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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the presence of losses in a production department. 
Based on this analysis, improvements and suggestions that meet the performance requirements 
set by the company on the department’s planed cycle time. 

With this purpose in mind, two questions have been raised. These are the questions: 

1. What losses can be identified in the department? 
 

2. How can these identified losses in the department be reduced? 

A case study has been performed on a producing company, where the production has been 
observed and staff from the department has been interviewed for increased insight into the 
situation. The data presented has been analyzed in relation to the theoretical framework set up 
to achieve the results of the study. 

The result shows how the presence of losses in a production can be connected to production 
planning and batch size. These connections have in this study support in Lean production and 
its three M. Losses associated with waste were also found, such as movement, transport and 
waiting. 

In this study, there was only focus on one case company. The case company is a producing 
company, the department that the study focuses on produces a compressor product. The study 
does not take into account the production design or requirements beyond what is relevant for 
designing the improvement proposals. 

Keywords – Lean Production, Muda, Muri, Mura, efficiency  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av förluster på en produktionsavdelning. 
Utifrån denna analys ta fram förbättringsförslag som möter de prestandakrav företaget ställer 
på avdelningens planerade cykeltid.  

Med detta syfte i åtanke har det tagits fram två frågeställningar. Dessa frågeställningar lyder: 

1. Vilka förluster kan identifieras på avdelningen?  
 

2. Hur kan dessa identifierade förluster på avdelningen reduceras?  

Det genomfördes en fallstudie på ett producerande företag, där produktionen har observerats 
och personal från den studerade avdelningen har intervjuats för en ökad insikt i situationen. 
Den data som tagits fram har analyserats i förhållande till det teoretiska ramverk som ställts 
upp för att nå fram till studiens resultat. 

Resultatet visar hur förekomsten av förluster i en produktion kan kopplas till 
produktionsplanering och partistorlek. Dessa samband har i denna studien stöd i Lean 
Production och dess tre M. Förluster kopplade till slöseri hittades också, såsom rörelse, 
transport och väntan. 

I denna studie fanns endast fokus på ett fallföretag. Fallföretaget är ett producerande företag, 
där studien fokuseras på en avdelning som tillverkar en kompressorprodukt. Studien tar ingen 
hänsyn till produktions utformning eller kravspecifikation utöver det som är relevant för 
utformning av förbättringsförslagen. 

Nyckelord – Lean Production, Muda, Muri, Mura, effektivitet 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med studiens disposition. 

1.1 Företagsbeskrivning 
 
Kitron är ett globalt företag som producerar kundanpassade artiklar till kunder inom 
branscherna: försvar, industri, medicinsk utrustning, havstekniskt och energi/telekom. Kitron 
är operativa i Norge, Litauen, Tyskland, Kina, USA och Sverige. De har cirka 1350 anställda och 
räkenskapsåret 2016 omsattes 2 093 MNOK. [1] [2]  

Kitron AB (Kitron), den svenska grenen i Kitron Group, har sedan 2016 en fabrik i Torsvik där 
bland annat slutmontage och funktionstester genomförs. Kitron har tidigare haft två 
produktionsenheter i Sverige, den ena i Karlskoga och den andra i Jönköping. Vid slutet av 2011 
togs beslutet att stänga ner fabriken i Karlskoga då man såg möjligheten att öka sin lönsamhet 
genom en flytt av produktionen till Jönköping och Kina. [1]  

I slutet av 2016 byggdes en ny fabrik på 8,000 kvm som är belägen i Torsvik, ett industriområde 
två mil söder om Jönköping. På fabriken arbetar cirka 180 stycken heltidsanställda inom olika 
områden. Vid fabriken i Jönköping arbetar man framförallt med produktion, men andra 
områden utgörs av utveckling och funktionstester av produkterna innan dessa skickas till 
slutkund. Kitron är idag verksamma med produktion inom framförallt fyra huvudområden; 
försvar, telekom, industri och medicinsk utrustning. Bland Kitrons kunder finns SAAB 
(försvar), Atlas Copco (industri), Maquet (medicinsk utrustning) och Sensys Gatso Group 
(telekom). [2] 

1.2 Bakgrund 
 
Utvecklingen av den globala marknaden går med rasande fart framåt. I takt med detta blir 
världen allt mer globaliserad och detta ökar konkurrensen mellan företagen. Företag som 
tidigare enbart konkurrerade på den nationella marknaden konkurrerar idag internationellt 
och då med allt fler företag. [3]  

Den ökade konkurrensen ställer höga krav på alla företag, inte minst producerande företag. Det 
räcker inte att erbjuda kunden ett konkurrenskraftigt pris och god kvalité. För att konkurrera 
på dagens hårda marknad måste företag erbjuda sina kunder rätt pris, rätt kvalité, rätt kvantitet 
vid rätt plats och tidpunkt. Ett producerande företags primära mål är att skapa lönsamhet 
genom en effektiv produktförädling. [4] 

Utöver att förhålla sig till gällande lagar och kravspecifikationer ifrån myndigheter, personal 
och kunder, behöver företag idag ha en hållbar produktion ur flera aspekter. En hållbar 
produktion innefattar de tre kategorierna; ekonomisk, social och miljömässigt hållbar. Detta 
för att tydligt differentiera sig mot sina konkurrenter på marknaden. [4] 

För att möta dessa krav från kunderna, myndigheter samt personal strävar producerande 
företag mot att skapa en välplanerad och effektiv produktion. För att hålla sig konkurrenskraftig 
över tid krävs att företag ständigt förbättrar de övergripande processer som utgör 
produktionsverksamheten. Detta är något som i teorin kan låta enkelt, men i verkligheten 
innebär denna process tidsödande arbete, vilket medför att många företag inte lyckas nå dit de 
vill. 

Kitron Group är idag en av Skandinaviens ledande producenter inom elektroniska 
komponenter, för att kunna bibehålla denna starka position på en konkurrensutsatt marknad 
så är tidigare nämnda krav för en effektiv och välplanerad produktion ytterst väsentliga. Kitron 
har efter en flytt identifierat en avdelning där ansvarig produktionsledare ihop med 
produktionstekniker, ser utrymme för förbättring och effektivisering. Vid avdelningen sker 
slutmontage och funktionstester av en kompressor med höga kundkrav på kvalitet.  
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1.3 Problembeskrivning 
 
De allt högre krav som ställs ifrån kunder, myndigheter och konkurrenter med avseende på 
globalisering och flexibilitet tvingar marknaden framåt som nämns ovan. Detta kan medföra 
att företag behöver prioritera i sitt förbättringsarbete. Företag kan med avseende på ekonomi 
och kundkrav behöva se över sina verksamheter och i vissa fall tvingas centralisera 
produktionen. [4].  

