillfälliga lagret och att medarbetaren 

vid ett senare tillfälle måste förflytta kassationerna till det gemensamma 

kassationslagret (Deltagande observation 2016-02-23). Detta kan också ses som ett 

slöseri i form av onödiga lager, då det anses onödigt att sprida ut kassationerna på flera 

ställen i processen (Bergman & Klefsjö 2012). Det tillfälliga lagret tar även upp plats på 

en redan trång yta eftersom detta lager är placerat på golvet utan pallar. Det innebär att 

förflyttningarna av kassationerna görs med handkraft (Deltagande observation 2016-02-

23). 

 

3.3.2.5 Avsaknad av standardisering 

En annan aspekt i formgivningsprocessen som kan ses som ett slöseri är att arbetssättet i 

processen inte är standardiserat. Det innebär att medarbetarna som arbetar i processen 

inte utför arbetsuppgifterna likartat (Strukturerad observation 2016-02-25). Enligt 

Librelato et al. (2014) är brister i en process aktiviteter där onödiga rörelse och 

förflyttningar sker. Hill (2005) påpekar att ett slöseri är allt som inte skapar värde. 

Eftersom medarbetarna i formgivningsprocessen utför arbetsmomenten på olika sätt och 

inte har ett gemensamt arbetssätt (Strukturerad observation 2016-02-25), kan det leda 

till förvirring hos de anställda eller att en anställd har ett bättre sätt än den andra att 

utföra aktiviteten på (Strukturerad observation 2016-02-25). Därför kan författarna 

påvisa att de olika arbetssätten hos medarbetarna kan ge upphov till slöseri i processen 

(Bergman & Klefsjö 2012). Med slöseri i detta sammanhang menas att processen kan ha 

olika kapacitetsutnyttjande beroende på vem som arbetar i processen (Slack & Lewis 

2015). Slöseriet kan sägas ingå i kategorin outnyttjad kreativitet hos medarbetare 

(Bergman & Klefsjö 2012), då den ena medarbetaren kan utföra arbetsmomentet på ett 

bättre och effektivare sätt än någon annan, vilket gör att kreativiteten hos den 

medarbetaren inte är utnyttjad för att förbättra andra medarbetares arbetssätt. Slöseriet 

kan också finnas i att det kan bli olika kvalitet på produkter om medarbetaren inte gör 

på det sätt som är bäst eller mest effektivt. Om problem uppstår i aktiviteten kan det 
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skapa förvirring och osäkerhet som kan leda till att onödig tid, väntan och onödiga 

rörelser uppstår (Strukturerad observation 2016-02-25). 

 

3.3.2.6 Oreda i processen 

I processen slängs defekta fanerbitar och slippapper på golvet i robotcellerna 

(Strukturerad observation 2016-02-25; Deltagande observation 2016-02-23). Beteendet 

leder till att dessa måste städas upp vid skiftbytet i slutet av dagen (Strukturerad 

observation 2016-03-14). Författarna identifierar detta som ett slöseri inom kategorierna 

onödiga rörelser och väntan (Bergman & Klefsjö 2012; Librelato et al. 2014). De 

onödiga rörelserna uppstår då produkterna först slängs på golvet för att sedan vid ett 

senare tillfälle plockas upp och slängas, vilket sker medan roboten är inaktiv 

(Strukturerad observation 2016-02-25; Deltagande observation 2016-02-23). Väntan 

uppstår för att det vid skiftbytet tar extra tid att städa upp det slängda avfallet. Under 

skiftbytet kan roboten inte producera utan får vänta tills skiftbytet är gjort (Strukturerad 

observation 2016-03-14). De slängda produkterna på golvet skapar därför onödig tid 

under skiftbytet där maskinen inte kan producera produkter. Onödig tid i processer 

skapar inget värde för kunderna och enligt Hill (2005) bör därför företag sträva efter att 

eliminera den.     

 

3.3.3 Kapacitet 

För att kunna identifiera kapacitetsbegränsningar i formgivningsprocessen kommer 

författarna i detta avsnitt först beräkna utnyttjandegraden för kapaciteten. Beräkningen 

av utnyttjandegraden kan göras i två olika enheter, antingen i tid eller i volym. Vid 

beräkningen krävs det att den nominella kapaciteten och den producerade volymen eller 

tiden är känd (Mattsson & Jonsson 2003). I denna studie har författarna valt att beräkna 

den nominella kapaciteten och den producerade kapaciteten utifrån både volym och tid. 

Det gör att avsnittet börjar med att definiera dessa variabler för volym och därefter tid 

för formgivningsprocessens tre funktioner. I avsnitt 3.3.3.1 och 3.3.3.2 visas sedan 

beräkningen av kapacitetsutnyttjande i både volym och tid. Beräkningen utförs dels som 

en del i processkartläggningen och för att den ska ligga till grund för att identifiera 

kapacitetsbegränsningar i avsnitt 3.3.4. Utnyttjandegraden kommer också ligga till 

grund för att visa på hur kapaciteten kan ökas i formgivningsprocessen, vilket behandlas 

i RQ3. 
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3.3.3.1 Beräkning av kapacitetsutnyttjande för volym 

Nedan i Tabell 6, visas beräkningen av nominell kapacitet i form av volym för de tre 

funktionerna. Den nominella kapaciteten är den som företag räknar med att kunna 

använda (Hill 2005), vilket i detta fall är kapaciteten som funktionerna skulle kunna ha 

om inga stopp eller problem hade existerat (Strukturerad observation 2016-02-25). Den 

insamlade datan som i tabellen benämns cykeltid i sek, har författarna kommit fram till 

genom tidtagning på varje funktion. Tiden i sekunder är den tid som det tar för varje 

funktion att producera en outputprodukt (Strukturerad observation 2016-02-25). För att 

komma fram till den nominella kapaciteten har författarna därför dividerad cykeltiden i 

sek med 3600 sekunder, för att få fram hur många produkter varje funktion har kapacitet 

att producera varje timme (Olhager 2013). Eftersom tryckmaskinerna är tre stycken i 

samma funktion, multiplicerade författarna en maskins nominella kapacitet med tre för 

att få fram den nominella kapaciteten för hela funktionen, vilket i detta fall uppgår till 

36 produkter i timmen (Strukturerad observation 2016-02-25).  

                      Enhet 

Funktion  

Cykeltid i 

sek 

Nominell kapacitet  

i antal volym/timme 

Plockrobot 126,71 28,41 

Tryckmaskin (3st) 300 36 

Skär- och sliprobot 186,01 19,35 

Tabell 6: Beräkning av nominell kapacitet i antal volym (Egen illustration). 

 

Nedan i Tabell 7, visas data för den volym som produceras i varje funktion per timme 

(Strukturerad observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-21). Den 

producerade volymen har räknats ut, se Bilaga 1, genom att författarna utifrån de 

mätningar som gjorts beräknat ett medelvärde över hur många produkter som 

producerats per timme i varje maskin. Det gör att den producerade volymen är ett 

genomsnitt över hur många produkter varje funktion producerar per timme. Den 

producerade volymen inkluderar även de kassationer som tillverkades under den 

observerade timmen.  

                      Enhet 

Funktion  

Producerad antal 

volym/timme 

Plockrobot 25 

Tryckmaskin (3st) 25 

Skär- och sliprobot 18 

Tabell 7: Producerad antal volym/timme (Egen illustration). 

 

Nedan i Tabell 8 visas utnyttjandegraden för volym i de tre olika funktionerna som 

formgivningsprocessen på Svensson & Linnér består av. Kapacitetsutnyttjandet har 
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beräknats genom att dividera den producerade volymen med den nominella kapaciteten 

(Mattsson & Jonsson 2003). Kvoten av de absoluta talen multiplicerades med 100 för 

att få fram utnyttjandegraden i procent för varje funktion (Mattsson & Jonsson 2003).  

                      Enhet 

Funktion  

Producerad antal 

volym/timme 

Nominell kapacitet 

i antal volym/timme 

Beräkning av  

utnyttjandegraden 

Plockrobot 25 28,41 87,99% 

Tryckmaskin (3st) 25 36 69,44% 

Skär- och sliprobot 18 19,35 93,01% 

Tabell 8: Beräkning av utnyttjandegraden för volym (Egen illustration). 

 

Enligt Olhager (2013) ska utnyttjandegraden vara mellan 0 och 100 %, vilket det enligt 

beräkningar i Tabell 8 även är i formgivningsprocessen. Beräkningarna visar att ingen 

av funktionerna är utnyttjad till sin fulla kapacitet. Det som också kan ses är att skär- 

och sliproboten har högst utnyttjandegrad, men också lägst nominell samt producerad 

kapacitet. Att utnyttjandegraden i funktionerna inte når 100 % beror enligt Slack & 

Lewis (2015) och Mattsson (1999) på kapacitetsbortfall i processen.  

 

3.3.3.2 Beräkning av kapacitetsutnyttjande för tid 

Nedan i Tabell 9, visas beräkningen av den nominella kapaciteten och den producerade 

tiden som krävs för att beräkna kapacitetsutnyttjande i tid. Den nominella kapaciteten är 

den kapacitet som företaget räknar med att använda (Hill 2005), vilket i detta fall 

kommer vara den tid där maskinen kan producera produkter om inga stopp existerar 

(Strukturerad observation 2016-02-25). Detta absoluta tal är 3600 eftersom det går 3600 

sekunder på en timme. Den producerade tiden är den tid som funktionen producerar 

produkter, vilken har beräknats genom att stopptiden som funnits per timme har 

subtraherats från den nominella kapaciteten. I tabellen ses att tryckmaskinen har en 

outnyttjad stopptid på 1801 sekunder och det beror på att författarna har mätt detta 

genom att ta tiden när funktionen inte är fullt utnyttjad. Eftersom funktionen består av 

tre maskiner har tidtagningen skett när någon av maskinen inte pressat någon produkt 

för det är då funktionen inte är fullt utnyttjad (Strukturerad observationer 2016-02-23; 

2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-21).  
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                    Enhet 

Funktion 

Nominell kapacitet 

i sekunder/timme 

Stopptid i 

sekunder 

Beräkning av 

producerad tid 

Plockrobot 3600 425 3175 

Tryckmaskin (3st) 3600 1801 1799 

Skär- och sliprobot 3600 217 3383 

Tabell 9: Beräkning av producerad tid i sekunder (Egen illustration). 

 

Nedan i Tabell 10, visas beräkningen av utnyttjandegraden för tid i de tre olika 

funktionerna som formgivningsprocessen på Svensson & Linnér består av. För att få 

fram utnyttjandegraden i procent har författarna använt de sekunder som funktionen har 

varit aktiv och producerat. Detta absoluta tal placerades i täljaren och den nominella 

kapaciteten, som i detta fall är 3600 i nämnaren. Kvoten av de absoluta talen 

multiplicerades med 100 för att få fram utnyttjandegraden i procent för varje funktion 

(Mattsson & Jonsson 2003).  

                      Enhet 

Funktion 

Producerade 

sekunder/timme 

Nominell kapacitet 

sekunder/timme 

Beräkning av 

utnyttjandegraden 

Plockrobot 3175 3600 88,19% 

Tryckmaskin (3st) 1799 3600 49,97% 

Skär- och sliprobot 3383 3600 93,97% 

Tabell 10: Beräkning av utnyttjandegraden för tid (Egen illustration). 

 

Enligt Olhager (2013) ska utnyttjandegraden vara mellan 0 och 100 %, vilket det enligt 

beräkningar i Tabell 10 även är i formgivningsprocessen. Beräkningarna för 

utnyttjandegraden i processen för tidsenheten bekräftar siffrorna som författarna kom 

fram till vid beräkning av utnyttjandegraden för volymenheten. Det enda resultatet som 

skiljer sig är utnyttjandegraden för tryckmaskinerna. Skillnaden mellan tid och volym 

uppgår till cirka 20 procentenheter, vilket beror på att det finns tre tryckmaskiner i 

samma funktion och att tidtagningen för stopp är gjord trots att alla maskiner inte är 

tomma på produkter. Tidtagningen är som sagt gjord när någon eller några maskiner 

saknar produkt att pressa. Utnyttjandegraden på 49,97 % är tiden då tryckmaskinen är 

maximalt utnyttjad, det vill säga när alla maskiner pressar produkter samtidigt.  
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3.3.4 Identifiering av kapacitetsbegränsningar 

I Figur 20 nedan visas skillnaden mellan den nominella volymen per timme för de tre 

funktionerna. 

 

Figur 20: Flaskhals för den nominella volymen (Egen illustration). 

 

I Figur 21 nedan visas samma sak fast skillnaden mellan den producerade volymen för 

de tre funktionerna.  

 

Figur 21: Flaskhals för den producerade volymen (Egen illustration). 

 

Enligt Jonsson & Mattsson (2011) bör företag acceptera att det finns obalans i 

kapaciteterna i produktionsflödet och istället fokusera på vart flaskhalsen i flödet finns. 

Utifrån Figurerna 20 och 21 ovan kan det utläsas att skär- och sliproboten som är den 

sista roboten i processen kan producera minst antal produkter per timme, både i den 

nominella och i den producerade kapaciteten. Tryckmaskinerna som är maskinen i 

mitten är den som kan producera mest, men eftersom roboten innan tryckmaskinen, 

plockroboten, inte kan producera lika många produkter som tryckmaskinerna, leder det 

till att tryckmaskinerna inte kan utnyttja sin kapacitet fullt ut. Även ifall tryckmaskinen 

skulle producera sin fulla kapacitet så skulle det bildas ett lager innan skär- och 

sliproboten eftersom skär- och sliproboten inte kan producera lika snabbt per timme 

som de övriga maskinerna (Strukturerad observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-

03-14; 2016-03-21). Eftersom en flaskhals enligt Olhager (2013) är något som 

begränsar kapaciteten i processen kan författarna komma fram till att skär- och 

sliproboten är kapacitetsbegränsningen i formgivningsprocessen. Enligt Bergman & 

Klefsjö (2012) påverkar flaskhalsen i flödet hur många produkter hela processen klarar 

av att producera, vilket gör att formgivningsprocessen endast har kapacitet att producera 
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19,35 produkter i timmen. Detta beror på att författarna menar att skär- och sliproboten 

är den maskin som begränsar formgivningsprocessen och gör då att processen inte kan 

producera fler än 19,35 produkter i timmen.  

 

3.4 Sammanfattning 

Nedan i Tabell 11, sammanfattas de identifierade slöserierna och 

kapacitetsbegränsningen i formgivningsprocessen.  

RQ1 - Identifiering av slöserier och kapacitetsbegränsningar 

Slöserier  

Lager av stansat faner Onödiga lager, onödiga rörelser samt onödiga 

transporter uppstår då stansat faner först lagras utanför 

själva produktionsytan för att sedan lagras i ett 

mellanlager och i ett påfyllnadslager. 

Påfyllning och underhåll Slöseriet väntan skapar stopp i maskinerna på grund av 

att robotcellerna måste stanna vid påfyllning av faner 

och lim samt byte av förbrukat sandpapper. 

Provisoriska åtgärder Slöseriet inkorrekta processer uppstår då fel och brister 

åtgärdas provisoriskt istället för långsiktigt. 

Kassationer Defekta produkter uppstår främst i tryckmaskinen. 

Onödiga rörelser och onödiga lager uppstår på grund 

av att ett tillfälligt kassationslager existerar.  

Avsaknad av 

standardisering 
Outnyttjad kreativitet hos medarbetarna, då det bästa 

arbetssättet hos en medarbetare inte används för alla. 

På grund av att medarbetarna inte har några riktlinjer 

för hur arbetssättet ska gå till uppstår väntan i 

funktionerna samt att onödiga rörelser utförs.  

Oreda i processen  Onödiga rörelser uppstår när sandpapper och fanerbitar 

slängs på golvet i robotcellerna. Detta skapar slöseriet 

väntan, då det tar mer tid att slänga allt avfall samtidigt 

i skiftbytet än direkt när avfallet uppstår. 

Kapacitetsbegränsning 

Skär- och sliprobot Maskin som begränsar den kapacitet som annars skulle 

kunna produceras i processen.  

Tabell 11: Sammanfattning över identifierade slöserier och kapacitetsbegränsningar 

(Egen illustration). 
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4 RQ2 Bakomliggande orsaker till slöserier och 

kapacitetsbegränsningar 

Kapitlet inleds med teori som beskriver orsak-verkandiagram och hur orsaker till 

problem kan identifieras. Därefter följer empiri som samlats in avseende de 

bakomliggande orsakerna till slöserierna och kapacitetsbegränsningen. I analysen 

genomförs och upprättas orsak-verkandiagram för slöserierna och 

kapacitetsbegränsningen som identifierades i RQ1. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning över resultaten. Nedan i Figur 22 visas den kommande dispositionen. 

 

Figur 22: Disposition över RQ2 (Egen illustration). 