Den produktionsavdelningen som examensarbetet baseras på tillverkar en kompressorprodukt 
och denna avdelning var tidigare belägen i Karlskoga. När fabriken lades ner delades 
avdelningen upp mellan fabrikerna i Jönköping och Kina. Majoriteten av produkten som 
tidigare tillverkades i Karlskoga, tillverkas idag i Kina. Efter att produkten producerats i Kina 
skeppas den till Jönköping för slutmontering och tester. Flytten har inneburit nya flöden av 
material, ny lagerhållning och layoutförändring.  

En konsekvens av flytten blev ökad planerad cykeltid. När fabriken tidigare låg i Karlskoga 
producerades en kompressor på 78 minuter. Företaget tog fram en genomsnittlig tid för 
produktionen i Jönköping genom att dividera den tid som personalen stämplar in för 
producerade kompressorer, dividerat med antalet färdiga kompressorer. Den tid som beräknats 
är 102 minuter per kompressor, vilket är dagens planerade cykeltid. Från företagets sida 
efterfrågas en reducering av denna tid med 25 procent. Denna reducering skulle innebära att 
den planerade cykeltiden motsvarar vad den en gång var i Karlskoga.  

Kitron beskrev en avdelning som led av förluster i produktionen. Dessa förluster beskrevs vara 
kopplade till en eventuell flaskhals. Flaskhalsen antogs vara kopplad till de tester som utförs på 
kompressorn, då dessa är mycket tidsödande och ofta bidrog till väntetid för operatören.  
Ytterligare ett problem Kitron pekade på var utformningen av deras layout. Utformningen 
beskrevs leda till onödiga förflyttningar för både operatören och kompressorn.  

Företaget upplevde svårigheter att uppskatta vilken bemanning som krävs då avdelningens 
veckovolym varierar väldigt mycket.  

1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av förluster på en produktionsavdelning. 
Utifrån denna analys ta fram förbättringsförslag som möter de prestandakrav företaget ställer 
på avdelningens planerade cykeltid.  

För att kunna uppnå syftet är studiens frågeställningar: 
 

1. Vilka förluster kan identifieras på avdelningen?  
 
Förluster på avdelningen identifierats för att skapa bättre förståelse kring 
effektiviseringsmöjligheter i tillverkningsprocessen. 
 
 

2. Hur kan dessa identifierade förluster på avdelningen reduceras?  
 
För att uppnå studiens syfte tas förbättringsförslag fram med syfte att reducera 
avdelningens planerade cykeltid till företagets prestandakrav.  
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1.5 Avgränsningar 
 
Studien baseras på ett förbättringsarbete som utförts vid en produktionsavdelning som 
tillverkar kompressorer på Kitron i Jönköping.   

Kunden samt utförligare beskrivning utav kompressorn kommer utelämnas i studien på grund 
av sekretess. 

Avdelningen har ett personalutbyte med en angränsande avdelning. Detta personalutbyte och 
den angränsande avdelningen kommer inte att inkluderas i studien.  

Eftersom Kitron är en underleverantör kommer inte testerna eller konstruktionen av 
kompressorn att förändras då dessa är specificerade enligt gällande regler samt kundkrav. 

Studien kan komma att resultera i frigjord personal på avdelningen, omplaceringen av den 
frigjorda personalen kommer inte inkluderas i denna studie.  

1.6 Disposition  
 
Studien inleds med en introduktion där en företagsbeskrivning inleder kapitlet och bakgrund 
till problematiken förklaras. Bakgrunden mynnar ut i en problemformulering och sedan 
formuleras ett syfte och frågeställningar.  
 
I det andra kapitlet beskrivs de teorier som anses relevanta för att få en förståelse och styrka 
det arbete som genomförs.  
 
I kapitel tre förklaras de metodval som används och hur de relaterar till insamling av data. 

Nulägesbeskrivning med datainsamling finns under kapitel fyra.  
 
I kapitel fem analyseras den data som samlats i relation till studiens teoretiska ramverk med 
inriktning mot studiens frågeställningar.  

Förbättringsförslag för studien presenteras under kapitel sex.  

Det avslutande kapitlet innehåller en diskussion av resultat, metod, slutsats och 
rekommendationer för fallföretaget. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel ger en teoretisk grund som används i studien och en bas för att analysera 
resultatet av de frågeställningarna. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teorin 
 
De symptom Kitron beskrev riktade arbetet mot Lean och dess Muda, Muri och Mura (tre 
M:na). Genom användande av Lean i produktionen så identifieras brister och vidare 
uppkomsten till dessa. Genom att rikta arbetet mot identifiering av bakomliggande orsaker till 
förluster så kan dessa studeras och reduceras. 

För att kunna besvara studiens frågeställningar så har ett teoretiskt ramverk sammanställts. 
För de valda teorierna finns en relation till studiens frågeställningar. I Figur 1 visas relationen 
mellan teorierna och respektive frågeställning. 

 

 

Figur 1 Koppling mellan frågeställning och teoretiska områden 

 

Till den första frågeställningen skapas möjligheten att identifiera avdelningens förluster genom 
en teoretisk inblick i arbetsmätning. Inom arbetsmätning görs en fördjupning inom tidsstudier. 
För att skapa möjligheten att på ett säkert sätt kunna kategorisera de identifierade förlusterna 
ges en teoretisk inblick i Lean Production. Inom Lean ges en utökad insikt i de tre M:na samt 
dragande och tryckande system. För att ytterligare kunna specificera orsaker till förluster 
presenteras Parkinsons lag. 

Den andra frågeställningen har sin utgångspunkt i de resultat som frågeställning ett ger. För att 
ge en teoretiskgrund till den andra frågeställningen används även här Lean som utgångspunkt. 
Inom Lean ges en utökad inblick i en förbättringsmetod kopplade till Muri och Mura, denna 
metod är Heijunka. Som förbättringsmetod för Muda presenteras här teorier kring 
produktionslayout. 
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2.2 Arbetsmätning 
 
Syftet med en arbetsmätning är att sätta standardtider i produktionen och för att sedan kunna 
använda dessa tider till kapacitet- och beläggningsplanering samt produktkalkylering. Skulle 
ett företags standardtider vara felaktiga kan detta leda till över- eller underskattning utav 
kapacitetsbehov, vilket i sin tur leder till högre produktionskostnader och minskad lönsamhet. 
Detta understryker vikten för företag att ha aktuella och välutförda arbetsmätningar som 
speglar verkligheten. [4] 

För att utföra arbetsmätningar finns det fyra principiella metoder tidsstudier, frekvensstudier, 
elementartidssystem samt tidsformer. Till denna studie anses en tidsstudie som mest lämplig 
då den har tillräcklig noggrannhet samt är tidsmässigt genomförbar. De andra tre alternativen 
kommer inte studeras närmare i detta arbete. [4] 

2.2.1 Tidsstudie 

 
Tidsstudie metoden är en direktanalys utav det arbete som utförs, med direktanalys menas att 
arbetsmomenten analyseras undertiden det pågår. Syftet med en direktanalys är att fastställa 
standardtiden för ett speciellt moment av en produkt. Ett krav för denna metod är att arbetet 
redan utförs, det vill säga att metoden inte är lämplig vid utformning av ny produktionslayout 
till en ny produkt. [4] 

En tidsstudie utförs med hjälp av ett stoppur eller en videokamera på repetitivt arbete. Studien 
börjar med att arbetet delas upp i mindre delmoment. För att få en så tillförlitlig analys som 
möjligt bör ett medelvärde bestående av flera mätningar tas för varje delmoment. Vidare utförs 
en prestationsbedömning av operatören. Bedömningen utförs genom att bedöma i vilken 
arbetstakt delmomenten genomförs jämfört med samma delmoment utförda av andra 
operatörer. Anses operatören arbeta i normal takt fås en prestationsfaktor på 1. 
Prestationsfaktorn används sedan för att justera det beräknade medelvärdet, detta görs via 
multiplikation. [4] 

Vid de praktiska mätningarna används speciellt utformade tidsblanketter. För tidtagningen 
finns två olika metoder för klockningen utav arbetet nollställningsmetoden och 
kontinuitetsmetoden. Nollställningsmetoden utförs på så sätt att efter varje delmoment 
nollställs tidtagaruret. Nackdelen med denna metod är att vid korta deltempon kan 
tidsstudiemannens reaktionstid ha stor påverkan på noggrannheten. Vid kontinuitetsmetoden 
så nollställs inte tidtagaruret efter varje deltempo utan start- och sluttiden noteras. Tiden för 
de enskilda delmomenten kan efter genomförd tidsstudie enkelt beräknas fram. Fördelen med 
denna metod är att den ger en högre precision vid korta delmoment. [4] 

Vid genomförande av en tidsstudie finns nedan åtta regler. Genom att följa dessa regler ökas 
studiens validitet och den data som samlas in kan användas på ett korrekt och säkert sätt [5]. 
Reglerna är följande: 

1. Bli insatt i processen och dess omgivning 
 

2. Rita en karta över tillverkningslayouten 
 

3. Visa arbetsordningen 
 

4. Dela upp arbetsmomenten 
 

5. Mäta total cykeltid minst tio gånger 
 

6. Mäta varje arbetsmoment minst tio gånger 
 

7. Identifiera och mät oregelbundet arbete 
 

8. Skriv det standardiserade arbetsanalysschemat och standardiserat 
arbetskombinationstabell 
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2.2.2 Parkinsons lag 
 
Enligt Parkinson lag anpassas arbetsinnehållet för att motsvara den tidsram som tillåts, alltså 
efterfrågan för en resurs tenderar att expandera till att motsvara den tillgången som finns av 
resursen. [6] 

2.3 Lean Production 
 
Lean Production är en västerländsk tolkning och vidare utvecklig utav Toyota Production 
System (TPS). Det engelska ordet Lean kan direktöversätts till svenska som mager. För att ett 
företag ska arbeta efter Lean Production ska företaget använda sina resurser effektivt och så 
resurssnålt som möjligt. Lean är tillämpbart på ett företags samtliga tillverkningsresurser, 
såsom anläggningar, personal, maskiner, insatsmaterial, kapital, tid, energi med mera. Idag 
används Lean inom flera olika verksamhetstyper och branscher. Inom Lean Production finns 
fem grundläggande principer. [5]  

Principerna är följande: 

1. Värde, i Lean ska värde definieras utav slutkunden. 
 

2. Värdeflöde, ett värdeflöde definieras som alla de aktiviteter som krävs för att få en 
specifik produkt genom den interna värdeflödekedjan. 
 

3. Balans, det måste vara balans mellan de olika värdeförädlande aktiviteterna i det 
interna värdeflödet. 
 

4. Takt, man ska använda en taktbaserad tillverkningsplan. 
  

5. Perfektion, uppnås när alla föregående steg blir en ständig vana.  

Lean Production är i sig ett eget forskningsområde. Detta forskningsområde är för stort för att 
fullständigt täckas i denna studie. Därför kommer beskrivningen utav Lean Production enbart 
fokuseras på de delar som är relevanta till detta arbete. 

2.3.1 Muda (åtta slöserier)  

 
Muda är ett japanskt ord som betyder slöseri, det är motsatsen till värdeskapande arbete. Muda 
är alltså onödiga moment som kunden inte är villig att betala för. I Muda ingår det åtta olika 
slöserier. [4]  

Slöserierna är följande: 

1. Överproduktion – innebär att producera mer än vad marknaden efterfrågar. Är enligt 
många den värsta av slöserierna, eftersom den är orsaken till flera andra. Sker ofta då 
företag vill upprätthålla ett högt kapacitetsutnyttjande.  
 

2. Väntan – innebär att operatörer måste vänta och inte kan arbeta eftersom maskiner, 
utrustning och verktyg inte finns tillgängliga i rätt tid. Uppstår även om 
partistorlekarna är onödigt stora. 
 

3. Lager – innebär att man lagrar mer än vad som är nödvändigt. Uppstår när företag inte 
producerar efter marknadens efterfrågan. 
 