 

4.1 Teori 

4.1.1 Orsak-verkandiagram 

För att kunna åtgärda ett känt problem i en process förutsätts att orsaken till problemet 

eller bristen är känd. Ett sätt att ta reda på de bakomliggande orsakerna till bristen är att 

upprätta ett orsak-verkandiagram (Persson 2002). Problemen eller bristerna benämns 

som verkan i detta sammanhang (Pfeifer 2002). Ett orsak-verkandiagram är användbart 

för att sortera ut vilka orsaker som ligger bakom ett problem (Ishikawa 1984). 

Diagrammet har fördelar så som att det inte tar lång tid att genomföra, det identifierar de 

väsentliga orsakerna samt att diagrammet underlättar hur prioritering av åtgärder ska 

göras (Persson 2002). Enligt Ishikawa (1984) utformas ett orsak-verkandiagram genom 

tre steg, vilka genomförs på följande sätt:   

 

Först definieras vilket det huvudsakliga problemet i processen är. Detta problem är det 

som modellen syftar till att förbättra. I Figur 23 ses att det huvudsakliga problemet 

skrivs på höger sida bredvid en pil som går från vänster till höger 
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Figur 23: Steg 1, utformning av orsak-verkandiagram (Modifierad, Ishikawa 1984:19). 

 

I det andra steget ritas pilar från faktorer som är troliga att orsaka det huvudsakliga 

problemet i riktning mot den horisontella pilen, vilket illustreras i Figur 24. Dessa 

orsaksfaktorer bör delas in i olika grupper exempelvis material, maskiner, verktyg, 

arbetare samt inspektion.  

 

Figur 24: Steg 2, utformning av orsak-verkandiagram (Modifierad, Ishikawa 1984:20). 

 

 I det tredje steget ritas pilar mot de pilar som beskrivits i steg två och detta illustreras 

nedan i Figur 25. Pilarna dras då från detaljerade faktorer för att kunna förklara vad som 

orsakar orsaksfaktorerna. Detta för att kunna förklara i detalj vad som orsakar det 

huvudsakliga problemet. På så sätt upptäcks ursprungskällan till det huvudsakliga 

problemet som ska förbättras.  

 

 

Figur 25: Steg 3, utformning av orsak-verkandiagram (Modifierad, Ishikawa 1984:20). 
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För att kunna identifiera orsaksfaktorerna i steg två kan 7M vara ett bra hjälpmedel att 

använda sig av (Pfeifer 2002). Dessa 7M är Människa, Metod, Material, Maskin, 

Mätning, Miljö samt Management (Persson 2002). Bergman & Klefsjö (2012) förklarar 

dessa begrepp enligt följande: 

 Människa. Något som kan tas i åtanke är att undersöka om operatören har 

utbildning, motivation och erfarenhet som krävs för att utföra arbetet. Det är 

också fördelaktigt att ta reda på om personalen förstår hur produkten ska 

användas.  

 Metod. I denna kategori undersöks om det tillhandahålls ordentliga verktyg och 

information kring ritningsunderlag.  

 Material. Kvaliteten på materialet i processen bör undersökas, är kvaliteten bra 

nog för att inte orsaka problem i processen?    

 Maskin. Här undersöks om det utförs tillräckligt förebyggande underhåll på 

maskinerna för att dem ska fungera som de ska.  

 Mätning. I denna kategori kontrolleras om mätningarna som utförs används på 

rätt sätt och om mätningarna utförs korrekt.   

 Miljö. Arbetsmiljön är viktig, vilket gör att det bör undersökas om 

produktutfallet påverkas av miljön på företaget.  

 Management. Denna kategori innebär att fokus läggs på ledningen i företaget. 

Tillhandahåller ledningen stöd och medel som krävs för att verksamheten ska 

fungera?  

 

4.2 Empiri 

4.2.1 Bakomliggande orsaker 

4.2.1.1 Lager av stansat faner 

I funktionen lager av stansat faner, identifierades ett par olika slöserier. Slöserierna som 

författarna identifierade i den första frågeställningen är onödiga lager, onödiga rörelser 

och onödiga transporter (Strukturerade observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-

03-14; 2016-03-21). I slöseriet onödiga lager ingår tre lager det vill säga ett fanerlager, 

ett mellanlager och ett påfyllnadslager. Fanerlagret som är placerat i en byggnad utanför 

den huvudsakliga produktionsytan är stort och rymligt. Lagret innehåller både det 

stansade faneret som används till produkten Fjällbacka och faner som ska torkas och 

användas till de andra produkterna som Svensson & Linnér tillverkar (Medarbetare 2 

2016-03-14). Där mellanlagret av det stansade faneret är placerat är det trångt och 
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materialet placeras på en liten yta. Även detta lager delas med annat material, i form av 

torkat faner (Strukturerad observation 2016-03-14). I mellanlagret placeras mängden 

stansat faner som behövs för dagsproduktionen så det hela tiden finns tillgängligt 

material inne i produktionsbyggnaden (Medarbetare 4 2016-03-14). Det tredje lagret, 

påfyllnadslagret, är placerat närmast plockroboten för att det ska vara smidigt att fylla 

på stationerna i roboten. I detta lager placeras oftast en pall av varje fanertyp, det vill 

säga ytfaner och mellanfaner i olika träriktningar. Därför placeras det med handtruck 

fyra pallar i detta lager som också öppnas i samband med förflyttningen. I samband med 

de onödiga lagren sker onödiga rörelser och onödiga transporter, då medarbetarna 

förflyttar pallar med antingen truck eller handtruck från ett lager till ett annat 

(Strukturerade observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-21). 

 

4.2.1.2 Provisoriska åtgärder 

I formgivningsprocessen åtgärdas brister och fel provisoriskt. Under arbetets gång är det 

svårt att åtgärda ett fel i processen på lång sikt. Detta eftersom det är svårt för 

medarbetarna att identifiera rotorsaker till brister i processen (Medarbetare 5 2016-02-

25). Medarbetarna åtgärdar felen provisoriskt då de hittar en snabb lösning för stunden 

och för att kunna få igång processen eller arbetsmomentet snabbt (Strukturerad 

observation 2016-02-25). Det går därför åt mindre inaktiv tid i processen för att försöka 

finna felet som orsakar problem i processen (Medarbetare 5 2016-02-25). De 

provisoriska lösningarna har främst observerats i robotcellerna då det är där de flesta 

brister och fel uppstår. Ett exempel på provisoriska åtgärder som författarna har 

observerat är att medarbetarna tejpar fast material som lossnar på produktmallarna i 

skär- och sliproboten (Strukturerad observation 2016-02-25). Ett annat exempel är att 

medarbetarna använder sig av pinnar att peta med om något fastnat för att slippa gå in i 

cellen eftersom roboten då stannar (Medarbetare 5 2016-02-25).   

 

4.2.1.3 Kassationer 

Faneret som används i formgivningsprocessen kan antingen köpas in med eller utan 

plastfilm. Om materialet köps in utan plastfilmen limmas denna på efter att materialet 

torkats på Svensson & Linnér. I dagsläget köps faneret in med plastfilmen på (VD 

2016-02-25) och Medarbetare 3 (2016-03-14) upplever att det skapas fler defekta 

produkter nu än när Svensson & Linnér limmade på plastfilmen själva. Vissa skador 

som sker i processen kan åtgärdas av medarbetaren, men stora skador kan inte åtgärdas 
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och då måste produkten gå till kassation. Skador som uppstår på baksidan eller 

undersidan på produkten är lättare att åtgärda än skador som uppstår på framsidan. Detta 

för att baksida och undersida inte syns lika tydligt som framsidan på produkten 

(Medarbetare 3 2016-03-14). Antalet defekta produkter är också beroende av kvaliteten 

på faneret och hur länge faneret har varit placerat i lager (Medarbetare 4 2016-03-14).  

 

Vid de strukturerade observationerna (2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-

21) observerade författarna att det skapas fler kassationer i tryckmaskinen än i 

plockroboten och skär- och sliproboten. I tryckmaskinerna krävs mer handpåläggning 

än i de övriga funktionerna. Tryckmaskinen är en svår press, vilket gör att det är viktigt 

att de hopplockade fanerbitarna ligger i linje med varandra. Det är också viktigt att 

materialet läggs in rätt i tryckmaskinen för att maskinen ska kunna pressa och böja 

materialet rätt utan att det skapas kassationer. I detta arbetsmoment krävs att 

medarbetaren utför aktiviteten på ett koncentrerat sätt men också att hen har kunskap 

om hur aktiviteten ska gå till (Strukturerade observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 

2016-03-14; 2016-03-21).     

 

4.2.1.4 Avsaknad av standardisering 

På Svensson & Linnér finns i nuläget ingen form av standardisering över de 

arbetsuppgifter som ska utföras. Det innebär att medarbetarna på företaget inte utför 

arbetsuppgifterna på samma sätt (Strukturerad observation 2016-02-25). Medarbetare 3 

(2016-03-14) upplever att det är svårt att veta hur systemen på robotarna fungerar och 

detta leder till om roboten stannar är det svårt att veta hur problemet ska åtgärdas. Det 

som händer då är oftast att medarbetaren får fråga kollegor eller försöka åtgärda 

problemet själv. Detta är tidskrävande och skapar ett stopp där maskinen inte kan 

producera produkter. Det finns fel som är mer vanligt förekommande än andra och där 

har medarbetarna olika egna lösningar på hur problemet kan åtgärdas (Medarbetare 3 

2016-03-14).  

 

4.2.1.5 Oreda i processen 

I formgivningsprocessen har författarna identifierat att det råder oordning i 

robotcellerna, som leder till slöserier i form av onödiga rörelser och väntan 

(Strukturerad observation 2016-02-25; Deltagande observation 2016-02-23). 

Medarbetarna är medvetna om att robotarna inte bör stå stilla då det inte produceras 
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några produkter medan robotarna är inaktiva. Detta gäller bland annat vid byte av 

sandpapper i skär- och sliproboten och när fanerbitar blir defekta i plockroboten. Både i 

plockroboten och i skär- och sliproboten är det för stunden smidigast att slänga defekta 

fanerbitar och slitna sandpapper på golvet i cellen (Strukturerad observation 2016-02-

25). I samband med de strukturerade observationerna (2016-02-23; 2016-02-25; 2016-

03-14; 2016-03-21) observerades det att det saknas lättillgängliga soptunnor runt 

omkring robotcellerna där avfallet kan kastas. I formgivningsprocessen är det ofta så att 

arbetsmomenten utförs på samma sätt som de alltid har gjort, då det är på det sätt som 

medarbetarna har lärt sig och tagit efter (Medarbetare 5 2016-02-25).  

 

4.2.1.6 Skär- och sliproboten 

Skär- och sliproboten är maskinen i processen som begränsar flödet. Detta för att 

maskinen inte har samma produktionshastighet som övriga funktioner i flödet. Detta på 

grund av att det tar längre tid för en produkt att gå igenom skär- och sliproboten än de 

övriga maskinerna (Strukturerade observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 

2016-03-21). Personalen på Svensson & Linnér dokumenterar de vanliga fel som 

uppstår i skär- och sliproboten och denna data har sedan överförts till en excelfil. Det 

gör att företaget får en bild över hur ofta vanliga fel uppstår. Material från excelfilen 

visas i Bilaga 4. I excelfilen finns också en ungefärlig tid för hur lång tid det ska ta att 

åtgärda felet, vilket gör att företaget även kan se ungefär hur länge maskinen varit 

inaktiv. Vanliga fel som dokumenteras är fel relaterade till roboten som till exempel att 

roboten släpper stol under körning, att det inte finns vakuum vid hämtläge, att putsrullen 

som slipar produkten tappar luft eller att det blir skräp i form av träflisor och spån under 

stolen i maskinen som skär stolens form (Bilaga 4). Enligt Medarbetare 4 (2016-03-14) 

kan småstopp i roboten bero på kvaliteten på materialet. Det är till exempel viktigt att 

materialet under processen har den rätta temperaturen. Medarbetare 4 (2016-03-14) 

menar också att småstopp kan bero på damm i produktionen.      

 

4.3 Analys 

4.3.1 Orsak-verkandiagram 

4.3.1.1 Lager av stansat faner  

Enligt Pfeifer (2002) är det bra att använda sig av 7M för att kunna identifiera de 

bakomliggande orsakerna till problem i företag. I det identifierade slöseriet, lager av 

stansat faner, identifierade författarna att det existerar onödiga lager då material 
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förflyttas från lager till lager. Enligt Medarbetare 2 (2016-03-14) är fanerlagret stort och 

rymligt medan mellanlagret är trångt med mindre yta. Detta gör att författarna kan 

identifiera de bakomliggande orsakerna med hjälp av M:et miljö (Bergman & Klefsjö 

2012). Anledningen till att allt material först placeras i det fanerlager som ligger utanför 

produktionsytan är för att hela leveransen inte får plats i mellanlagret, då arbetsmiljön är 

oorganiserad. Det gör att medarbetarna tvingas förflytta dagsförbrukningen från 

fanerlagret till mellanlagret med truck. En anledning till att pallarna inte får plats i 

mellanlagret är för att det placeras annat material i samma lager (Strukturerad 

observation 2016-03-14). En annan anledning kan vara att pallarna inte har någon 

bestämd pallplats och därmed placeras på golvet (Deltagande observation 2016-02-23). 

Anledningen till att allt material inte placeras i påfyllnadslagret är för att det endast 

finns plats för en pall av varje fanertyp (Strukturerade observationer 2016-02-23; 2016-

02-25; 2016-03-14; 2016-03-21). 

 

De tre efterföljande lagren medför onödiga rörelser och onödiga transporter 

(Strukturerade observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-21). 

Anledningen till att dessa slöserier uppstår har identifierats med hjälp av M:et metod 

(Bergman & Klefsjö 2012). För att kunna förflytta materialet mellan lagren krävs det att 

medarbetarna genomför transporter med hjälp av truckar. Det krävs även att 

medarbetaren gör rörelser i form av att hoppa in och ut i trucken eller hämta och lämna 

en handtruck. Denna metod att genomföra förflyttningar på skulle förändras om 

lagerplaceringarna skulle förändras, då lagren kräver att förflyttningar av material 

genomförs för att kunna lagras (Deltagande observation 2016-02-23). I Figur 26 nedan 

visas ett orsak-verkandiagram för lagret av stansat faner som ger upphov till slöserierna 

onödiga lager, rörelser och transporter.   
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Figur 26: Orsak-verkandiagram för lager av stansat faner (Egen illustration). 

 

4.3.1.2 Provisoriska åtgärder 

Den första anledningen till att medarbetarna åtgärdar fel och brister provisoriskt 

identifieras med hjälp av M:et metod, då det inte finns tillräckliga verktyg och 

information kring hur medarbetarna ska åtgärda dessa långsiktigt (Bergman & Klefsjö 

2012). De provisoriska lösningarna i formgivningsprocessen har främst observerats i 

robotcellerna. Anledningen till att medarbetarna åtgärdar fel och brister i processen 

provisoriskt beror på att de måste hitta en lösning på problemen som inte tar lång tid att 

implementera. Detta för att kunna få igång processen eller arbetsmomentet snabbt och 

därmed minska stopptiden (Deltagande observation 2016-02-23). Att medarbetarna 

behöver få igång processen snabbt beror på att Svensson & Linnér behöver producera så 

många produkter som möjligt. Detta beror i sin tur på att företaget idag inte kan 

producera det antal produkter som efterfrågas, vilket leder till att dessa inte kan 

levereras till kund (VD 2015-12-29). Det beror på att processen är för långsam och inte 

kan producera med högre kapacitet än vad flaskhalsen i processen kan, vilket är skär- 

och sliproboten (Strukturerade observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 

2016-03-21).  

 

En annan anledning till att fel endast åtgärdas provisoriskt kan identifieras med hjälp av 

M:et människa (Bergman & Klefsjö 2012). Medarbetarna i processen har inte den 

kunskap som krävs för att kunna identifiera och åtgärda brister och fel i processen 

långsiktigt (Medarbetare 5 2016-02-25), utan detta bör komma från ledningen eller att 

exempelvis en tekniker hyrs in. I Figur 27 nedan visas ett orsak-verkandiagram för de 

provisoriska åtgärderna som leder till inkorrekta processer.  
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Figur 27: Orsak-verkandiagram för provisoriska åtgärder (Egen illustration). 

 

4.3.1.3 Kassationer 

Att producera defekta produkter i en process är ett slöseri (Bergman & Klefsjö 2012; 

Librelato et al 2014). Rotorsaken till att skapa defekta produkter i 

formgivningsprocessen kan ses ingå i kategorin material (Pfeifer 2002; Persson 2002; 

Bergman & Klefsjö 2012). I denna kategori måste det undersökas ifall kvaliteten på 

produkterna är bra nog för att inte orsaka problem i processerna (Bergman & Klefsjö 

2012). Enligt medarbetare 4 (2016-03-14) är antalet defekta produkter i 

formgivningsprocessen beroende av hur kvaliteten på faneret är. Till exempel upplever 

medarbetare 3 (2016-03-14) att det skapas fler defekta produkter när materialet köps in 

med plastfilmen än när Svensson & Linnér limmade på denna själv. Ett annat exempel 

är att det är viktigt att faneret har den rätta temperaturen under processen då fel 

temperatur kan göra att produkten får en sämre kvalitet som skapar fler defekta 

produkter. Faner som får ligga länge i lager kan också leda till sämre kvalitet på faneret 

(Medarbetare 4 2016-03-14).      

 

Under de strukturerade observationerna (2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-

03-21) kunde författarna identifiera att antalet kassationer skiljer sig åt beroende på 

vilken funktion som producerar. Författarna såg efter sina mätningar att det skapas fler 

kassationer i tryckmaskinen än i robotarna. Orsakerna till detta kan ses i kategorierna 

människa, metod, miljö och management (Pfeifer 2002; Persson 2002; Bergman & 

Klefsjö 2012). Anledningen till detta kan vara att det i tryckmaskinerna krävs mer 

handpåläggning från operatören än i de övriga robotarna. I tryckmaskinerna är det 

viktigt att det hopplockade faneret ligger i linje med varandra och att det läggs in rätt i 
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tryckmaskinerna. Görs inte detta rätt finns risk att det skapas kassationer (Strukturerade 

observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-21). Därför är det viktigt 

att operatören har kunskap och erfarenhet av hur materialet ska pressas och läggas i 

tryckmaskinen för att det inte ska uppstå kassationer. Därför kan orsaker till 

kassationerna i tryckmaskinerna hamna i kategorin människa. På grund av detta är det 

också viktigt att det finns verktyg och att ledningen tillhandahåller de medel som krävs 

för att det ska skapas så få kassationer som möjligt. Därför kan orsakerna till kassationer 

i tryckmaskinerna också ses i kategorierna metod och management (Bergman & Klefsjö 

2012). Det är viktigt att operatören som lägger materialet i tryckmaskinerna är 

koncentrerad och motiverad till att göra arbetet rätt eftersom om operatören inte är det 

kan det skapas fler kassationer (Strukturerade observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 

2016-03-14; 2016-03-21). Därför är det viktigt att operatören har en arbetsmiljö där 

operatören känner motivation och koncentration. Orsakerna till fler kassationer i 

tryckmaskinerna kan därför ingå i kategorin miljö (Bergman & Klefsjö 2012). 

 

I RQ1 identifierades att det också uppstår ett slöseri i form av ett onödigt tillfälligt 

kassationslager. Orsakerna till att det finns ett tillfälligt kassationslager kan ses i 

kategorin miljö eftersom det är smidigast att placera kassationerna i det tillfälliga 

kassationslagret än i det gemensamma. Detta på grund av att det gemensamma 

kassationslagret är placerat en bit bort från tryckmaskinerna (Deltagande observation 

2016-02-23), vilket är den funktion där de flesta kassationer uppstår (Strukturerade 

observationerna 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-21). I Figur 28 nedan 

visas ett orsak-verkandiagram för kassationer.     

 

Figur 28: Orsak-verkandiagram för kassationer (Egen illustration). 
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4.3.1.4 Avsaknad av standardisering 

Avsaknaden av standardisering i formgivningsprocessen skapar slöserier såsom onödig 

tid, väntan och onödiga rörelser. Enligt Pfeifers (2002), Perssons (2002) och Bergman 

och Klefsjös (2012) teori om 7M kan författarna hitta rotorsaker till dessa slöserier i tre 

kategorier vilka är människa, metod och management. I kategorin människa bör det 

undersökas om operatören har den utbildningen och erfarenhet som krävs för att utföra 

arbetet. Det är också viktigt att undersöka om operatören förstår hur produkten ska 

användas (Bergman & Klefsjö 2012). I formgivningsprocessen på Svensson & Linnér är 

det svårt att veta hur systemen och robotarna fungerar (Medarbetare 3 2016-03-14). 

Detta tyder på att operatören inte har fått den utbildning eller information som krävs för 

att utföra arbetet i processen (Bergman & Klefsjö 2012). Detta leder till att det är svårt 

för medarbetare som inte arbetat i processen under en längre period att veta hur problem 

som uppstår ska åtgärdas. Det kan leda till att längre stopp skapas än om medarbetaren 

haft utbildning eller förstått hur roboten fungerat. Ett längre stopp skapas då 

medarbetarna måste fråga kollegor om hjälp eller försöka åtgärda felet själv fast de inte 

vet hur det ska göras (Medarbetare 3 2016-03-14).  

 

Medarbetarna i processen är självlärda och har egna sätt att åtgärda vanliga problem 

som en anställd som inte tidigare arbetat i processen känner till (Medarbetare 3 2016-

03-14). Det gör att rotorsaken till problemet med avsaknaden av en standardisering 

också kan finnas i kategorierna metod och management (Bergman & Klefsjö 2012). 

Detta för att det på Svensson & Linnér inte finns någon metod för hur arbetet i 

processen ska fungera, utan alla gör på sitt eget sätt. Anledningen är också för att 

ledningen inte tillhandahållt medarbetarna med riktlinjer för hur arbetet ska utföras 

(Deltagande observation 2016-02-23; Strukturerad observation 2016-02-25). Det leder 

till att medarbetarna blir självlärda och att alla gör på sitt eget sätt (Medarbetare 3 2016-

03-14). Det skapar slöserier så som onödig tid, väntan och onödiga rörelser. I Figur 29 

nedan visas ett orsak-verkandiagram för avsaknaden av en standardisering som leder till 

slöserierna onödig tid, rörelser och väntan.     
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Figur 29: Orsak-verkandiagram för avsaknad av standardisering (Egen illustration). 

 

4.3.1.5 Oreda i processen 

För att kunna identifiera rotorsakerna till det huvudsakliga problemet, som här benämns 

oreda i processen, används enligt Pfeifer (2002) 7M. De M som blir relevanta för att det 

råder oreda i formgivningsprocessen är miljö och management. Kategorin miljö 

innefattar arbetsmiljön i processen (Bergman & Klefsjö 2012) och är en av orsakerna 

till att det råder oordning i robotcellerna. I både plockroboten och skär- och sliproboten 

är det smidigast för stunden att slänga avfall på golvet, vilket är orsaken till att det är 

oordning i processen (Strukturerad observation 2016-02-25; Deltagande observation 

2016-02-23). Att det är smidigast att kasta avfall i robotcellerna beror på att det inte 

finns lättillgängliga soptunnor i närheten och för att medarbetarna vet att cellerna ändå 

städas i skiftbyte (Strukturerad observation 2016-03-14). Arbetsmiljön kommer på detta 

sätt påverka produktutfallet (Bergman & Klefsjö 2012), då den producerade tiden 

troligen är mindre då det tar längre tid att plocka upp alla sandpapper och defekta 

fanerbitar i skiftbyte än att slänga ett i taget.  

 

Den andra orsaken till att oreda råder i processen är management (Bergman & Klefsjö 

2012), eftersom medarbetarna i processen utför arbetsmoment som det alltid har gjorts. 

Att medarbetarna gör som det alltid har gjorts beror på att de har blivit upplärda på 

samma sätt som det har gjorts i generationer. Ledningen i företaget har inte lagt den 

energi på att förändra beteendet hos de anställda då det de gör fungerar (Medarbetare 5 

2016-02-25). Det är svårt att förändra beteendet hos de anställda så att processen städas 

när ledningen inte tillhandahållit de medel som krävs, det vill säga i detta fall soptunnor 

där avfall kan slängas. Orsaken till detta kan vara att ledningen i nuläget inte vet om att 

lättillgängliga soptunnor krävs (Strukturerade observationerna 2016-02-23; 2016-02-25; 



  
 

73 

2016-03-14; 2016-03-21). I Figur 30 nedan visas ett orsak-verkandiagram för oreda i 

processen som ger upphov till slöserierna väntan och onödiga rörelser.   

 

 

Figur 30: Orsak-verkandiagram för oreda i processen (Egen illustration). 

 

4.3.1.6 Skär- och sliproboten  

Skär- och sliproboten är den funktion som är flaskhalsen i processen. Roboten begränsar 

flödet i processen och orsaken är för att denna inte har lika hög produktionshastighet 

som de övriga maskinerna i flödet (Strukturerad observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 

2016-03-14; 2016-03-21). Orsaken till detta kan ses i kategorin maskin (Bergman & 

Klefsjö 2012) eftersom begränsningen uppstår på grund av att maskinen inte kan 

producera lika många produkter per timme som de övriga funktionerna (Strukturerad 

observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-21). När stopp uppstår i 

skär- och sliproboten gör det att denna begränsar flödet ytterligare (Bilaga 4). Orsakerna 

till att stopp uppstår i roboten kan identifieras i de två kategorierna material och maskin 

(Bergman & Klefsjö 2012). Enligt kategorin material kan kvaliteten på materialet 

orsaka problem i processen (Bergman & Klefsjö 2012) och enligt medarbetare 4 (2016-

03-14) kan småstopp i produktionen bero på kvaliteten på faneret. Om faneret inte har 

den rätta temperaturen under processen eller om faneret haft en lång lagertid kan 

kvaliteten vara sämre på materialet och kan orsaka småstopp i produktionen 

(Medarbetare 4 2016-03-14). I kategorin maskin ska det undersökas om det utförs 

tillräckligt med förebyggande underhåll på maskinerna för att de ska fungera som de ska 

(Bergman & Klefsjö 2012). Enligt medarbetare 4 (2016-03-14) kan stopp i 

produktionen bero på damm och enligt Bilaga 4 finns det stopp som orsakats av att 

skräp i form av träflisor och spån finns under stolen i maskinen som utför skärningen av 
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produkten. Dessa orsaker till stopp identifieras i kategorin maskin, då de kan associeras 

med underhållet av skär- och sliproboten (Bergman & Klefsjö 2012). I Figur 31 nedan 

visas ett orsak-verkandiagram för kapacitetsbegränsningen skär- och sliproboten.   

 

 

Figur 31: Orsak-verkandiagram för skär- och sliproboten (Egen illustration). 
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4.4 Sammanfattning 

Nedan i Tabell 12, sammanfattas de bakomliggande orsakerna till de identifierade 

slöserierna och kapacitetsbegränsningen i formgivningsprocessen. I tabellen visas också 

vilka 7M som ligger till grund för de bakomliggande orsakerna för varje identifierat 

slöseri och kapacitetsbegränsning.  

RQ2 - Bakomliggande orsaker till slöserier & kapacitetsbegränsningar 

Slöserier Orsaker Bakomliggande orsaker 

Lager av stansat faner  

onödiga lager, onödiga 

rörelser, onödiga transporter 

Metod, Miljö Tre efterföljande lager, 

platsbrist 

Provisoriska åtgärder  

inkorrekta processer 

Metod, Människa Okunskap, snabba lösningar på 

problem  

Kassationer  

defekta produkter 

Metod, Miljö, 

Material, Människa, 

Management 

Handpåläggning, kvalitet på 

faneret, svårt att koncentrera sig 

och hålla motivationen uppe 

Avsaknad av standardisering 

 onödig tid, väntan, 

onödiga rörelser 

Miljö, Människa, 

Management 

Självlärda, svårt att veta hur 

systemen fungerar, inga 

riktlinjer för arbetsmomenten 

från ledningen 

Oreda i processen  

Onödiga rörelser, väntan 

Miljö, Management Enklast för stunden att slänga 

avfall på golvet, gör uppgifter 

som det alltid gjorts, avsaknad 

av soptunnor 

Kapacitetsbegränsning Orsaker Bakomliggande orsaker 

Skär- och sliprobot Maskin, Material Lägre produktionshastighet än 

övriga funktioner, kvalitet på 

faneret 

Tabell 12: Sammanfattning över de bakomliggande orsakerna till slöserier & 

kapacitetsbegränsningen (Egen illustration). 
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5 RQ3 Förbättringsförslag till kapacitetsökning 

Det femte kapitlet inleds med teorier kring hur processer kan förbättras, exempelvis 

redogörs det för kapacitetsplanering, standardisering och flaskhalseliminering. Kapitlet 

fortsätter med analys kring hur de identifierade slöserierna och 

kapacitetsbegränsningen kan minimeras. Analysen berör också om 

förbättringsförslagen till slöserierna och kapacitetsbegränsningen kan öka kapaciteten i 

den enskilda funktionen eller i hela formgivningsprocessen. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning över resultaten. Nedan i Figur 32, visas kapitlets kommande 

disposition.   

 

Figur 32: Disposition över RQ3 (Egen illustration). 

 

5.1 Teori 

Företag som arbetar med processförbättringar kan uppleva många fördelar. Genom att 

använda sig av processförbättringar kan kostnadseffektivitet samt besparingar uppnås. 

Processförbättringar kan också leda till ett förbättrat resursutnyttjande och en ökad 

kundtillfredsställelse. Företag som arbetar med processförbättringar har också chans att 

bli bäst på marknaden (Lumsden 2012). Ett sätt att förbättra processen kan till exempel 

vara att placera enskilda aktiviteter och maskiner utifrån processens flöde och inte 

utifrån de egna funktionerna. Material och information kan då genom denna förändring 

flyttas direkt från enhet till enhet och på så sätt bidra till minskning av ledtiden (Saxin 

2013). Det finns också många andra sätt att förbättra processer (Page 2010) och för att 

förbättra formgivningsprocessen i detta examensarbete krävs följande teorier; 
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kapacitetsplanering, standardisering, 5S, lagringsmetoder samt flaskhalseliminering. 

Dessa metoder beskrivs i avsnitten 5.1.1 till 5.1.5 som följer.   

 

5.1.1 Kapacitetsplanering 

För att kunna skapa värde i producerande företag används olika typer av 

produktionsresurser. Kapacitet är ett mått på hur produktionsresurserna kan skapa värde. 

Att ha en viss produktionskapacitet på ett företag blir en kostnad oavsett om kapaciteten 

är fullt utnyttjad. Detta är också förknippat med kostnader i form av förlorade intäkter 

som uppstår ifall efterfrågan är större än vad företaget kan producera med existerande 

resurser. Därför måste ett företag balansera sin existerande kapacitet med behovet av 

kapacitet. Kapacitetsplanering innebär därför att ett företag beräknar sitt behov av 

kapacitet och jämför sedan detta med den kapacitet som existerar (Olhager 2013). Vid 

kapacitetsplanering är det viktigt att tänka på helheten. När förbättringar till 

kapacitetsutnyttjande utvecklas är det därför viktigt att titta på hur förbättringen 

påverkar andra delar i produktionen och inte bara den enskilda delen. Anledningen till 

att detta är viktigt är för att förändringar i kapaciteten kan påverka andra efterföljande 

steg i produktionen. Risken som kan uppstå ifall företaget inte tittar på helheten är att 

produktionen kan bli obalanserad. När produktionen är obalanserad finns risken att det 

existerar ytterligare flaskhalsar som begränsar flödet i processen (Stevenson 2009).       

 

Kapacitetsutnyttjande i processer har stor betydelse för kostnader som uppstår i 

produktionen (Mattsson & Jonsson 2003). Kapacitetsutnyttjandet kan påverkas genom 

förändringar i den producerade volymen och den nominella kapaciteten (Olhager 2013). 

Ett företag kan justera den nominella kapaciteten genom att investera i maskiner och 

produktionsutrustning, öka eller minska antalet personal, ändra antal skift, införa 

säsongsanpassade arbetstider samt utnyttja övertid (Slack & Lewis 2015). Den 

producerade volymen kan justeras genom att lägga ut arbete på underleverantörerna, 

flytta arbete mellan olika resurser, öka eller minska partistorleken eller reducera 

ställtider (Olhager 2013).  

 

5.1.2 Lagringsmetoder 

I ett lager kan det tillämpas olika typer av uttagsprinciper där FIFO, först in först ut, är 

en av dessa. Enligt FIFO-principen ska den produkt som anlänt till lagret först vara den 

som tas ut från lagret först. Denna princip är lämplig om företag eftersträvar ett rakt 
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flöde genom lagret. Det är viktigt att företag inte har för långa liggetider för sina artiklar 

i lager då det kan leda till inkurans, att artiklarnas kvalitet försämras, föråldrade artiklar 

och till att artiklar försvinner. FIFO-principen måste tillämpas om det finns ett krav på 

att artikeln måste förbrukas inom en viss tidsrymd eller om den har ett tidsbegränsat 

marknadsvärde. I ett lager som ska bygga på FIFO-principen måste layouten i lagret ge 

tillgång till alla artiklar i lagret för att möjliggöra att den äldsta hela tiden plockas. På 

grund av detta lämpar sig inte en del lagringsmetoder som till exempel djuplagring och 

fristapling (Lumsden 2012). Anledningen är för att dessa principer inte möjliggör att 

alla produkter är tillgängliga och därför skapas ett extraarbete med sortering och 

omplacering om FIFO används (Jonsson & Mattsson 2011).  