4. Rörelse – innebär onödiga rörelser både från människor och maskiner. En faktor som 
påverkar människor är dåligt utformade arbetsplatser.  
 

5. Omarbete - reparationer och omarbete som inte tillför något värde för kund 
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6. Överarbete – aktivitet som utförs onödigt komplext där en enklare lösning finns. Att 
göra mer arbete än vad kunden kräver 
 

7. Förflyttningar - onödiga förflyttningar utav produkten 
 

8. Medarbetarnas outnyttjade kreativitet - var inte med bland de ursprungliga, men har 
sedan lagts till som det åttonde förlusten. 

Muda är ett av de tre M inom Lean, de övriga två är Muri och Mura och beskrivs nedan. Att 
enbart fokusera på att eliminera Mudas åtta slöserierna kan vara skadligt för produktiviteten 
och produktionssystemet. [7] 

2.3.2 Muri (överbelastning) 
 
Muri, eller på svenska överbelastning syftar till att driva operatörer eller maskiner i 
produktionen bortom de naturliga gränserna. Muri kan uppkomma vid ojämn produktion, 
bristande konstruktion utav produkten eller jiggar, oklara arbetsbeskrivningar eller dåliga 
verktyg. [7]  

2.3.3 Mura (ojämnheter) 
 
Mura betyder ojämnheter och syftar till oregelbunden beläggning eller varierad 
produktionsvolym. Mura kan i sig ge upphov till de två föregående M. [7]  

2.3.4 Heijunka (produktions utjämning) 
 
En princip för att motarbeta ojämnheter är Heijunka. Heijunka betyder utjämning av 
produktionen och innefattar både utjämning av volym och mix. [4] Detta utförs med genom att 
utveckla en process som enkelt kan ställas om mellan de olika produkttyperna som tillverkas i 
flödet. Det här möjliggör att företag kan tillverka de produktertyper som marknaden 
efterfrågar, när de efterfrågas. De variationer som finns i volymen balanseras sedan genom att 
producera genomsnittsefterfrågan över en bestämd tidsperiod. [7] 

2.3.5 Dragande och tryckande system  
 
Ett dragande system till skillnad från det tryckande systemet går ut på att avdelningarna som 
återfinns uppströms i produktionsflödet inte ska producera något förens avdelningar 
nedströms efterfrågar det. Den största fördelen med ett produktionsflöde som använder sig 
utav detta system är att risken för överproduktion minskas. Detta medför också en reducering 
i både köer såväl som ledtider. Ofta medför det även en produktion med mindre partier då det 
inte finns någon körplan. En metod som kan användas för att skapa ett dragande system i 
produktionen är kanban. Kanban är en beställningsmetod som använder sig utav ”kanbankort”, 
dessa kort ger en visuell signal att det finns ett behov. [7] [8] 

Ett vanligt förekommande och traditionellt sätt för producerande företag att styra sin 
produktion är med ett tryckande system. Ett tryckande system går ut på att varje avdelning har 
en egen körplan. Körplanen baseras på en uppskattning över vad avdelningarna nedströms i 
produktionsflödet har för framtida behov. Där av namnet, produkter trycks nedströms i flödet. 
Eftersom att produkter tillverkas på prognos uppkommer ofta förluster så som överproduktion 
vilket i sin tur bidrar till lager. Detta eftersom att det är näst intill omöjligt för både människor 
och datorer att ta fram en prognos som är helt rätt. [7] [8] 

2.3.6 Tidsbegrepp 
 
Takttiden i en produktion är den produktionstakten som möter marknadsefterfrågan. Den 
beräknas genom att dividera effektiva arbetstiden med efterfrågan. Den effektiva arbetstiden är 
tillgänglig tid minus planerad stopptid. [4] [8] 

 



Teoretiskt ramverk 

9 

Planerad-cykeltid är den avsedda cykeltiden för produktionen och den bestäms av företaget. 
Den här tiden bör vara kortare än takttiden för att kunna kompensera för störningar i 
produktionen. [4] [8] 
 
Cykeltiden är den faktiska tiden det tar att producera en produkt. Denna tid bör vara lite 
snabbare än takttiden och lite långsammare än planerad-cykeltiden. Målet är att matcha dessa 
tider så långt som det är möjligt. [4] [8] 

2.4 Produktionssystem och layout 

2.4.1 Produktionslayout 
 
Vid val av produktionslayout är företagets materialhanteringssystem en viktig aspekt att ta i 
beaktning. När en ny layout tas fram bör materialhanteringen anses vara en del av flödet, på 
detta sätt är det enklare att forma en layout som optimerar materialflödet till och från 
stationerna. [9] 

För att på ett effektivt sätt utforma en produktionslayout som presterar bättre än förgående så 
krävs ett noga förarbete. Bellgran & Säfsten [10], förklarar att det krävs god förståelse för att 
kunna driva ett produktionssystem på ett framgångsrikt sätt, man behöver förståelse för hur 
komponenter och maskiner skall relateras till varandra för att fungera så bra som möjligt. En 
insikt i processen krävs alltså för att kunna få till ett bra flöde genom avdelningen. Ett väl 
genomfört förarbete ger tillförlitliga data som är användbar under utformningsarbetet, men är 
även användbart för andra beslut inom verksamheten. Företag strävar hela tiden mot en högre 
kostnadseffektivitet, därför krävs en genomtänkt och välarbetad produktionslayout. [10] 

I detta arbete kommer endast de layouter som anses relevanta för studien att nämnas. De som 
anses relevanta är följande: 

• Flödesgrupp 

• Linjebaserad layout 

2.4.1.1 Flödesgrupp 

 
Flödesgrupp är en produktorienterad layout i stället för en resursorienterad, detta innebär att 
fabrikens maskiner placeras i den ordning produkten förädlas. Genom att placera maskiner på 
detta sätt, förenklas produktionsflödet. För att motivera denna typ av layout så krävs att 
variationen på produkten hålls relativt låg och att efterfrågan på produkten är hög. 
Flödesgruppering utvecklas från en funktionell layout i syfte att minska genomloppstiden, 
förenkla planering och decentralisera arbetsmomenten. [4] 