 

En lagringsmetod som bör användas vid FIFO-principen är ställagring av pallat gods. 

Detta eftersom ställagring av pallat gods möjliggör att varje pall är åtkomlig (Lumsden 

2012). Ställagring av pallat gods innebär att artiklarna lagras i pallar som är 120 cm 

långa och 80 cm breda (Jonsson & Mattsson 2011). I ställagringen placeras pallarna 

sedan i ett fack i en speciell konstruktion som kallas pallställage (Jonsson 2008). Denna 

lagringsmetod möjliggör en hög flexibilitet då alla pallar är direkt åtkomliga men ett 

lägre lagerutnyttjande på grund av att yta i lagret upptas av transportgångar (Jonsson & 

Mattsson 2011). Förutom fördelen med hög flexibilitet finns också en annan fördel med 

systemet som är att det är lätt att styra administrativt. Höjden på ett pallställage varierar 

beroende på lokalens höjd och vilken lyfthöjd som hanteringshjälpmedlet har (Lumsden 

2012). I ett lager kan artiklar antingen ha en fast eller flytande placering, där fast 

placering innebär att en artikeltyp lagerhålls på en förutbestämd fast plats i lagret och 

där flytande placering innebär att artiklar inte har givna lagerplatser (Jonsson 2008). 

 

5.1.3 Standardisering 

När företag har implementerat förbättringar i processerna är det viktigt att standardisera 

det nya arbetssättet. Det innebär att arbetsrutiner standardiseras så rutinerna blir 

gemensamma och utförs på samma sätt. Det standardiserade arbetssättet blir därför det 

enda acceptabla sätt att arbeta på och därför är det viktigt att det accepteras av alla 

medarbetare (Sörqvist 2004). Standardisering av en process innebär att det ska fastställa 

hur processen ska genomföras och det ska därför inte spela någon roll vem som utför 

aktiviteten (Ross 2004). Enligt Harrington et al. (1997) bör alla möjligheter till 

standardisering av en process utnyttjas för att reducera tidsåtgången i processen. Att 
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standardisera logistikprocesser bidrar till ökad effektivitet i företaget och att flödets 

hastighet kan snabbas upp. Aktiviteterna i en produktion blir förutsägbara, vilket gör att 

avvikelser och medarbetarnas egna lösningar på problem minskar (Morash & Clinton 

1997).  

 

Enligt Davenport (2005) gör en standardisering av processerna att personalen har 

riktlinjer att gå efter för att minska de osäkerheter som annars kan uppstå om 

standardisering saknas. En standardisering förutsätter dock att alla medarbetare följer 

den, då den annars inte ger något värde. Standardisering av processer ökar 

tillförlitligheten till att processen utförs på ett gynnsamt sätt och att viktiga delar inte 

kan uteslutas (Morash & Clinton 1997). Ett sätt att standardisera är att det upprättas en 

tydlig dokumentation över hur arbetet ska utföras. Denna kan bestå av skriftliga 

instruktioner i form av en kartläggning, checklistor eller rutinbeskrivningar som 

beskriver hur arbetet ska gå till. För att få en lättillgänglig dokumentation som är enkel 

för medarbetare att förstå är flödesschemat ett användbart verktyg (Sörqvist 2004).  

 

5.1.4 5S 

Arbetet med 5S och därmed ordning och reda på arbetsplatsen medför positiva effekter. 

Motivation och arbetsglädje hos de anställda påverkas av hur arbetsmiljön i företaget ser 

ut och fungerar. 5S ger också effekter såsom bättre effektivitet och kan minska 

kostnader då oreda leder till att det tar tid att leta efter verktyg och andra förnödenheter 

(Sörqvist 2004). Användning av 5S i en produktion är en förutsättning för att minska 

slöserier och för att allt ska vara i ordning i produktionen (Bergman & Klefsjö 2012). 

5S står för de fem orden sortera, städa, strukturera, standardisera och självdisciplin 

(Sörqvist 2004).  

 

Sortera innebär att företag sorterar material i olika grupper och att allt onödigt som finns 

på arbetsplatsen tas bort. Det innebär att arbetsmoment förenklas, att utrymmet i lokalen 

utnyttjas på ett effektivt sätt samt att inköp av verktyg och nödvändiga artiklar 

genomförs noggrant. Begreppet städa betyder att arbetsplatsens ytor ska vara rena och 

prydliga samt där oreda i processerna är otillåtet. Alla på arbetsplatsen har ett ansvar för 

att städningsarbete sker och ska tänka på att produktionen ska se ren och fin ut. Arbetet 

med begreppet städa bör dokumenteras för att kunna skapa rutiner och riktlinjer för hur 

arbetsplatsen ska se ut. Att strukturera på sin arbetsplats syftar till att alla saker har en 
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bestämd plats så att medarbetare enkelt kan hitta det de söker. Det handlar om att 

effektivisera arbetet i form av att organisera utrustning och verktyg så det hjälper flödet 

i processen, det vill säga så att verktygen är placerade i närheten av 

användningsområdet. Standardisering av arbetsplatsen syftar till att skapa ordning hos 

de anställda och på arbetet. Tydlighet är viktig, där markeringar i färg är till hjälp samt 

att samma markeringar används inom samma område (Bergman & Klefsjö 2012). Det 

sista S:et, självdisciplin, behandlar hur förbättring och underhåll av standarden på 

företaget ska utföras. För att uppnå självdisciplin krävs det att de andra S:en följs och på 

så sätt skapas vana över hur ordning och reda ska uppnås genom eget initiativ utan 

direktiv från ledning (Sörqvist 2004).   

 

5.1.5 Flaskhalseliminering 

Enligt TOC bör företag fokusera på flaskhalsen så att den utnyttjas i största 

utsträckning. Genom att ta hänsyn till TOC och använda den som ett verktyg kan detta 

resultera i reducerade ledtider och därmed ökad genomströmning i produktionsflödet. 

Det innebär att produkterna kan levereras snabbare till kund och lagernivåerna i 

företaget kan minska (Mandyam et al. 2004). Om en flaskhals existerar i en process är 

det viktigt att fokusera på förbättringsinsatserna till denna flaskhals (Bergman & Klefsjö 

2012). Företag vill utnyttja en flaskhals till 100 % eftersom den begränsar flödet genom 

hela produktionen. Detta innebär att företaget inte vill att flaskhalsen ska bli 

stillastående utan det ska hela tiden finnas material tillgängligt för bearbetning (Olhager 

2013). 

 

Det finns oftast behov av att öka flaskhalsens kapacitet eftersom den begränsar flödet 

genom produktionen. Om företag kan öka flaskhalsens kapacitet kan övriga resurser i 

produktionen utnyttjas mer. En ökning av flaskhalsens kapacitet leder till en ökning av 

hela systemets kapacitet (Saxin 2013). Detta leder i sin tur till att fler enheter kan 

produceras och att tillverkningskostnaden per enhet sjunker. För att identifiera och 

utveckla en flaskhalseliminering kan företag använda sig av en femstegsmodell. Första 

steget i denna modell handlar om att identifiera begränsningen, det vill säga flaskhalsen 

som finns i systemet. I det andra steget måste företaget ta ett beslut om hur systemets 

begränsning ska utnyttjas. Det tredje steget innebär att företaget ska underordna allt 

annat till detta beslut. Efter att företaget gjort detta ska de sedan i det fjärde steget 

försöka öka systemets begränsade kapacitet. Om företaget lyckas med detta kommer det 

https://www.google.se/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mandyam+M.+Srinivasan%22
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femte steget innebära att flaskhalsen elimineras genom att den får höjd kapacitet. Om 

detta sker kan dock en ny flaskhals dyka upp. Företaget kan då använda sig av samma 

femstegsmodell för att eliminera denna nya flaskhals. Femstegsmodellen fungerar 

oavsett var flaskhalsen befinner sig och syftar till att höja hela produktionens 

genomflöde (Olhager 2013). 

 

5.2 Analys 

5.2.1 Kapacitetsplanering 

För ett företag är det viktigt att balansera sin kapacitet eftersom det är en kostnad för 

företag att ha kapacitet oavsett om den är fullt utnyttjad eller inte (Jonsson 2008). När 

förbättringsförslag till kapacitetsutnyttjandet utformas är det viktigt att titta på helheten. 

Företaget måste titta på hur andra delar i produktionen påverkas av den 

förbättringsåtgärd som föreslås. Om företaget inte gör detta är risken att produktionen 

blir obalanserad och att det uppstår flaskhalsar som begränsar flödet i processen 

(Stevenson 2009). Vid uträkningen i RQ1 av hur många produkter som kan produceras 

per timme för varje robot eller maskin i processen kunde författarna få en uppfattning 

om helheten i flödet och vad som kan vara en flaskhals i flödet. Enligt dessa 

beräkningar såg författarna att skär- och sliproboten är den maskin som begränsar flödet 

i processen (Strukturerade observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-

03-21). 

 

Enligt teorin ska företag utnyttja flaskhalsen till 100 % eftersom den begränsar flödet 

genom produktionen. Detta innebär att det är viktigt för företaget att flaskhalsen inte blir 

stillastående (Olhager 2013). Eftersom skär- och sliproboten är flaskhalsen i processen 

(Strukturerade observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-21) är det 

viktigt att Svensson & Linnér utnyttjar denna fullt ut och att det är så lite stopp i denna 

som möjligt. Flaskhalsen är den styrande resursen och övriga resurser har oftast en 

överkapacitet (Olhager 2013). Eftersom skär- och sliproboten är flaskhalsen i 

formgivningsprocessen (Strukturerade observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-

14; 2016-03-21) innebär det att denna ska vara den styrande resursen i processen. Det är 

också viktigt att kvalitetskontrollera materialet innan flaskhalsen då det är ett slöseri 

med resurser ifall en flaskhals skulle bearbeta defekt material (Olhager 2013). Detta är 

något som processen redan har då det finns en kvalitetskontroll innan produkterna går in 

i skär- och sliproboten (Deltagande observation 2016-02-23).  



  
 

82 

Om författarna ska öka kapaciteten i processen krävs att kapaciteten ökas i skär- och 

sliproboten. Detta för att om författarna skulle förbättra kapaciteten i plockroboten och 

tryckmaskinen skulle det leda till att det istället skapades ett lager framför skär- och 

sliproboten då den inte kan producera i samma takt som de övriga två funktionerna. 

Detta innebär att även om författarna skulle minimera slöserier och öka kapaciteten i de 

enskilda maskinerna, plockroboten och tryckmaskinen, skulle det ändå inte leda till en 

högre kapacitet för processens utgång då skär- och sliproboten inte klarar av att hantera 

det antal produkter som plockroboten och tryckmaskinen gör (Stevenson 2009; 

Strukturerade observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-21). Om 

kapaciteten i flaskhalsen, i det här fallet kapaciteten i skär- och sliproboten 

(Strukturerade observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-21) kan 

ökas kan resurserna i plockroboten och tryckmaskinen utnyttjas mer. Detta kan leda till 

att hela processens kapacitet ökas och att fler enheter kan tillverkas. Det leder i sin tur 

till att företaget kan minska tillverkningskostnaden (Saxin 2013).   

 

5.2.2 Förbättringsförslag till kapacitetsökning 

5.2.2.1 Lager av stansat faner 

I RQ1 identifierade författarna att det existerar onödiga lager, rörelser och transporter. 

Detta på grund av att det i formgivningsprocessen på Svensson & Linnér existerar tre 

efterföljande fanerlager (Deltagande observation 2016-02-23). Eftersom lagring av 

varor inte skapar värde (Bergman & Klefsjö 2012; Librelato et al. 2014) anser 

författarna att det är onödigt att ha tre lager efter varandra i processen. Eftersom 

materialet måste flyttas mellan lagren skapas onödiga rörelser och transporter som inte 

hade behövt existera om endast två av dessa tre lager existerat (Deltagande observation 

2016-02-23). I RQ2 identifierade författarna de bakomliggande orsakerna till varför 

dessa slöserier existerar och kom fram till att en orsak är arbetsmiljön. Detta på grund 

av att den är oorganiserad, det vill säga att det placeras annat material i lagret och att 

pallarna inte har någon bestämd pallplats. Eftersom det i formgivningsprocessen 

existerar tre efterföljande lager har det också lett till att de onödiga rörelserna och 

transporterna måste existera för att produkterna ska kunna förflyttas mellan lagren. I 

dagsläget finns i formgivningsprocessen ett fanerlager som ligger i en byggnad utanför 

produktionsbyggnaden. I produktionsbyggnaden finns sedan det efterkommande 

mellanlagret och påfyllnadslagret (Deltagande observation 2016-02-23). Eftersom 

faneret är packat likadant i fanerlagret och mellanlagret och inte öppnas förrän pallen 
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anländer till påfyllningslagret (Deltagande observation 2016-02-23), anser författarna 

att fanerlagret och mellanlagret borde vara samma lager och inte två olika. Detta skulle 

leda till att ett lager togs bort och att företaget eliminerar onödiga rörelser och 

transporter mellan fanerlagret och mellanlagret. Detta skulle enligt Saxin (2013) också 

leda till att faneret förflyttades direkt från funktionen lager av stansat faner till 

funktionen plockroboten och detta skulle leda till en minimering av ledtiden i processen.  

 

Det finns två alternativ angående vart lagret av stansat faner ska ligga, antingen i 

lokalen utanför produktionsbyggnaden eller där mellanlagret i nuläget finns. Författarna 

anser att den bästa lösningen skulle vara om lagret av det stansade faneret skulle vara 

placerat där mellanlagret i nuläget finns. Detta eftersom mellanlagret ligger närmast 

påfyllnadslagret och det skulle leda till mindre transporter och rörelser (Deltagande 

observation 2016-02-23). Anledningen till att allt material inte placerats så i nuläget är 

för att en leverans inte får plats i mellanlagret då arbetsmiljön är oorganiserad på grund 

av att pallar ställs på golvet och att det lagras annat material än bara det stansade faneret 

på lagerytan (Strukturerad observation 2016-03-14). Genom att använda sig av fast 

placering istället för flytande placering i lagret kan det skapas mer ordning i lagret då 

varje artikeltyp har en förutbestämd plats (Jonsson 2008). Författarna anser därför att 

den bästa lösningen för formgivningsprocessen är att lagerytan vid mellanlagret bör 

användas för endast lagring av det stansade faneret. I nuläget förvaras även det torkade 

faneret på lagerytan vid mellanlagret (Strukturerad observation 2016-03-14). Det 

torkade faneret kan istället placeras i lokalen utanför produktionsbyggnaden. Detta 

skulle dock leda till fler och längre förflyttningar för andra delar av Svensson & Linnérs 

tillverkningsprocess, vilket kan vara en anledning till att alternativet inte är praktiskt 

möjligt i nuläget.   

 

I nuläget ställs pallarna på golvet, vilket gör att djup- och fristapling tillämpas som 

förvaringsmetod. Detta leder till att det är svårt att tillämpa FIFO-principen eftersom 

endast de pallar längst ut är tillgängliga. Om principen ändå används vid denna djup- 

och fristapling skapas extraarbete med sortering och omplacering (Lumsden 2012). 

Författarna anser att Svensson & Linnér ska tillämpa FIFO-principen för lagret av 

stansat faner då långa liggetider i lagret kan leda till en sämre kvalitet på faneret 

(Lumsden 2012) och enligt Medarbetare 4 (2016-03-14) kan det i sin tur resultera i fler 

stopp i robotarna och fler defekta produkter. Stopp i robotarna och fler defekta 
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produkter leder till att mindre kapacitet utnyttjas och det bör undvikas (Mattsson 1999). 

FIFO-principen kan därför skapa högre kapacitet i hela formgivningsprocessen då det 

kan leda till bättre kvalitet på faneret (Lumsden 2012), färre stopp och färre kassationer 

(Medarbetare 4 2016-03-14). När FIFO-principen tillämpas är ställagring av pallat gods 

en lämplig metod och detta tycker författarna att Svensson & Linnér ska tillämpa för 

lagret av stansat faner istället för djup och fristapling (Lumsden 2012). Ställagring av 

pallat gods kommer göra att det skapas en hög flexibilitet i lagret och möjliggör att den 

pall som först anländer till lagret är den som kan plockas först. En nackdel som 

företaget bör ha i åtanke är dock att det skapas ett lägre lagerutnyttjande på grund av de 

transportgångar som krävs (Jonsson & Mattsson 2011).  

 

För att det ska vara möjligt att endast ha lagret av stansat faner där mellanlagret i 

nuläget är placerat krävs att författarna beräknar ifall de pallar som finns i lagret idag får 

plats på den lageryta som finns i mellanlagret. Varje måndag levereras en lastbil med 

stansat faner som ska räcka till en veckas produktion (Medarbetare 2 2016-03-14). Detta 

innebär att lagret måste ha kapacitet till att få plats med antalet pallar som en lastbil 

levererar varje vecka (Medarbetare 4 2016-03-14). Antal pallar som levereras varje 

vecka kan då max vara 34 pallar. Enligt författarna är lagerytan i mellanlagret i nuläget 

cirka 12   (Strukturerade observation 2016-03-21). Om lagerytan i mellanlagret 

användes till lager av stansat faner skulle det få plats ett pallställage varav fyra 

pallplatser på längden och fyra pallplatser på höjden, det vill säga totalt 16 pallar. Detta 

grundar författarna på Jonsson & Mattssons (2011) teori kring storleken på en EUR-

pall. Detta leder till att författarna kan konstatera att hela leveransen inte får plats i det 

nuvarande mellanlagret. Eftersom antalet pallar inte får plats på ytan efter hur 

mellanlagret ser ut idag går det inte att placera allt lager av stansat faner här om inte 

ytan förändras. Därför finns bara ett alternativ kvar och det är att placera allt lager av 

stansat faner i lokalen utanför produktionsbyggnaden, det vill säga i fanerlagret. Detta 

alternativ kommer leda till en längre förflyttning mellan fanerlagret och 

påfyllningslagret men rörelser och transporter kommer minska jämfört med nuläget då 

rörelser mellan mellanlagret och påfyllningslagret försvinner. Dessutom kommer ett 

onödigt lager att försvinna (Deltagande observation 2016-02-23).  

 

Idag används en handtruck för att förflytta en pall från mellanlagret till påfyllnadslagret 

och det är medarbetaren som arbetar i plockroboten som utför detta arbetsmoment. 
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Detta leder till att plockroboten måste stanna varje gång som påfyllningen sker och detta 

är cirka tre gånger per dag men detta beror på hur mycket som produceras i processen 

per dag (Medarbetare 3 2016-03-14). När maskinen stannar produceras inga produkter i 

plockroboten (Deltagande observation 2016-02-23) och detta gör att kapaciteten i 

maskinen blir mindre (Olhager 2013). Med förbättringsförslaget där pallarna i 

mellanlagret istället placeras i fanerlagret som är placerat utanför 

produktionsbyggnaden, försvinner denna rörelse och då föreslår författarna att pallarna 

ska förflyttas med truck av en lagerarbetare direkt från fanerlagret till påfyllnadslagret. 

Då behöver medarbetaren i plockroboten inte stanna upp sitt arbete för att flytta en pall 

med handtruck utan medarbetaren behöver endast fylla på plockroboten med faner 

(Deltagande observation 2016-02-23). Eftersom förflyttningen med handtruck idag tar 

ca 120 sekunder och görs cirka tre gånger per dag leder det till att plockroboten kan 

arbeta 360 sekunder mer om dagen (Medarbetare 3 2016-03-14). Detta kommer leda till 

att kapaciteten i plockroboten enligt författarnas beräkningar kan öka med 2,84 

produkter, då författarna dividerade 360 sekunder med den genomsnittliga cykeltiden, 

126,71 sekunder, för en produkt. Det som bör tas i åtanke är dock att även om 

förbättringen kommer leda till en kapacitetsökning i plockroboten, kommer den inte 

göra det i hela processen då skär- och sliproboten som är begränsningen i flödet inte har 

kapacitet att producera den mängd produkter som plockroboten har. Detta kan enligt 

Stevenson (2009) även leda till att det skapas ett buffertlager innan skär- och 

sliproboten och att denna då begränsar flödet ytterligare än vad den redan gör idag.   

 

5.2.2.2 Provisoriska åtgärder 

Ett slöseri som identifierades med hjälp av den första frågeställningen var att 

medarbetarna använder sig av provisoriska lösningar vid åtgärdande av brister och fel i 

formgivningsprocessen (Medarbetare 5 2016-02-23). En anledning till att provisoriska 

lösningar används beror på att medarbetarna för stunden vill få igång processen så att 

den inaktiva tiden blir minimal (Deltagande observation 2016-02-23). Enligt Bouzidi-

Hassini (2015) kan det vara nödvändigt att göra förbättringsarbete avseende de brister 

och fel som uppstår så produktionen på lång sikt blir optimal. För att minimera slöseriet 

ger författarna som förslag att försöka åtgärda fel och brister långsiktigt. Detta för att 

undvika att fel återkommer och på så sätt undvika att fler stopp med samma anledning 

återkommer på lång sikt i produktionen (Lumsden 2012). En annan anledning till att 

medarbetarna inte åtgärdar felen långsiktigt är för att de saknar kunskap inom detta 
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område (Medarbetare 5 2016-02-25). Därför är det inte säkert att de har kunskap om hur 

de ska göra för att det ska bli en långsiktig lösning. När denna situation uppstår gäller 

det istället att medarbetarna åtgärdar felet så processen inte är inaktiv. Det är sedan 

viktigt att ledningen blir informerad så att de kan ta ställning till hur bristen ska åtgärdas 

för att skapa en långsiktig lösning. Om även ledningen saknar kunskap om detta har de 

större potential till att ta reda på hur det ska åtgärdas än vad medarbetarna i processen 

har.  

 

Genom att minimera brister och fel i processen minimeras även stopptider, vilket leder 

till att kostnader och ledtider i produktionen reduceras (Lumsden 2012). För Svensson 

& Linnér kan det därför enligt Lumsden (2012) vara fördelaktigt att åtgärda 

grundorsaken till problemet istället för provisoriskt. Ett exempel på en provisorisk 

åtgärd är att medarbetarna tejpar fast material som lossnar på produktmallarna i skär- 

och sliproboten (Strukturerad observation 2016-02-25). Om medarbetarna i denna 

situation inte vet hur de ska åtgärda felet långsiktigt, är det dock fördelaktigt att de 

använder en provisorisk lösning i syfte att roboten är aktiv. Det viktiga är sedan att 

informationen når ledningen eller någon annan person som vet hur det ska lösas. 

Exempelvis om det krävs en helt ny mall eller om mallen behöver underhållas är det 

viktigt att detta förbereds, så bytet av mall eller underhållet tar så lite tid som möjligt då 

detta kräver att roboten står still (Strukturerade observationerna (2016-02-23; 2016-02-

25; 2016-03-14; 2016-03-21). Att tänka på att förbereda underhållet och på så sätt 

minimera stopptiden leder till att utnyttjandegraden i processen på långsikt blir 

maximal. Detta eftersom alla stopp som kan minimeras i processens flaskhals bidrar till 

ökad kapacitet för hela processen (Saxin 2013). Genom att implementera denna 

arbetsgång vid åtgärder bidrar det till bättre utnyttjandegrad på lång sikt och därmed kan 

fler produkter produceras (Olhager 2013), vilket är fördelaktigt i en produktion som 

producerar för få order i jämförelse med efterfrågan (VD 2015-12-29). Med tanke på ett 

av de 5S:en, standardisering (Bergman & Klefsjö 2012), är det fördelaktigt att 

standardisera arbetsgången så alla vet vad som gäller samt att alla medarbetare vet hur 

de ska göra för att processen ska utnyttjas så mycket som möjligt (Morash & Clinton 

1997). 
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5.2.2.3 Kassationer 

I RQ1 identifierades att det i formgivningsprocessen skapas en del defekta produkter, 

vilket anses vara ett slöseri i en process (Bergman & Klefsjö 2012). I RQ2 identifierade 

författarna att de bakomliggande orsakerna till att det uppstår kassationer i 

formgivningsprocessen kan bero på kvaliteten på materialet (Medarbetare 4 2016-03-

14). Författarna kom fram till att det skapas fler defekta produkter när faneret köps in 

med plastfilmen pålimmad från leverantören än när Svensson & Linnér limmade på 

plastfilmen själva. För att minimera risken att fler defekta produkter uppstår anser 

författarna att Svensson & Linnér bör utföra limningen själva, då detta upplevs skapa 

färre defekta produkter (Medarbetare 3 2016-03-14). Andra orsaker till att kvaliteten på 

materialet kan ge upphov till defekta produkter kan bero på att faneret har lång 

lagringstid eller att faneret inte varit i den rätta temperaturen under processen 

(Medarbetare 4 2016-03-14). Om Svensson & Linnér tillämpar FIFO-principen i lagret 

som författarna anser att de ska kan långa lagringstider av faneret undvikas (Lumsden 

2012). Detta kan i sin tur påverka att det skapas färre antal defekta produkter i 

formgivningsprocessen då långa lagringstider kan försämra kvaliteten (Lumsden 2012) 

som i sin tur kan leda till fler defekta produkter. Det är också viktigt för Svensson & 

Linnér att se till att faneret haft rätt temperatur innan faneret anländer till 

formgivningsprocessen till exempel under torkningsprocessen. Detta för att det kan 

påverka antalet defekta produkter i formgivningsprocessen genom att kvaliteten på 

faneret försämras (Medarbetare 4 2016-03-14). Att skapa mindre defekta produkter 

leder till att processen får en högre output (Sörqvist 2004) och därmed ett högre 

kapacitetsutnyttjande (Olhager 2013).    

 

I RQ1 identifierade författarna att de flesta kassationerna uppstår i funktionen 

tryckmaskinen (Strukturerade observationerna 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 

2016-03-21). Författarna identifierade att detta beror på att det krävs mer 

handpåläggning från operatören i tryckmaskinerna än i de övriga funktionerna. Detta för 

att det är viktigt att det hopplockade faneret från plockroboten ligger i linje med 

varandra och att detta läggs in rätt i tryckmaskinerna (Strukturerade observationer 2016-

02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-21). Görs inte detta finns risk att kassationer 

uppstår. Därför är det viktigt att operatören som arbetar med handpåläggningen har de 

kunskaper och riktlinjer som krävs men också att denna är motiverad och koncentrerad i 

sin arbetsmiljö (Strukturerade observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 
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2016-03-21). Eftersom anledningen till att det uppstår fler kassationer i tryckmaskinen 

beror till stor del på den mänskliga faktorn (Strukturerade observationer 2016-02-23; 

2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-21), kan en standardisering leda till att personalen får 

riktlinjer över hur handpåläggningen ska gå till (Davenport 2005). Detta gör också att 

osäkerheter och avvikelser kring arbetssättet minskar och därför kan en standardisering 

leda till att färre kassationer uppstår (Morash & Clinton 1997). Kapaciteten i en process 

kan ökas genom att förändra den producerade volymen i en process (Mattsson & 

Jonsson 2003) och om Svensson & Linnér minimerar antalet kassationer i 

tryckmaskinen leder det enligt Sörqvist (2004) till att färre defekta produkter kan 

tillverkas och därmed större output. Minimeringen av kassationer kan därför bidra till 

ökad kapacitet i formgivningsprocessen på Svensson & Linnér (Olhager 2013).  

 

Idag produceras i genomsnitt 25 produkter i tryckmaskinen varav två produkter är 

defekta. Därför uppgår outputen i genomsnitt till 23 produkter i timmen som går vidare 

för att bli input i skär- och sliproboten. Om dessa kassationer skulle minskas med hjälp 

av standardiseringen av arbetssättet och outputen istället skulle vara i genomsnitt 25 

produkter, utnyttjas funktionen på ett bättre sätt (Strukturerade observationer 2016-02-

23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-21), då det är kostsamt att producera defekta 

produkter (Sörqvist 2004). Minskning av antalet kassationer skulle dock inte leda till att 

kapaciteten i hela formgivningsprocessen ökar då skär- och sliproboten ändå inte kan 

producera lika hög volym som tryckmaskinen kan. Däremot blir outputen i 

tryckmaskinen fler vilket gör att det kan bildas ett större buffertlager innan flaskhalsen, 

det vill säga skär- och sliproboten i processen (Strukturerade observationer 2016-02-23; 

2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-21). Enligt Lumsden (2012) kan ett lager innan en 

flaskhals leda till långa ledtider, hög kapitalbindning och höga kostnader. 

Kapitalbindningen blir därför högre i Svensson & Linnérs fall men att minska 

kassationerna av en så pass komplicerad produkt med flera fanerlager leder till 

minskade kostnader eftersom produkten är dyr att tillverka. Ett större lager innan 

flaskhalsen är fördelaktigt så att det hela tiden finns produkter att ta av och därmed kan 

flaskhalsen hela tiden vara aktiv. Det blir också fördelaktigt att ha detta större lager 

innan flaskhalsen vid raster, så företaget kan säkerställa att skär- och sliproboten är 

aktiv under alla pauser (Olhager 2013). På så sätt skulle detta kunna förbättra 

kapaciteten i hela formgivningsprocessen eftersom företaget kan planera produktionen 

inför förväntade kapacitetsbortfall och på så sätt även minimera inaktiv tid (Mattsson & 
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Jonsson 2003). Det leder i sin tur till enligt VD:n (2015-12-29) att företaget kan 

producera fler produkter på en dag, vilket är fördelaktigt i Svensson & Linnérs fall. 

 

I RQ1 identifierades också att det uppstår slöseri i form av onödiga lager i kategorin 

kassationer. Detta på grund av att det uppstår ett tillfälligt kassationslager vid 

tryckmaskinerna (Deltagande observation 2016-02-23). Lagret består av defekta 

produkter som skapats i tryckmaskinerna och de bakomliggande orsakerna till varför 

detta tillfälliga lager uppstår är för att det är smidigast att placera de defekta produkterna 

vid sidan av tryckmaskinerna då det gemensamma kassationslagret är placerat en bit 

bort (Deltagande observation 2016-02-23). I RQ1 identifierades också att detta 

tillfälliga lager ger upphov till slöserier i form onödiga rörelser (Librelato et al. 2014) då 

det krävs fler förflyttningar än om den defekta produkten direkt placerats i det 

gemensamma kassationslagret (Deltagande observation 2016-02-23). Det tillfälliga 

kassationslagret tar även upp yta på en redan trång arbetsyta eftersom de defekta 

produkterna placeras direkt på golvet. Detta leder till att det skapas oreda i arbetsmiljön 

(Deltagande observation 2016-02-23). Författarna anser därför att de kassationer som 

uppstår i tryckmaskinerna direkt bör placeras i det gemensamma kassationslagret för att 

inte skapa det tillfälliga kassationslagret. Detta för att minimera de nämnda onödiga 

rörelserna och lagret. Dock kommer detta inte leda till en kapacitetsökning i 

formgivningsprocessen då förbättringen inte leder till att det kan skapas fler produkter 

(Mattsson & Jonsson 2003). Förbättringen kan dock skapa ordning och reda i 

arbetsmiljön, vilket är viktigt enligt Sörqvist (2004) då det medför positiva effekter 

såsom en ökning av motivation och arbetsglädje hos de anställda. Det är också viktigt 

då det kan vara svårt att veta att det är kassationer som ligger på golvet vid 

tryckmaskinerna då kassationernas plats egentligen är i det gemensamma 

kassationslagret. Anställda som inte vet att det är kassationer kan blanda ihop dessa med 

korrekta produkter (Bergman & Klefsjö 2012). Det kan då leda till att dessa anställda 

låter defekta produkter gå vidare i formgivningsprocessen till skär- och sliproboten 

(Deltagande observation 2016-02-23). Detta gör att defekta produkter produceras i skär- 

och sliproboten och detta är ett slöseri då denna funktion är kapacitetsbegränsningen i 

processen. Anledningen till att det är ett slöseri är för att processen då inte kan 

producera lika många korrekta produkter (Olhager 2013).     
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5.2.2.4 Avsaknad av standardisering 

I formgivningsprocessen identifierades att medarbetarna som arbetar i processen inte 

utför arbetsuppgifterna likartat (Strukturerad observation 2016-02-25), vilket 

betraktades som ett slöseri i kategorin outnyttjad kreativitet hos medarbetaren och ger 

upphov till onödig tid, väntan samt onödiga rörelser (Bergman & Klefsjö 2012). 

Anledningar till att slöseriet existerar beror på att ledningen inte tillhandhållt med 

riktlinjer (Deltagande observation 2016-02-23; Strukturerad observation 2016-02-25) 

och att det saknas utbildning och information om hur arbetsmomenten ska genomföras 

samt hur systemen fungerar (Medarbetare 3 2016-03-14). Enligt Harrington et al. (1997) 

bör alla möjligheter till standardisering av en process utnyttjas för att reducera 

tidsåtgången i processen. En standardisering av logistikprocesser bidrar till ökad 

effektivitet, aktiviteterna blir förutsägbara (Morash & Clinton 1997) och osäkerheten 

bland medarbetarna minskar (Davenport 2005). Därför har författarna valt att ge 

standardisering av arbetssättet på Svensson & Linnér som förbättringsförslag. 