2.4.1.2 Linjebaserad layout  

 
Den utrustning och de maskiner som krävs för att producera produkterna placeras på en linje i 
den ordning som aktiviteterna kommer genomföras, detta ger en produktion som är enklare att 
planera och överskåda. Fördelar med linjeflöde är lågt PIA och korta genomloppstider. 
Nackdelar med en linjebaserad layout är att stationerna är beroende av varandra, vid problem 
på en av stationerna påverkas hela flödet. [10] 

2.4.2 Flaskhals  
 
En flaskhals är den process som begränsar flödet i ett system, alltså den maskin som sätter 
begränsningar för kapacitet i produktionen. Eftersom flaskhalsen begränsar produktionen så 
ska flödet effektiviseras genom att hålla flaskhalsen aktiv till 100 procent, flaskhalsen skall inte 
uppleva svält vid en kontinuerlig produktion. Materialet som bearbetas i flaskhalsen skall även 
vara kvalitetssäkrat inför denna då det innebär ett stort slöseri om defekt material matas in i 
flaskhalsen, eftersom denna då blockerar för övrigt redan godkänt material. [4] 
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Processer före flaskhalsen bör anpassas till den takt som flaskhalsen håller för att undvika att 
produktionen bygger upp lager framför flaskhalsen som en följd av att de övriga processerna 
har en överkapacitet. Likaså bör även processerna efter flaskhalsen anpassas till denna takt för 
att undvika onödigt stillastående som en följd av svält som uppstår då flaskhalsen inte levererar 
material i den takt som efterfrågas av en högre takt från övriga maskiner. [4] 

För att identifiera en flaskhals så finns det enligt Jan Olhager [4] en 5 stegs modell att följa: 

1. Identifiera systemets begränsning, dvs. flaskhalsen. 
2. Besluta hur systemets begräsning skall utnyttjas. 
3. Underordna allt annat till detta beslut. 
4. Öka systemets begränsande kapacitet. 
5. Om en begränsning har eliminerats – börja om från punkt 1. 

Vid ökande av kapacitet i en flaskhals, så förflyttas fokus vidare till nästa begränsning av 
systemet. 

2.4.3 Spaghettidiagram 
 
På en avdelning kan det vara enkelt att missa hur flödet faktiskt ser hur mellan olika processer 
och delprocesser. För en överskådlig bild av hur nuvarande layout ser ut och hur denna fungerar 
så används ett spaghettidiagram som ett arbetssätt för att illustrera den förflyttning inom 
layouten som operatören genomför. 

Spaghettidiagram är ett viktigt verktyg som på ett praktiskt och tydligt sätt visar hur en 
tillverknings- eller serviceprocess går till, det visar all gång som förekommer hos operatören 
vid genomförande av olika moment. Denna representation medför att det är enkelt att få data 
gällande hur väl nuvarande layout är i avseende till andel gång i jämförelse med det arbete som 
utförs. Detta möjliggör att förslag kan ges på en ny utformning av layout för att minimera 
förflyttning av operatören. [11] 
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3 Metod  
Kapitlet ger inledningsvis kopplingen mellan frågeställningar och de metoder som använts 
för att svara på frågeställningarna och studiens syfte. Vidare beskrivs studiens ansats och 
design. Därefter en beskrivning av studiens arbetsprocess. Därtill beskrivs studiens 
datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens 
trovärdighet.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 
För att kunna besvara frågeställningarna så har olika metoder använts, följande metoder 
användes: observationer, intervjuer, litteraturstudier samt dokumentstudier. Nedan i Figur 2 
presenteras de olika metodval som används för att besvara respektive frågeställning.  

För att kunna besvara den första frågeställningen så användes intervjuer, dokumentstudie 
observationer och litteraturstudie för att kunna få en så tydlig och överskådlig bild av 
situationen som möjligt. 

För att kunna besvara studiens andra frågeställning användes intervjuer och litteraturstudie. 

 

 

Figur 2 Koppling mellan frågeställning och metod 

 

3.2 Datainsamling 
 
Studiens datainsamling grundlades av litteraturstudier och dels genom insamling av empiriska 
data från den fallstudie som genomförts på produktionsavdelningen, observationer av 
operatörerna och deras arbete samt genom intervjuer med flertalet relevanta personer för 
undersökningen.  

3.2.1 Fallstudie 
 
En fallstudie är en forskningsstrategi som tillämpas då ett fall studeras. Ett fall kan vara en 
individ, avgränsad grupp eller en organisations ska undersökas. Kan också användas då fler en 
ett fall ska undersökas. Studien går ut på att samla in så täckande information som möjligt för 
att skapa ett helhetsperspektiv av gällande situation. Ofta är fallstudier användbara vid 

Vilka förluster kan 
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avdelningen?

Intervjuer

Litteraturstudier

Dokumentstudier

Observationer

Hur kan dessa 
identifierade förluster på 
avdelningen reduceras?

Intervjuer

Litteraturstudier
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undersökning utav processer eller förändringar. Generaliserbarheten av studiens resultat beror 
på de valda fallet. Då målet är att få ett helhetsperspektiv utav fallet är det vanligt att samla in 
information av olika karaktär. Datainsamlingsmetoder för en fallstudie kan således vara 
intervjuer, observationer och enkäter. [12]  

För att på bästa sätt kunna besvara frågeställningarna, valdes fallstudie till det här arbetet. 
Detta val grundas på att arbetet berör en produktionsavdelning och dess processer. För att 
kunna besvara givna frågeställningar krävs så täckande information av avdelningen som 
möjligt. Genom fallstudien användes datainsamlingsmetoderna interjuver, observationer, 
litteraturstudie samt dokumentstudier.  

3.2.2 Intervjuer 
 
För att besvara frågorna genomfördes intervjuer med produktionsledare, orderplanerarare, 
produktionstekniker samt anställda på den berörda produktionsenheten. För att få en djupare 
och mer ingående förståelse över situationen användes låg grad av standardisering och 
strukturering på intervjuerna, och öppna frågor för att ge de intervjuade en möjlighet till bredd 
i sina svar. Personerna som intervjuas väljs baserat på deras position och koppling till 
fallstudien i helhet. [12] 

Intervjuerna genomfördes löpande och parallellt med insamling av data till 
nulägesbeskrivningen för att få en bredare kunskap om arbetsmoment, produktionsvolymer 
och rutiner. Intervjuerna genomfördes i produktionsmiljön eller på respondentens kontor. 