Standardiseringen kommer vara till nytta i hela formgivningsprocessen men framför allt 

vid stopp i maskiner och vid handpåläggningen i tryckmaskinerna. Vissa stopp som 

uppstår i processer är mer vanligt förekommande (Bilaga 4) och idag har medarbetarna 

oftast egna lösningar på hur dessa kan lösas. Detta har lett till att när stopp uppstår vet 

inte medarbetare som arbetat i processen under en längre tid hur problemet ska lösas. 

Detta gör att de blir osäkra och måste fråga en mer erfaren person om hjälp som i sin tur 

måste gå ifrån sitt arbete för att lösa stoppet (Medarbetare 3 (2016-03-14). En 

standardisering gör att personalen har riktlinjer att gå efter och att osäkerheten minskar 

(Davenport 2005). Det gör också att alla medarbetare blir medvetna om lösningar och 

att de har samma lösningar på de problem som uppstår (Morash & Clinton 1997). En 

standardisering kommer också vara till nytta i handpåläggningen vid tryckmaskinerna 

då det vid de strukturerade observationerna (2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 

2016-03-21) observerats att det uppstår flest kassationer i tryckmaskinerna. Detta kan 

bero på att den mänskliga faktorn har en stor roll i arbetsmomentet. Genom att utnyttja 

medarbetarnas kreativitet för att kunna urskilja det bästa och mest effektiva arbetssätt 

som medarbetarna använder kan det leda till att den bästa möjliga standardiseringen och 

på så sätt hittas ett gemensamt bästa sätt för att minska kassationer i tryckmaskinen.  

 

Standardiseringen kommer också gälla en arbetssituation tillhörande plockroboten, 

nummer 6 och 10 i processkartan som visas i Figur 10, det vill säga i situationen som 
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uppstår när ytfaneret laddas i plockroboten och att medarbetaren justerar faneret, vilket 

är outputen från plockroboten (Deltagande observation 2016-02-23). Författarna har 

observerat att medarbetarna inte utför arbetsmomentet på samma sätt. vilket har 

identifierats som ett slöseri (Strukturerad observation 2016-02-25). Under de 

strukturerade observationerna (2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-21) som 

gjorts, har författarna observerat det effektivaste sättet som vissa medarbetarna redan 

idag använder sig av. Det är detta sätt som standardiseringen ska innehålla, vilket även 

gör enligt Bergman & Klefsjö (2012) att medarbetarnas kreativitet utnyttjas eftersom 

det är från dem standardiseringen grundas. Det som ska göras är att medarbetaren först 

bör förflytta outputen från roboten, det vill säga den limmade fanerbunten, och placera 

denna på justeringsbordet. Därefter bör medarbetaren ladda ett ytfaner i roboten så den 

kan börja producera nästa produkt samtidigt som medarbetare rör sig till 

justeringsbordet och justerar fanerbunten så faneret ligger jämt. Detta sätt är det 

effektivaste eftersom roboten kan arbeta samtidigt som en annan aktivitet sker 

(Strukturerade observationerna 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-21). Om 

justering av fanerbunten sker innan roboten laddas med ett ytfaner förlorar roboten 

produktionstid, vilket gör att färre produkter kommer kunna produceras i plockroboten. 

På detta vis reduceras väntan i roboten och därmed reduceras onödig tid i processen 

(Bergman & Klefsjö 2012). Om alla medarbetare accepterar standardiseringen och 

fördelarna med den (Sörqvist 2004), kommer utnyttjandegraden i plockroboten att öka 

eftersom den påverkas av förändringar i den producerade tiden eller volymen (Olhager 

2013). Den här standardiseringen i plockroboten bidrar dock inte till att kapaciteten i 

hela formgivningsprocessen ökas eftersom flaskhalsen i processen är placerad efter 

plockroboten (Deltagande observation 2016-02-23). I stället byggs ett buffertlager av 

produkter upp snabbare precis innan flaskhalsen, vilket är en fördel i detta fall då 

flaskhalsen hela tiden ska ha tillgängliga produkter för bearbetning (Olhager 2013).  

 

Ett sätt att standardisera är att det upprättas en tydlig dokumentation över hur arbetet ska 

utföras. Denna kan bestå av skriftliga instruktioner i form av en kartläggning, 

checklistor eller rutinbeskrivningar som beskriver hur arbetet ska gå till. För att få en 

lättillgänglig dokumentation som är enkel för medarbetare att förstå, är flödesschemat 

ett bra verktyg (Sörqvist 2004). Svensson & Linnér bör upprätta dokumentationer och 

kartläggningar för hur arbetet ska gå till i varje enskild funktion. Detta bör enligt 

Bergman & Klefsjö (2012) och Librelato et al. (2014) göras tillsammans med 
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medarbetarna i processen så att de känner sig delaktiga i processen och så att företaget 

använder deras kunskaper. För att dokumentationen över rutinbeskrivningar sedan ska 

få en positiv effekt är det viktigt att budskapet når ut till medarbetarna. Det kan göras 

genom att rutinbeskrivningar och checklistor placeras vid varje funktion så att 

information är lättillgänglig för medarbetarna i processen (Sörqvist 2004). Vid 

införandet av standardiseringen kan det vara bra att hålla i ett utbildningsmöte för de 

anställda så att de förstår syftet och innehållet i standardiseringen för att de själva sedan 

ska kunna lära ut budskapet till nyanställda. En standardisering som denna kan då bland 

annat leda till att kapaciteten i processen ökar då stopp som beror på att medarbetarna 

inte vet hur problem ska lösas kan minimeras.  

 

5.2.2.5 Oreda i processen 

Författarna identifierade slöserier i form av onödiga rörelser och väntan där det går åt 

produktionstid till att städa och plocka upp slängt avfall i robotcellerna. Anledningarna 

till att det råder oreda i formgivningsprocessen beror dels på att det inte finns 

lättillgängliga soptunnor och att ledningen inte har ändrat beteende i processen utan det 

görs som det alltid har gjorts (Strukturerade observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 

2016-03-14; 2016-03-21). Användning av 5S i en produktion är en förutsättning för att 

minska slöserier och för att allt ska vara i ordning i produktionen. Införandet av 5S på 

en arbetsplats skapar ordning och reda samt medför positiva effekter (Bergman & 

Klefsjö 2012). Därför föreslår författarna att Svensson & Linnérs ledning bör arbeta 

med 5S för att uppnå ordning och reda samt för att kunna dra nytta av de fördelar som 

5S medför. Enligt Bergman & Klefsjös (2012) städa är oreda i processen otillåtet och 

innebär att alla på arbetsplatsen har ett ansvar för att städningsarbete sker. I och med 

avsaknad av lättillgängliga soptunnor är det svårt för medarbetarna att arbeta efter S:et 

städa, vilket gör att författarna ger förslaget att placera soptunnor i anslutning till 

robotcellerna där medarbetarna kan kasta avfall istället för att först slänga slitna 

sandpapper och trasiga fanerbitar i robotcellerna för att sedan plocka upp och kasta 

dessa (Strukturerade observationerna 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-

21). Detta gör att slöseriet onödiga rörelser reduceras i processen (Librelato et al. 2014). 

Enligt de strukturerade observationerna (2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-

03-21) som gjorts har det observerats att utrymme för detta finns där ingångarna till 

cellerna är placerade. Detta föreslås eftersom sträckan för att kasta avfallet i samband 

med att det uppstår blir kort och att soptunnorna på så sätt är placerade där 
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medarbetarna ändå måste röra sig. Det innebär att det inte blir några onödiga rörelser i 

samband med förbättringen. Anledningen till att detta inte redan är gjort beror på att 

ledningen inte vet om att soptunnor saknas eller att det är ett problem i form av att 

produktionen och kapaciteten i processen kan påverkas. Det gör att detta examensarbete 

bidrar till kännedom om de problem som en utomstående ser.  

 

För att medarbetarna som arbetar i processen ska vara mottagliga för förändringen och 

arbeta för att produktionen i formgivningsprocessen ska se ren och fin ut, krävs det 

enligt Sörqvist (2004) att det sista S:et, självdisciplin efterföljs. Det är viktigt med 

självdisciplin i detta fall då städning och underhåll av processen är något som hela tiden 

ska göras under arbetets gång. Därför skulle det inte fungera om ledningen varje gång 

skulle behöva ge direktiv över hur ordning och reda ska uppnås, vilket gör att det är 

viktigt att det skapas vana hos de anställda över hur detta ska uppnås. Ett sätt att göra 

detta på är att införa en standardisering för nya rutiner över hur arbetet med 5S ska 

fortlöpa. Vid införandet av nya rutiner och arbetssätt i processer kommer det enligt 

Sörqvist (2004) vara nödvändigt för Svensson & Linnér att de implementerar en 

standardisering i samband med författarnas förbättringsförslag avseende att underhålla 

ordning och reda i processen. Det är viktigt att standardisera och skapa vana hos 

medarbetarna så rutinerna i formgivningsprocessen blir gemensamma. Den föreslagna 

standardiseringen kommer gälla vid bytet av sandpapper i skär- och sliproboten, det vill 

säga att i samband med bytet ska medarbetarna kasta avfallet och inte lägga det på 

golvet i robotcellen. I och med införande av standardiseringen på Svensson & Linnér 

reduceras tid där roboten får vänta på produkter, vilket även bidrar till att kapaciteten i 

processen ökar. Standardiseringen och införande av 5S kommer också leda till att 

arbetsmiljön bli bättre och det kommer se renare och trevligare ut, vilket enligt Bergman 

& Klefsjö (2012) kan leda till motivation och arbetsglädje hos de anställda.  

 

5S ger också effekter såsom bättre effektivitet och kan minska kostnader, då oreda leder 

till att det tar tid att leta efter verktyg och andra förnödenheter (Sörqvist 2004). Det gör 

att författarna vill visa på hur förbättringsförslaget med införande av soptunnor och 

underhåll i form av städning på arbetsplatsen kan bidra till ökad kapacitet. I RQ1 

identifierades att det är skär- och sliproboten i formgivningsprocessen som är 

flaskhalsen och som därmed begränsar flödet. Det gör att det blir extra intressant att 

undersöka förändringen kring denna. Utifrån de strukturerade observationerna har det 
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uppskattat att det tar 60 sekunder för de anställda att plocka upp alla de slängda 

sandpappren i skiftbyte och slänga dessa (Strukturerade observationerna 2016-02-23; 

2016-02-25; 2016-03-14; 2016-03-21). I och med att kasta alla dessa i samband med 

bytet minimeras städningen i samband med skiftbytet med 60 sekunder. Det leder till att 

skär- och sliproboten har ökat sin producerade tid med 60 sekunder, då det inte tar extra 

tid att slänga sandpappren efterhand i samband med bytet. Eftersom denna städning 

genomförs två gånger varje dag (Medarbetare 5 2016-02-23), ökas produktionstiden i 

skär- och sliproboten med 120 sekunder varje dag. Detta gör att formgivningsprocessen 

skulle kunna producera 0,65 produkter extra varje dag. Författarna kom fram till detta 

genom att dividera cykeltiden i sekunder 186,01 (Strukturerad observation 2016-02-25) 

med 120 sekunder som i den extra produktionstiden. I en produktion där produkterna 

har en längre cykeltid och endast tillverkar i genomsnitt 287 produkter varje dag (Bilaga 

5) gör det skillnad. Detta gäller speciellt i företag som Svensson & Linnér där de i 

dagsläget ligger efter i produktionen (VD 2015-12-29), vilket innebär att varje extra 

produkt som kan tillverkas är en förbättring. Enligt beräkningarna kan därför 

kapaciteten i formgivningsprocessen ökas samt att väntan och onödig inaktivitet kan 

reduceras i skär- och sliproboten.  

 

5.2.2.6 Skär- och sliproboten 

I Olhagers (2013) femstegmodell för att eliminera flaskhalsar innebär det första steget 

att flaskhalsen ska identifieras i processen. I RQ1 genomfördes detta då författarna kom 

fram till att skär- och sliproboten är kapacitetsbegränsningen i formgivningsprocessen 

(Olhager 2013; Strukturerad observationer 2016-02-23; 2016-02-25; 2016-03-14; 2016-

03-21). Svensson & Linnér bör därför eftersträva att utnyttja roboten i så stor 

utsträckning som möjligt (Mandyam et al. 2004). Det är också viktigt att Svensson & 

Linnér eftersträvar att skär- och sliproboten blir så lite stillastående som möjligt 

(Olhager 2013). I RQ2 identifierade författarna sedan vad de bakomliggande orsakerna 

till kapacitetsbegränsningen var. I denna frågeställning kom författarna fram till att den 

främsta orsaken beror på att skär- och sliproboten inte har lika hög produktionshastighet 

som de övriga funktionerna i flödet (Strukturerad observationer 2016-02-23; 2016-02-

25; 2016-03-14; 2016-03-21). I RQ2 kom det också fram till att stopp i skär- och 

sliproboten gör att flödet begränsas ytterligare (Bilaga 4), vilket gör att det är viktigare 

att eliminera stopp i skär- och sliproboten än i de övriga funktionerna (Olhager 2013). 

De identifierade orsakerna till stoppen kan bland annat vara hur kvaliteten på materialet 

https://www.google.se/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mandyam+M.+Srinivasan%22


  
 

95 

är eller att det finns damm samt skräp i robotarna (Medarbetare 4 2016-03-14). 

Kvaliteten på materialet kan bland annat påverkas av lång lagringstid (Medarbetare 4 

2016-03-14), men om företaget tillämpar FIFO-principen som föreslås i 

förbättringsförslaget för lagret av stansat faner minimeras risken att pallar ligger länge 

på lager och då minimeras risken för att kvaliteten på materialet ska vara dålig 

(Lumsden 2012) så att detta orsakar stopp (Medarbetare 4 2016-03-14). De stopp som 

sker i skär- och sliproboten beror till mesta del på robotrelaterade fel, såsom att roboten 

släpper stol under körning eller att det inte finns vakuum vid hämtläge (Bilaga 4). Dessa 

stopp beror på problem som författarna inte har kunskap om och därför kan författarna 

tyvärr inte ge förbättringsförslag till dessa stopp.  

 

Enligt Olhager (2013) kan kapacitetsutnyttjandet i en process påverkas av justeringar i 

den nominella och producerade volymen. Ett företag kan öka den nominella kapaciteten 

genom att investera i maskiner och produktionsutrustning, öka antalet personal, ändra 

antal skift, införa sässongsanpassade arbetstider eller utnyttja övertid (Slack & Lewis 

2015). Den producerade volymen kan istället ändras genom att lägga ut arbete på 

underleverantörer, flytta arbete mellan olika resurser, öka eller minska partistorleken 

eller reducera ställtider (Olhager 2013). I formgivningsprocessen kan 

kapacitetsutnyttjandet ökas genom att förändra den nominella kapaciteten (Slack & 

Lewis 2015). Formgivningsprocessens kapacitet bör anpassas utifrån den efterfråga som 

finns på produkten. Detta på grund av att om företaget inte planerar sin kapacitet utifrån 

efterfrågan finns risk att kostnader uppstår i form av förlorade intäkter (Olhager 2013). 

Eftersom Svensson & Linnér dessutom ligger efter i produktionen (VD 2015-12-29) kan 

det resultera i förlorade intäkter i framtiden (Olhager 2013). Ett sätt att öka kapaciteten i 

skär- och sliproboten skulle vara att investera i ytterligare en skär- och sliprobot (Slack 

& Lewis 2015). Detta skulle göra att den nuvarande flaskhalsen, skär- och sliproboten 

skulle kunna tillverka dubbelt så många produkter än vad den gör i nuläget. I och med 

investeringen kommer skär- och sliprobotarna därför kunna tillverka 574 produkter 

varje dag istället för 287. Det skulle leda till att den kan tillverka 2870 produkter på 

ordinarie arbetstid istället för nuvarande 1435 produkter varje vecka. Om detta ska 

göras krävs dock att det finns en stabil efterfrågan runt 2870 produkter i veckan annars 

skulle den investerade maskinen inte utnyttjas fullt ut. Enligt Olhager (2013) blir 

därmed maskinen en kostnad för företaget även om kapaciteten i den investerade 

maskinen inte uttnyttjas fullt ut. 
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I dagsläget finns det i produktionsytan inte tillräckligt med plats för en till maskin då 

ytan vid skär- och sliproboten redan är fullt utnytttjad (Deltagande observation 2016-02-

23). Något som också måste tas i beaktning vid en investering i ytterligare en skär- och 

sliprobot är att detta enligt Stevenson (2009) kan skapa ytterligare flaskhalsar som 

begränsar flödet i processen. Investeringen gör att skär- och sliprobotarna istället kan 

producera en nominell volym på 38,7 produkter per timme mot tidigare 19,35 

produkter. Detta måste jämföras med hur stor den nominella kapaciteten i plockroboten 

och tryckmaskinerna är per timme och detta är 28,41 produkter respektive 36 produkter. 

Författarna kan därför konstatera att om en investering görs leder det till att 

plockroboten istället blir flaskhalsen i processen, vilket gör att formgivningsprocessen 

efter investeringen bara kommer kunna producera 28,41 produkter per timme. Detta gör 

att om den ena skär- och sliproboten är fullt utnyttjad kommer den andra att ha en 

utnyttjandegrad på 46,8 %, då den ena roboten endast kommer producera 28,41-

19,35=9,06 produkter per timme. Det kan dock vara en försäkring att ha två maskiner i 

fall en går sönder men detta skulle kosta pengar enligt Olhager (2013) då den inte är 

fullt utnyttjad.  

 

Baserat på att en investering i ytterligare en robot kräver en stor och stabil efterfrågan, 

att andra flaskhalsar i flödet skapas och att det råder platsbrist vid skär- och sliproboten 

anser författarna att en investering i en ny maskin inte är det bästa alternativet. 

Författarna tycker att det bästa alternativet för att öka kapaciteten i skär- och 

sliproboten istället är att Svensson & Linnér ska anpassa sin kapacitet utifrån efterfrågan 

som finns på produkten genom att utnyttja övertid och ta in extrapersonal (Slack & 

Lewis 2015). När efterfrågan är stor bör företaget ta in extra personal som kan arbeta 

övertid. Detta för att de produkter som efterfrågas ska kunna produceras och levereras i 

tid. Utifrån detta tänker författarna att ett förbättringsförslag för att öka kapaciteten i 

formgivningsprocessen kan vara att använda sig av övertid och extrapersonal. Detta kan 

göra att Svensson & Linnér skulle kunna leverera sina produkter i utsatt tid och att 

risken för förlorade intäkter i framtiden minimeras (Olhager 2013).  

 

I Tabell 13 nedan visas hur mycket övertid som krävs för att kunna producera en viss 

antagen efterfråga med enbart en skär- och sliprobot. För att kunna beräkna antalet 

produkter som behöver produceras på övertiden beräknade författarna hur många 

produkter som formgivningsprocessen kan producera idag per vecka. Detta blev 1435 
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produkter i veckan då det tillverkas enligt Bilaga 5 i genomsnitt 287 stycken per dag 

under 5 arbetsdagar. Författarna subtraherade sedan 1435 från den antagna efterfrågan, 

vilket summerades i antalet produkter som krävs att producera under övertiden. För att 

komma fram till hur många timmar övertid som krävs multiplicerade författarna 

cykeltiden i skär- och sliproboten med antalet produkter som behöver produceras. På så 

sätt blev summan av dessa faktorer övertiden som krävs för att producera möjliga utfall 

av varierad efterfråga.  

Antagen efterfrågan 

per vecka 

Antal produkter att 

producera på övertid 

Övertid i timmar 

som krävs 

1500 65 3,4 

1750 315 16,3 

2000 565 29,2 

2250 815 42,1 

2500 1065 55,0 

2750 1315 67,9 

3000 1565 80,9 

 

Tabell 13: Antal övertidstimmar som krävs vid ökad efterfrågan (Egen illustration). 

 

Övertiden som beräknades i Tabell 13 ovan, kan köras i processen antingen som 

helgskift eller som nattskift. När det endast krävs cirka 3.5 timmar i övertid per vecka 

tycker författarna att övertiden ska köras i anslutning till något skift genom att 

processen är igång en timme eller en halvtimme extra. Exempelvis skulle processen 

kunna köras en extra timme måndag till onsdag och en halvtimme extra på torsdagen för 

att kunna täcka upp antalet övertidstimmar som krävs det för att kunna möta efterfrågan. 

När efterfrågan är 1750 produkter per vecka krävs att processen har en övertid på 16.3 

timmar och då tycker författarna att det skulle vara lämpligast om övertiden kördes 

under lördag och söndag, då det blir för många timmar att köra i anslutning till de 

nuvarande skiften. Vid en efterfrågan på 2000 och 2250 kan övertiden antingen köras 

som enbart nattskift eller där de kombinerar natt- och helgskift genom att köra färre 

timmar per helgdag eller natt. Vid en efterfrågan på 2500 och 2750 krävs att övertiden 

körs både som helgskift och nattskift för att processen ska kunna vara aktiv de 

övertidstimmar som krävs. Att ha en efterfråga på 3000 produkter i veckan och en 

övertid på 80,9 timmar är nästintill omöjligt för Svensson & Linnér då detta kräver att 

processen är igång nästan 166 timmar av dygnets totala 168 timmar. För att kunna köra 

övertiden krävs att Svensson & Linnér tar in extra personal som kan arbeta när 

efterfrågan är extra stor. Detta är passande för Svensson & Linner när efterfrågan 
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varierar eller om efterfrågan börjar minska. Det är lättare att möta fluktuationer i 

efterfrågan genom att öka eller minska övertiden än att ha fler robotar som bara står när 

efterfrågan är låg. Ett förslag från författarna är att använda sig av studerande som till 

exempel elever över 18 år på gymnasiet som studerar industri eller liknande. För 

fallföretaget skulle detta göra att de kan ta in personal vid behov och anpassa arbetstider 

och antal skift utifrån efterfrågan så det varken produceras för få eller för många 

produkter. Ett sammarbete med skolan kan på detta sätt gynna båda parter, då eleverna 

får in en fot i arbetslivet som kan vara en fördel för framtiden men även för Svensson & 

Linnér då de kan få in arbetskraft i framtiden som tidigare har arbetat på företaget.  
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5.3 Sammanfattning 

Nedan i Tabell 14 sammanfattas de förbättringsförslag som författarna föreslår och 

vilken effekt dessa ger samt om de leder till möjlig kapacitetsökning för funktionerna i 

formgivningsprocessen.   

RQ3 - Förbättringsförslag till kapacitetsökning 

Förbättringsförslag Effekt Kapacitetsökning? 

Fanerlagret och mellanlagret 

slås ihop till ett lager. 

Användning av FIFO och 

ställagring av pallat gods. 

Minimering av onödiga 

lager, rörelser och 

transporter. 

Kvaliteten på faneret kan 

förbättras, vilket kan leda 

till färre stopp och 

kassationer. 

Kapacitetsökning i 

plockroboten pga. mer aktiv 

tid. 

Möjlig kapacitetsökning för 

hela processen pga. färre stopp 

och kassationer i flaskhalsen. 

Åtgärda fel och brister 

långsiktigt istället för 

provisoriskt. 

Förberedande underhåll 

Färre småstopp. 

Mindre inaktiv tid. 

Möjlig kapacitetsökning på 

lång sikt pga. färre småstopp 

samt mer aktiv tid i 

flaskhalsen.  

Eliminera det tillfälliga 

kassationslagret genom att 

placera kassationerna direkt i 

det gemensamma 

kassationslagret. 

Minimering av onödiga 

lager och rörelser samt 

ordning och reda på 

arbetsplatsen. 

Ingen kapacitetsökning i 

formgivningsprocessen men 

minimering av slöseri och 

ökad arbetsmotivation.  

Standardisering av arbetsätt. Minimering av onödig tid, 

väntan och onödiga 

rörelser.  

Kan leda till färre 

kassationer i tryckmaskinen 

då personalen får riktlinjer 

över handpåläggningen.  

Kapaciteten kan ökas i alla 

funktioner pga. av minimering 

av slöserierna. 

Placera soptunnor i anslutning 

till robotcellerna så avfall kan 

slängas direkt i samband med 

att avfallet uppstår och inte i 

skiftbyte. 

Minimering av onödiga 

rörelser och väntan. 

Ordning och reda på 

arbetsplatsen. 

Möjlig kapacitetsökning i 

plockroboten och flaskhalsen, 

vilket ökar kapaciteten i hela 

processen pga. mindre inaktiv 

tid. 

Anpassa kapaciteten efter 

efterfrågan genom att utnyttja 

övertid.  

Kan leverera produkter i tid 

och minimerar risken att 

förlora intäkter. 

Kapaciteten ökar i hela 

formgivningsprocessen pga. 

mer arbetstid. 
 

Tabell 14: Sammanfattning för RQ3 (Egen illustration). 



  
 

100 

6 Slutsats 
Slutsatskapitlet inleds med en slutsats för varje frågeställning, där resultaten av studien 

kort presenteras. Därefter diskuteras egna reflektioner och kritik till eget arbete samt 

studiens bidrag och samhälleliga aspekter. Kapitlet avslutas med att diskutera och ge 

förslag för vidare forskning på ämnet.  

 

6.1 Studiens resultat 

6.1.1 RQ1: Vilka slöserier och kapacitetsbegränsningar kan identifieras i 

formgivningsprocessen på Svensson & Linnér?  

I formgivningsprocessen på Svensson & Linnér kan författarna identifiera sex olika 

slöserier och en kapacitetsbegränsning. I lagret av stansat faner uppstår det första 

slöseriet i form av onödiga lager, rörelser och transporter då det i 

formgivningsprocessens första del finns tre efterföljande lager, vilka är fanerlager, 

mellanlager och påfyllnadslager. När material eller lim tar slut i plockroboten eller när 

sandpapper behöver bytas uppstår det andra slöseriet i form av väntan. Detta på grund 

av att maskinerna måste stanna när underhållet måste göras. Dock är detta planerade 

kapacitetsbortfall som krävs för att processen ska kunna producera produkter och därför 

kan författarna inte minimera detta slöseri. Det gjorde att författarna inte studerade detta 

vidare i RQ2 och RQ3. Det tredje slöseriet kan identifieras i kategorin inkorrekta 

processer då medarbetarna i formgivningsprocessen åtgärdar fel och brister provisoriskt. 

Detta blir ett slöseri eftersom om fel och brister åtgärdas provisoriskt finns risk att felet 

uppstår igen och skapar mer inaktiv tid än om felet åtgärdats långsiktigt från början.  

 

I formgivningsprocessen har författarna identifierat ett fjärde slöseri, vilket är att det 

skapas defekta produkter. De defekta produkterna skapas främst i funktionen 

tryckmaskin, vilket är ett slöseri då kassationer medför kostnader och att färre produkter 

tillverkas. I det fjärde slöseriet har det också identifierats att det skapas slöserier i form 

av onödiga lager och rörelser då det skapas ett tillfälligt kassationslager vid 

tryckmaskinen på grund av att operatören inte slänger kassationen direkt i 

kassationslagret. Det femte slöseriet uppstår på grund av att det saknas en 

standardisering av arbetssättet i processen. På grund av detta utför medarbetarna arbetet 

på sitt sätt och detta ger upphov till att processen kan ha olika kapacitetsutnyttjande 

beroende på vem som arbetar i processen. Detta leder till att det kan finnas onödig tid, 

rörelser och väntan i processen. Dessutom kan avsaknaden av standardiseringen också 
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ses som ett slöseri i kategorin outnyttjad kreativitet hos medarbetarna då företaget inte 

använder en medarbetares bästa arbetssätt för att förbättra andra medarbetares sätt att 

arbeta. Det sjätte och sista slöseriet uppstår på grund av att defekta fanerbitar och 

slippapper slängs på golvet i robotcellerna. Detta gör att onödiga rörelser uppstår på 

grund av att produkterna först slängs på golvet för att sedan vid ett senare tillfälle 

plockas upp och slängas. Det uppstår också slöserier i form av väntan, då det tar längre 

tid att städa robotcellerna vid skiftbyte. Tillsist kan författarna identifiera en 

kapacitetsbegränsning i formgivningsprocessen och det är skär- och sliproboten, vilken 

är funktionen som begränsar processens flöde.  

 

6.1.2 RQ2: Vilka är de bakomliggande orsakerna till de identifierade slöserierna 

och kapacitetsbegränsningarna? 

De bakomliggande orsakerna till varför det skapas onödiga lager, rörelser och 

transporter i lagret av stansat faner är för att det finns tre efterföljande lager i 

formgivningsprocessens första del. Det beror också på att arbetsmiljön är oorganiserad 

och detta har lett till att det råder platsbrist i mellanlagret. Anledningen till detta är för 

att det inte finns några pallplatser och att det i lagret finns annat material än det stansade 

faneret. I formgivningsprocessen åtgärdar medarbetarna fel och brister provisoriskt och 

de bakomliggande orsakerna till detta kan vara att det inte finns verktyg och information 

om hur brister och fel ska åtgärdas långsiktigt. Det kan också bero på att medarbetarna 

snabbt måste hitta en lösning på problemet för att få gång produktionen och minimera 

stopptiden som uppstår. Orsaken till detta är att Svensson & Linnér behöver producera 

så många produkter som möjligt då de idag ligger efter i produktionen på grund av 

långsamma processer. Att det uppstår kassationer i formgivningsprocessen kan bero på 

kvaliteten på faneret då bland annat en lång lagringstid kan leda till sämre kvalitet. Att 

det uppstår fler kassationer i tryckmaskinen beror främst på att det krävs mer 

handpåläggning av operatören än i de övriga funktionerna. De bakomliggande orsakerna 

till varför det uppstår ett tillfälligt kassationslager som ger upphov till slöserier i form 

av onödiga lager och rörelser är på grund av att kassationslagret är placerat en bit bort.  

 

De bakomliggande orsakerna till varför avsaknaden av en standardisering ger upphov 

till slöserier är för att det är svårt att veta hur systemen i processen fungerar då det 

saknas riktlinjer för hur medarbetarna ska utföra arbetsmomenten. I plockroboten och 

skär- och sliproboten skapas oreda i processen på grund av att fanerbitar och sandpapper 
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slängs på golvet i cellerna. Detta beror på att det är smidigast för stunden att göra detta 

då det saknas lättillgängliga soptunnor i processen och medarbetarna är medvetna om att 

de ändå ska städa cellerna vid skiftbytet. Detta beror på att ledningen är ovetandes om 

att det behövs soptunnor då arbetsrutinen alltid varit samma. Skär- och sliproboten är 

kapacitetsbegränsningen i formgivningsprocessen och den bakomliggande orsaken till 

detta är för att denna har en lägre produktionshastighet än de övriga funktionerna i 

flödet. Stopp i skär- och sliproboten gör att funktionen begränsas ytterligare och 

anledningen kan vara kvaliteten på faneret eller på grund av få underhåll.  

 

6.1.3 RQ3: Vilka förbättringsåtgärder bör göras för att öka kapaciteten i 

formgivningsprocessen?   

Utifrån den analys som genomförts i RQ3 kan författarna styrka att företag måste 

analysera sina förbättringsförslag utifrån ett helhetsperspektiv för att kunna öka 

kapaciteten. Författarna kan konstatera att varje förbättringsförslag måste analyseras i 

förhållande till hela processen och inte bara till den enskilda funktionen. Detta på grund 

av att författarna i analysen har sett att ett par av de förbättringsförslag som identifierats 

inte ökar kapaciteten i hela formgivningsprocessen utan endast i den enskilda 

funktionen. Till exempel kunde författarna se att en investering i en ny skär- och 

sliprobot skulle leda till ökning av kapaciteten i den enskilda funktionen men inte i hela 

processen. Detta på grund av att när författarna tittade på vad investeringen skulle 

betyda för hela flödet i processen kunde de konstatera att detta skulle leda till att 

plockroboten istället blev flaskhalsen. Författarna kan därför utifrån analysen i RQ3 

föreslå fem förbättringsåtgärder som bör göras för att öka kapaciteten i 

formgivningsprocessen på Svensson & Linnér. Det första förslaget som författarna vill 

föreslå är att fallföretaget ska slå ihop mellanlagret och fanerlagret genom att placera de 

pallar som står i mellanlagret i fanerlagret. I detta lager bör Svensson & Linnér använda 

förvaringsmetoden ställagring av pallat gods då det möjliggör att de kan tillämpa FIFO-

principen. Om fallföretaget genomför denna förbättringsåtgärd kan det leda till en 

minimering av onödiga lager, rörelser och transporter men också att kvaliteten på 

faneret kan förbättras vilket kan leda till färre stopp och kassationer. Förbättringen kan 

leda till kapacitetsökning i funktionen plockrobot på grund av mer aktiv tid då 

förflyttningen av pallar mellan mellanlagret och påfyllnadslagret reduceras. 

Förbättringen kan också leda till kapacitetsökning i hela formgivningsprocessen på 

grund av färre stopp och kassationer i skär- och sliproboten. Det andra 
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förbättringsförslaget som författarna vill föreslå är att åtgärda fel och brister långsiktigt 

istället för provisoriskt. Här vill författarna också föreslå att förbereda underhållet av 

funktionerna medan processen är aktiv. Om detta görs i formgivningsprocessen leder 

det till färre småstopp och mindre inaktiv tid i funktionerna. Förbättringsförslaget leder 

därför till kapacitetsökning på lång sikt på grund av färre småstopp och mer aktiv tid i 

flaskhalsen skär- och sliproboten.  

 

I det tredje förbättringsförslaget vill författarna föreslå att Svensson & Linnér ska 

standardisera arbetssättet i formgivningsprocessen. En standardisering skulle leda till 

minimering av onödig tid, väntan och rörelser men det kan också leda till färre 

kassationer i tryckmaskinerna då personalen får riktlinjer kring handpåläggningen. 