3.2.3 Observationer 
 
Observation är ett av de viktigaste sätten att samla in information om omvärlden. 
Observationer är en bra metod för insamling av data som berör beteende och rutiner, 
informationen samlas i naturliga situationer vilket medför en hög reliabilitet av den data som 
samlas. [12] 

Observationer genomfördes på fallföretaget vid ett flertal tillfällen där arbetsrutiner, arbetssätt 
och förflyttningar studerades och dokumenterades. Observationer valdes eftersom detta gav en 
klar bild av den nulägessituation som återfanns på avdelningen. 

3.2.4 Litteraturstudier 
 
För att få en djupare kunskap hur en nulägesbeskrivning och tillhörande datainsamling ska gå 
till så söktes relevant litteratur, artiklar och forskning fram inom området. De teorier och 
relevant kunskap som samlades in sattes sedan upp i det teoretiska ramverk som återfinns i det 
tidigare kapitlet. Arbetet med det teoretiska ramverket löpte över hela processen med 
undersökningen och analysen, detta kom att utvecklas och förbättras parallellt med att arbetet 
fördes framåt. 

Fokus inom litteraturstudien låg till stor del inom arbete med Lean Production, arbetsmätning 
och produktionssystem. Dessa områden har en stark koppling till det arbete som krävs vid 
förbättring och effektivisering av en produktionsavdelning. Relevant litteratur hittades genom 
användning av de databaser som rekommenderas, där bland Jönköping Universitys bibliotek 
(Primo), ProQuest och Emerald. 

Vid litteraturstudien användes följande sökord: Lean, Muda, Muri, Mura, förluster, 
effektivisering, slöseri och produktionslayout. 

3.2.5 Dokumentstudier 

 
Utöver den genomförda litteraturstudien studerades även tillgängliga dokument från tidigare 
genomförd flödesanalys på den angränsande avdelningen för att få mer kunskap inom området. 
Den flödesanalys som studerades genomfördes på Kitron 2015 och visade ett tillvägagångssätt 
vid arbetsmätning. 
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4 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet ger en beskrivning av rådande förhållanden på produktionsavdelningen kopplade 
till problembeskrivningen. 

4.1 Avdelningsbeskrivning 
 
Som tidigare nämnts baseras fallstudien på en avdelning som tillverkar kompressorer. 
Kompressorn är en del i ett större system, utav det större systemet tillverkar Kitron endast två 
delprodukter. Dessa två produkter är kompressorn samt en display.  

Bemanningen på avdelningen varierar från en operatör, till att vid höga volymer arbeta två 
operatörer på avdelningen. På företaget finns det totalt tre operatörer som har kunskap om 
avdelningens arbetsmoment, de övriga två arbetar på en angränsande avdelning. En operatör 
har enligt företaget en maxkapacitet att producera 20 kompressorer per vecka. Företaget räknar 
med en planerad cykeltid på 102 minuter. Företaget har som standard att addera 10–15 procent 
fördelningstid på alla tider i produktionen. I planeringssystemet finns en uppdelning av den 
nuvarande planerade cykeltiden, uppdelningen är följande: 12 minuter på avsyning, 66 minuter 
på montering, 12 minuter på packning och 12 minuter för leveransklargöring.  

Avdelningen är indelad i fem stationer, dessa är: station 1 uppackning, station 2 
kundanpassning, station 3 test av produkten, station 4 kvalitetskontroll med tillhörande 
”huvning” och sista stationen är nedpackning. Det finns fyra arbetsbänkar på avdelningen, två 
av bänkarna tillhör station 2 och två tillhör station 3. För att flytta kompressorerna mellan de 
olika stationerna används transportvagnar.  

Det finns två huvudvarianter av kompressorn, det som skiljer är spänningen. En är anpassad 
för 230v och den andra för 115v. Utöver dessa två huvudvarianter kan språk i displayen, 
luftkopplingar och nätanslutning konfigureras enligt kundens önskan. Med avseende på 
monteringen utav de olika kompressorvarianterna skiljer det ytterst lite.  

Den kompressor som avdelningen producerar har höga krav på driftsäkerhet och funktion, trots 
dessa krav har avdelningen låga kvalitetsbrister. Som kontroll på de höga krav som ställs från 
kund så har avdelningen krav på att dokumentera uppgifter från varje kompressor och 
tillhörande order. För varje kompressor som produceras skrivs ett dokumentationsformulär ut 
som operatören ska fylla i efter givna moment vid de olika stationerna på avdelningen. Detta 
ställer vissa specifika krav på avdelningen, ett exempel på detta är vid sista arbetsstationen som 
är nedpackning krävs två operatörer då en måste packa och den andra måste godkänna och 
frisläppa order. Detta regleras på så sätt att stationen är uppdelad i två delmoment i formuläret, 
nedpackning och frisläpp. Dessa två punkter får inte vara signerade av samma operatör, där av 
krav på två operatörer vid detta moment. 

Vid avdelningen finns idag ett Lean arbete i grunden, man har applicerat 5S effektivt och har 
lyckats få en väldigt tydlig ordning på de olika stationerna. Varje vecka genomförs en revision 
och ser över de två gemensamma avdelningarna och gör en poängsättning där målet är att inte 
ha fler än två punkter underkända. När ytorna studeras på avdelningen framgår klara 
märkningar i golvet med tydliga linjer som motsvarar den plats eller den yta som skall användas 
av material respektive maskiner eller transportvagnar, vilket underlättar för operatören då allt 
material har sin specifika plats. 
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4.2 Avdelningens utformning 
 
Figur 3 som kan ses nedan visar en schematisk skiss över avdelningens layout. Avdelningens 
produktionsyta är utformad som en kvadrat på tio gånger tio meter. Avdelningen är uppdelad i 
fem olika stationer, där första och sista stationen är på samma plats. På avdelningen är rummet 
för testerna separerat med all testutrustning och kylanläggning för minskad ljudvolym hos 
operatörerna. Vid den station där upp- och nedpackning sker så finns en materialyta för 
inkommande och utgående produkter samt en vakuumlyft.  

Materialet som är ingående för avdelningen placeras på ett sätt som medför svårigheter för 
operatören då man använder sig av FIFO (first in, first out). Pallarna placeras inte i bästa 
plockordning, pallarna kommer även in i lager om två pallar som är staplade på varandra. Inom 
ytan för avdelningen finns markerade områden för material, truckplacering och en yta för 
transportvagnarna. Avdelningen har två olika varianter av transportvagnar, antingen med plats 
för sex eller nio kompressorer. De transportvagnar som används idag har en begränsning som 
innebär att endast vagnar med plats för nio kompressorer har uppfällbara hyllor, och är 
kompatibla med vakuumlyften för upp- och nedpackning. 
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Figur 3 Avdelningens nuvarande utformning 
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4.3 Avdelningens stationer 

4.3.1  Uppackning 

Den första stationen som ingår i arbetssekvensen är uppackningen av kompressorerna inför 
kundanpassningen. Kompressorn skeppas från Kina på pall, varje pall har 8 stycken trälådor, i 
varje låda finns en kompressor. Trälådorna är tidsödande att öppna och kräver ett speciellt 
verktyg. Efter att lådorna har öppnats töms de på emballage och kompressorn lyfts ut med hjälp 
av en vakuumlyft. Kompressorerna ställs på en vagn som förflyttar dem till nästa station i flödet. 
Ordinarie partistorleken för avdelningen är sex stycken kompressorer. Arbetsmomenten för 
denna station är följande: 

1. Gång för att hämta pall med hjälp av truck, görs då pallen är staplad 
2. Klippa upp spännbanden på pall 
3. Flytta den pallen med palldragare till markerad yta 
4. Öppna locken på trälådorna och lägg undan dessa 
5. Ta bort nödvändigt emballage och placera detta bredvid emballagelocken 
6. Hämta transportvagn med plats för åtta produkter 
7. Lyfta ur kompressor med vakuumlyft till transportvagn 
8. Flytta med sig vagnen till nästa station 

4.3.2 Kundanpassning 
 
Den andra stationen i arbetssekvensen är kundanpassningen. När uppackningen är klar 
förflyttas kompressorerna med hjälp av en transportvagn till en transportsvagnsparkering i 
anknytning till arbetsstationerna. Kompressorn förflyttas från transportvagnen till 
arbetsbänken med en specialanpassad lyft. Vid arbetsstationen genomförs till en början 
kvalitetskontroller och sedan kundanpassas kompressorn. Det som kundanpassas på 
kompressorn är typ av nätanslutning och typ av luftkoppling. Arbetsmomenten vid 
kundanpassningen är följande:   

1. Gå till datorn för att kontrollera orderns kundanpassning 
2. Hämta rätt nätsladd och kopplingar 
3. Hämta kompressorlyft och flytta kompressorn till arbetsbänk 
4. Demontera transportsäkring, kåpa, töm på luft, ta bort skyddsplats och lyft ur flaska 
5. Utför kvalitetskontroller och tester 
6. Montera kundanpassningarna 
7. Dokumentera  
8. Lyft tillbaka kompressorn till transportvagnen 

4.3.3 Testrummet 
 
Nästa station i arbetssekvensen är testrummet. Efter att kundanpassningen och de första 
kvalitetskontrollerna är genomförda förflyttas kompressorn med hjälp av transportvagnen in i 
testrummet. Väl inne i testrummet parkeras transportvagnen på avsedd plats och 
kompressorerna ansluts till ett av de två elskåp som finns. Kompressorn måste anslutas till 
elskåpet under de första två testerna, då dessa är under- och överspänningstester. Testet har 
därför en begräsning i antal som kan testas samtidigt, begränsningen är 6 kompressorer per 
elskåp. Efter dokumentation av nödvändiga startvärden påbörjas det första testet som är 
underspänningstestet. Underspänningstestet har som krav att vara under minst en timma. 
Efter avslutat test följer samma princip för överspänningstestet. Vid avslutande av dessa två 
tester dokumenteras de värden som uppnåtts och jämför dessa med referensvärden för att se 
att kompressorerna håller sig inom måtten. Arbetsmomenten för under- och 
överspänningstesterna är följande: 
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1. Flytta transportvagn med produkter på till testrummet 
2. Inkoppling av ström och start av kompressorerna 
3. Kontroll och dokumentation av tryck 
4. Justera till underspänning i elskåpet och skriv ner starttid på en lapp 
5. Underspänningstest 
6. Omstart av kompressor och dokumentation av värden  
7. Justera till överspänning i elskåpet 
8. Montera testmunstycken 
9. Kontrollera och dokumentera tryck 
10. Överspänningstest 
11. Dokumentation av värden 

Efter att kompressorerna godkänts i de tidigare testerna påbörjas ett långtidstest som är en 
form av inkörning. Denna har som minimum att vara över åtta timmar. I regel startas detta test 
innan operatören går hem på eftermiddagen. Genom att göra så är kompressorerna färdiga när 
operatören kommer till jobbet dagen efter. I långtidstestet finns också begräsningar, dessa 
varierar beroende på om kompressorerna är av variant 230v eller 115v. De som är av variant 
230v går att koppla in i vanligt eluttag medans de av variant 115v måste kopplas in i elskåpet. 
Begräsningen för hur många kompressorer som går att testas parallellt i eluttag är okänt vid 
nuvarande volymer. Elskåpet har en begräsning på 16 stycken 115v kompressorer per test. De 
förberedande arbetsmomenten för långtidstest är följande: 

1. Förbered långtidstestet 
2. Långtidstest 

När långtidstestet är utfört utförs ett sista test av kompressorerna innan de får lämna 
testrummet. En svårighet som finns under långtidstestet är att en kompressor maximalt får ha 
varit i drift 24 timmar vid leverans. Detta påverkar de kompressorer som inte klarar testet, 
dessa måste genomgå detta test igen och riskerar då att nå denna gräns. En kompressor som 
har mindre än 8 timmar kvar till gränsen innan långtidstestet måste återställas och genomgå 
alla test från början. Kvalitén på kompressorerna är väldigt hög så problemet uppkommer 
väldigt sällan. Arbetsmomenten som ingår i sluttestet av kompressorerna är följande:  