Standardiseringen kan göra att kapaciteten ökas i alla funktionerna på grund av att 

onödig tid, väntan, rörelser och kassationer minimeras. Det fjärde förbättringsförslaget 

som författarna vill föreslå är att fallföretaget ska placera soptunnor i anslutning till 

robotcellerna så att avfall kan slängas direkt i samband med att avfallet uppstår och inte 

vid skiftbytet. Detta kan minimera slöserierna onödiga rörelser och väntan men också 

skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Förbättringsförslaget kan leda till 

kapacitetsökning i plockroboten och skär- och sliproboten och därmed i hela 

formgivningsprocessen på grund av mindre inaktiv tid i robotarna. Det femte och sista 

förbättringsförslaget handlar om hur kapaciteten kan ökas i flaskhalsen skär- och 

sliproboten och här tycker författarna att Svensson & Linnér ska anpassa kapaciteten 

efter produkternas efterfrågan genom att utnyttja övertid. Om kapaciteten anpassas efter 

efterfrågan kan Svensson & Linnér leverera produkter i tid och minimera risken att 

förlora intäkter. Gör fallföretaget detta kan kapaciteten ökas i hela 

formgivningsprocessen på grund av att processen får mer arbetstid.  

 

6.2 Egna reflektioner och kritik till eget arbete 

Författarnas första tanke med detta examensarbete var att endast identifiera 

kapacitetsbegränsningar i formgivningsprocessen för att sedan identifiera orsaker och 

föreslå förbättringar. Efter genomförandet av observationer och besök på Svensson & 

Linnér såg författarna flera slöserier och endast en stor kapacitetsbegränsning, skär- och 

sliproboten. Författarna valde därför att även inkludera slöserier i examensarbetet då de 

efter observationerna såg att det fanns förbättringsmöjligheter för dessa slöserier. Från 

början var tanken att endast ge förslag på förbättringsmöjligheter till 
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kapacitetsbegränsningarna men när författarna även valde att inkludera slöserier i 

examensarbetet ville författarna även se om förbättringarna till de slöserier som föreslås 

kunde leda till kapacitetsökningar i processen. Detta på grund av att det är viktigt att 

titta på helheten i processen när kapacitetsökningar vill uppnås. Att förbättra ett slöseri 

eller kapacitetsbegränsning behöver inte leda till kapacitetsökning och därför var detta 

något som författarna ville inkludera och undersöka i RQ3.  

 

Detta examensarbete har genomförts under en bestämd tidsperiod och genomförda 

observationer samt intervjuer har gjorts under fyra dagar och med sex olika personer 

som haft kunskap om de områden som varit aktuella för studien. På grund av detta har 

resultatet för studien påverkats av vad som framkommit under de observationer och 

intervjuer som författarna genomfört. Därför har författarnas förbättringsförslag 

utvecklats och påverkats av de slöserier och kapacitetsbegränsningen som författarna 

sett och fått förklarat för sig i de intervjuer och observationer som genomförts. Dock har 

författarna varit i processen under dagar då produktionen har gått som den skulle och 

inte när någon maskin varit sönder. Intervjupersonerna har också valts ut med hjälp av 

VD:n på företaget för att styrka att rätt personer intervjuas och för att författarna skulle 

få tillförlitlig information om processen.    

 

6.3 Studiens bidrag och samhälleliga aspekter 

Studien är genomförd på fallföretaget Svensson & Linnér, vilket gör att 

examensarbetets innehåll har en praktisk relevans för fallföretaget. Studien bidrar till att 

företaget får kännedom om brister i formgivningsprocessen som annars kanske inte 

upptäckts. Genom denna studie kommer Svensson & Linnér kunna ta del av författarnas 

processkartläggning för att få en dokumenterad bild över hur processen ser ut, hur 

kapaciteten är fördelad samt hur stort kapacitetsutnyttjade funktionerna i processen har. 

De kommer också kunna ta del av orsaker till slöserier och kapacitetsbegränsningar 

samt förbättringsförslag för möjlig kapacitetsökning. Studien kommer utöver detta 

praktiska bidrag ha en teoretisk relevans genom god vägledning för andra företag som 

vill kartlägga processer, identifiera tänkbara slöserier och kapacitetsbegränsningar, 

beräkna kapacitetsutnyttjande och hur företaget skulle kunna öka sin kapacitet. 

Författarna har även stärkt teoretiska aspekter genom att teorier har applicerats i 

formgivningsprocessen på Svensson & Linnér och på så sätt bevisat att teorin hänger 

ihop med praktiken. En annan teoretisk aspekt som framkommit genom studien är att 
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företag måste titta på helheten när förbättringsförslag föreslås för slöserier och 

kapacitetsbegränsningar. Detta på grund av att det kan skapas ytterligare flaskhalsar 

efter förändringen än de som existerade från början. Det innebär att om forskare tar bort 

en flaskhals kan två nya uppstå. I och med förbättringsförslaget med övertiden i 

processen gavs förslaget att använda studerande gymnasieelever med lämplig 

utbildning. Detta skulle kunna bli ett samarbete med gymnasieskolan i Sävsjö för de 

som är intresserade och på så sätt skulle även studien ha relevans för samhället. 

Samarbetet skulle därför kunna leda till att Svensson & Linnér har tillgång till 

extrapersonal samt att skolan och kommunen lockar ungdomar genom att erbjuda 

utbildning med praktisk relevans och företagskontakt.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

I detta examensarbete har författarna identifierat slöserier, kapacitetsbegränsningar och 

bakomliggande orsaker för att kunna ge förbättringsförslag för att öka kapaciteten i 

processen. På grund av examensarbetets omfattning och tidsram har det inte funnits 

möjlighet att implementera de förbättringsförslag som författarna föreslagit. Därför 

skulle en annan studie kunna implementera förbättringsförslagen för att sedan kunna se 

vad de skulle leda till i praktiken. Vid denna studie skulle det då finnas möjlighet att 

beräkna kapacitetsutnyttjandet igen för att kunna säga om och hur mycket kapaciteten 

har ökat efter implementeringen. Under de intervjuer som författarna genomfört har det 

framkommit att det ibland saknats material i formgivningsprocessen och att det funnits 

problem på inköpssidan i företaget. Därför skulle en vidare studie också kunna vara att 

undersöka hur Svensson & Linnér bör göra sina inköp. Där skulle forskare till exempel 

kunna undersöka när beställningar bör ske och hur ofta de bör ske. Det har också 

framkommit i intervjuerna att kvaliteten på materialet riskerar att skapa kassationer och 

stopp i robotarna. Detta är också något som hade kunnat studeras mer i detalj för att se 

hur förbättringsförslagen hade kunnat utformas.    

 

Detta examensarbete har på grund av omfattningen och tidsramen avgränsat sig och 

endast studerat en del, formgivningen, av Svensson & Linnérs tillverkningsprocess för 

produkten Fjällbacka. Eftersom fallföretaget inte genomfört processkartläggningar i 

andra delar av tillverkningsprocessen kan liknande studier som denna genomföras på 

andra delar. Detta skulle göra att Svensson & Linnér även blir medvetna om slöserier, 

kapacitetsbegränsningar och förbättringsåtgärder i andra delar av produktionen. Då kan 
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de öka kapaciteten för hela tillverkningsprocessen och inte bara för den process som 

detta examensarbete studerat. Under de observationer som genomförts har författarna 

observerat att lagren inom produktionsytan och lagret utanför produktionsytan är 

oorganiserade då pallarna saknar pallplatser. Varje produkttyp har dessutom inte en 

speciell lagringsplats i lagren. En fortsatt studie skulle därför kunna vara att undersöka 

de lager som finns på Svensson & Linnér för att se hur de ska vara placerade samt för 

att se hur materialet ska organiseras upp och lagras.    
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Beräkning av medelvärden 

Författarna har gjort flera observationer för att styrka validiteten i datainsamlingen. 

Nedan visas tre tabeller över de resultat som författarna fått fram genom sina mätningar. 

I tabellerna visas den producerade volymen per timme, där författarna räknade antalet 

outputartiklar under en produktionstimme för att komma fram till resultatet av 

mätningen. Stopptiden i sekunder mättes genom att tiden togs för varje stopp som 

skedde. Antal kassationer mättes genom att författarna räknade hur många av 

outputartiklarna som inte gick vidare i processen och därmed kasserades i 

kassationslagret. Diagrammen nedan innehåller data för de tre funktionerna 

plockroboten, tryckmaskinen och skär- och sliproboten. Genomsnittet har författarna 

kommit fram till genom att addera alla variabler och dividera med antalet variabler, det 

vill säga i detta fall antalet observationer som är 12 stycken.    

 

Strukturerade observationer för Plockrobot 

Datum 

Producerad 

volym per timme 

Stopptid i 

sekunder 

Antal 

kassationer 

2016-02-23 23 560 0 

2016-02-23 24 449 0 

2016-02-23 25 403 0 

2016-02-25 25 316 0 

2016-02-25 24 476 0 

2016-02-25 25 409 0 

2016-03-14 24 462 0 

2016-03-14 24 554 0 

2016-03-14 25 369 0 

2016-03-21 24 432 0 

2016-03-21 25 387 0 

2016-03-21 26 287 0 

Genomsnitt 25 425 0 

 

  



  
 

II 

Strukturerade observationer för Tryckmaskin 

Datum 

Producerad 

volym per timme 

Stopptid i 

sekunder 

Antal 

kassationer 

2016-02-23 22 1900 3 

2016-02-23 24 1882 2 

2016-02-23 22 1742 3 

2016-02-25 23 1751 2 

2016-02-25 22 1911 2 

2016-02-25 23 1736 2 

2016-03-14 23 1878 2 

2016-03-14 22 1862 3 

2016-03-14 22 1902 3 

2016-03-21 24 1747 2 

2016-03-21 22 1759 3 

2016-03-21 24 1546 1 

Genomsnitt 23 1801 2 

 

 

Strukturerade observationer för Skär- och sliprobot 

Datum 

Producerad 

volym per timme 

Stopptid i 

sekunder 

Antal 

kassationer 

2016-02-23 18 257 0 

2016-02-23 18 241 0 

2016-02-23 17 425 0 

2016-02-25 19 71 0 

2016-02-25 18 237 1 

2016-02-25 19 75 1 

2016-03-14 19 69 0 

2016-03-14 18 245 0 

2016-03-14 18 248 0 

2016-03-21 17 419 0 

2016-03-21 19 69 1 

2016-03-21 18 243 0 

Genomsnitt 18 217 0 
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8.2 Bilaga 2 Intervjuguider 

2016-03-14 Medarbetare 2 

 Berätta om processen från leverantör till lager till mellanlager! 

 Hur ofta kommer leveranser?  

 Beräknas lagret? 

 Räknas det hur många som finns lagrade? eller hur vet man att material finns? 

hur ofta kommer leveranser? hur stora leveranser? Vem gör förflyttningarna?  

 Hur bestäms vilken pall som ska förflyttas, tas den som är längst ut? eller finns 

det någon ordning för hur de levererats?  

 Upplever du några problem i processen? Vad anser du är orsakerna till detta? 

 Vad tror du är orsaken till att det finns ett mellanlager innan påfyllningslagret? 

(att inte produkter görs från lagret direkt till påfyllninglagret, vad orsaken är till 

att de mellanlagras innan).  

 

2016-03-14 Medarbetare 3  

 Vad upplever du som vanliga problem som uppstår i ditt arbete? (Stopp osv) Hur 

åtgärdar du dessa? 

 Vad är orsakerna till dessa stopp? 

 När du fyller på plockroboten, fyller du på en för sig eller alla samtidigt? Varför 

fyller du på på en för dig?(direktiv eller för att det tar slut så i den ordningen, 

Varför tar de slut i den ordningen? 

 Finns det några riktlinjer för hur du ska göra ditt arbete, eller har du ett eget 

arbetssätt?  

 Upplever du att många produkter går till kassaktion? Dokumenteras detta? 

Isåfall vad är orsaken till de defekta produkterna?   

 Räknas hur många som går till kassaktion? Finns det någon dokumentation? 

 

2016-03-14 Medarbetare 4 

 Har du någon titel på företaget?  

 Vad upplever du som vanliga problem som uppstår i processen? (Stopp osv) Hur 

åtgärdas dessa?  

 Vad är orsakerna till dessa stopp?  

 När du fyller på plockroboten, fyller du på en för sig eller alla samtidigt? Varför 

fyller du på på en för dig?(direktiv eller för att det tar slut så i den ordningen).  



  
 

IV 

 Finns det några riktlinjer för hur du ska göra ditt arbete, eller har du ett eget 

arbetssätt?  

 Upplever du att många produkter går till kassaktion? Dokumenteras detta? 

Isåfall vad är orsaken till de defekta produkterna? 
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8.3 Bilaga 3 Observationsguider 

Strukturerad observation 2016-02-23 

 Räkna producerad volym på alla tre funktioner per timme. 

 Klocka stopp och skriva dess orsaker. I tryckmaskinen klockas ett stopp som när 

någon maskin inte får material.  

 Hur många kassationer? 

 Klocka lageringången 

 Klocka genomloppstiden för de 3 olika funktionerna.  

 

Strukturerad observation 2016-02-25 

 Räkna producerad volym på alla tre funktioner per timme. 

 Klocka stopp och skriva dess orsaker. I tryckmaskinen klockas ett stopp som när 

någon maskin inte får material.  

 Hur många kassationer? 

 Klocka lageringången 

 Klocka genomloppstiden för de 3 olika funktionerna.  

 Räkna ut hur många produkter som kan produceras, maximalt, hur många som 

kan produceras inom de timmar som de arbetar.  

 Ligger ytfaneret i PIA-lagret eller råmateriallager? 

 När plockstationerna fylls på måste maskinen stanna då arbetaren går in i cellen?  

 Vad tittar de efter vid kvalitetskontrollen? vad är godkänt, vad är inte godkänt? 

 Vad händer sedan med kassationslagret? töms i skiftbyte? återvins?  

 Hur många produkter får plats på bandet in och ut från roboten?    

 Produkten åker in i robotcellen, där roboten plockar upp produkten för att först 

kontrollera och parera med en gjuten mall så produkten är godkänd. Vad har 

mallen för funktion?   

 Hur byts slippapper? stannar roboten? hur ofta?  

 

Strukturerad observation 2016-03-14 

 Räkna producerad volym på alla tre funktioner per timme. 

 Klocka stopp och skriva dess orsaker. I tryckmaskinen klockas ett stopp som när 

någon maskin inte får material.  

 Hur många kassationer? 

 Klocka lageringången 



  
 

VI 

Strukturerad observation 2016-03-21 

 Räkna producerad volym på alla tre funktioner per timme. 

 Klocka stopp och skriva dess orsaker. I tryckmaskinen klockas ett stopp som när 

någon maskin inte får material.  

 Hur många kassationer? 

 Klocka lageringången 
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8.4 Bilaga 4 Diagram över tidsförluster i funktionerna 

Denna bilaga innehåller material från excellfilen som författarna erhållt från företaget 

Svensson & Linnér. Excellfilen innehöll mer material än det som publiceras i denna 

bilaga. Det som publiceras i bilagan är endast det som författarna har haft användning 

av i sin studie. 

 

Nedan visas ett diagram över plockrobotens stopporsaker och dess stopptid i antal 

minuter. 
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Nedan visas två diagram över skär-och sliproboten stopporsaker och dess stopptid i 

antal minuter. 
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8.5 Bilaga 5 Produktionsvolym 

I denna bilaga visas en tabell över antal produkter som medarbetarna på Svensson & 

Linnér har producerat. Datan som visas har samlats in av medarbetarna i processen 

genom att de dokumenterat produktionsvolymen dagligen. Datainsamlingen erhöll 

författarna i form av ett dokument från fallföretaget. Tabellen visar vilket datum 

insamlingen har gjorts och hur många produkter som tillverkats under de olika datumen. 

Författarna har sedan adderat alla variablar och sedan dividerat dessa med antalet dagar 

som insamlingen gjorts för att få fram det genomsnittliga antalet produkter per dag som 

producerats.  

 

Produktionsvolym 

Datum Antal  

2016-01-04 268 

2016-01-05 275 

2016-01-07 249 

2016-01-08 231 

2016-01-11 266 

2016-01-12 304 

2016-01-13 280 

2016-01-14 259 

2016-01-18 337 

2016-01-19 286 

2016-01-20 303 

2016-01-22 225 

2016-01-26 317 

2016-01-27 310 

2016-02-11 275 

2016-02-15 312 

2016-02-16 316 

2016-02-17 292 

2016-02-18 301 

2016-02-23 283 

2016-02-24 302 

2016-02-25 310 

2016-03-07 288 

2016-03-08 319 

2016-03-09 307 

2016-03-10 257 

Genomsnitt 287 
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