1. Utför kyltestet  
2. Demontering av testmunstycken. 
3. Kontrollera tryck 
4. Koppla in luftslangar 
5. Slutkontroll 

4.3.4 Kvalitetskontroll och huv 
 
Den fjärde stationen innehåller två stycken arbetsbänkar en för kvalitetskontroll samt en till 
förmontering av kompressorns huv. När testerna i testrummet är klara förflyttas kompressorn 
med hjälp av transportvagnen åter igen ut till transportsvagnsparkering i anknytning till 
arbetsstationerna. Efter detta hämtas den specialanpassade kompressorlyften från 
kundanpassningen, för att sedan lyfta kompressorerna till arbetsbänken. När kompressorn väl 
är på arbetsbänken utförs kvalitetskontroller samt montering av huven. Arbetsmomenten för 
kvalitetskontroll och montering av huv är följande: 

1. Hämta kompressorlyften 
2. Skriv ut dokument för arkivering  
3. Flytta kompressor till arbetsbänk 
4. Montera transportsäkring och rulla ihop nätanslutningskabel 
5. Utför kvalitetskontroller  
6. Montera huven  
7. Dokumentation  
8. Flytta tillbaka kompressor till transportvagnen 
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Till denna station räknas även förmonteringen av kompressorns huv. Detta sker parallellt med 
över- och underspänningstesterna. Detta moment kallas för ”huvning”. Huvarna kommer på 
pall, varje pall innehåller 18 stycken huvar. De arbetsmoment som ingår i huvning är följande: 

1. Banda av och packa upp pall 
2. Plocka upp en huv till arbetsbänken 
3. Montera isolering, handtag och displayglas 
4. Avsyna produkten och placera den färdiga produkten på avsedd plats 

4.3.5 Packning 
 
Den sista stationen i arbetssekvensen är packning, detta genomförs på samma plats som 
uppackningen. Efter att kompressorerna har kvalitetskontrollerats och fått en huv flyttas de 
med hjälp av en transportvagn till vakuumlyften. Kompressorerna packas sedan ner i den lådan 
som de kom i. Innan operatören kan stänga locket på lådorna måste ordern ”frisläppas”, detta 
får inte utföras av samma operatör som packar och efterföljs genom dokumentation. När en 
pall om 8 kompressorer är full eller orden är klar (en order på till exempel 2 stycken 
kompressorer skickas enskilt på en pall) bandas pallen och flyttas till ytan för utgående gods. 
De arbetsmoment som ingår i packningen är följande: 

1. Kör vagn till datorn 
2. Scanna in kompressorerna 
3. Kör vagn till packningsytan 
4. Förbered bi packpåse 
5. Lyft ner kompressorerna i lådorna  
6. Klistra på etiketter samt dokumentation 
7. Frisläpp (annan operatör) 
8. Arkivering av dokumentation 
9. Montera lock  
10. Banda pall 
11. Kör ut pall till färdigvarulagret 

4.4 Dagligstyrning och planering  
 
Avdelningen har varje morgon ett dagligstyrningsmöte där går produktionsledare igenom 
avdelningens prestationer, mål och förväntningar för den kommande veckan. 
Produktionsledaren informerar vid detta möte hur veckans orderingång ser ut och eventuella 
förändringar i denna. Personalen får vid detta möte reda på balanseringen av personal eftersom 
den undersökta avdelningen angränsar till en annan avdelning som använder samma personal, 
och har därmed ett personalutbyte. 

Avdelningen producerar idag mot kunderorder, dessa ordrar inkommer en gång per vecka. 
Företaget har en avtalad ledtid med sin kund på två till tre veckor, vid veckovolym upp till fyrtio 
kompressorer. De veckorna då volymen överskrider fyrtio kompressorer förs en diskussion 
mellan produktionsledaren och planeraren om volymen är genomförbar. Partistorleken på 
avdelningen är normalt sex stycken, dock variera den till följd av storleken på kundorder. 

Veckans orderplanering samtalas mellan produktionsledaren och orderplaneraren, denna 
bestäms med hänsyn till hur beläggningen ser ut hos den angränsande avdelningen och 
bestämmer vilken volym personalen förväntas leverera. Denna orderingång är säsongsbaserat, 
där avdelningen når en produktionstopp vid årets tre sista månader. Denna säsong beror på att 
slutkunderna av kompressorn balanserar upp budgeten innan årets slut. Kundorderingången 
har en stor variation, där veckovolymen varierar från fem kompressorer upp till närmare sextio. 
De ingående veckovolymerna sammanställs i Bilaga 9. Variationerna i volym kan ses tydligt i 
Bilaga 10. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

5.1 Frågeställning 1 
 
”Vilka förluster kan identifieras på avdelningen?” 

5.1.1 Analys av avdelningens nuläge 
 
Efter författarnas besök på företaget där observationerna, intervjuerna och en grundläggande 
tidsstudie genomfördes, så har följande data och information analyserats. Det nuvarande 
arbetssättet och avdelningens layout studeras och förluster har där dokumenterats. För att 
besvara arbetets frågeställningar behövdes ett helhetsperspektiv över avdelningens arbete 
samlas. Denna helhetsbild samlades genom en tidsstudie där denna data analyserades med ett 
synsätt som är i linje med Lean Production och dess tre M.  

Dagens utformning av avdelningen är en kombination mellan flödesgrupp och linjebaserad 
produktion. Den anses vara en blandning av dessa två layouttyper då avdelningen inte har 
tillräckligt hög och jämn volym för att klassas som en ren linjelayout. Avdelningen stationer 
påverkas inte heller av störningar om en station skulle stanna. 

Som tidigare nämnt har avdelningen en planerad cykeltid på 102 minuter. Tiden ligger som bas 
i avdelningens planeringssystem och alla ordrar planeras utifrån denna. I planeringssystemet 
finns en uppdelning av denna tid, uppdelningen är 12 minuter på avsyning, 66 minuter på 
montering, 12 minuter på packning och 12 minuter för leveransklargöring. Den planerade 
cykeltiden är framtagen med hjälp av historik över tiden operatören lägger på varje order och 
hur många kompressorer varje order innehöll. Tiden operatören behövde för varje order 
dividerades alltså med volymen. Den planerade cykeltiden är alltså inte baserad på en 
tidsstudie, vilket innebär att ingen specifikare indelning av tiden finns. Det innebär också att 
uppdelningen av tiden inte har någon grund.  

Den genomförda tidsstudien på avdelningen som återfinns i Bilaga 1 visar cykeltiden. 
Tidsstudien inkluderar alla de uppdelningarna som avdelningen tidigare använt i 
planeringssystemet. Tidsstudien exkluderar den tid som kompressorn är i test. Att exkludera 
testtiden motiveras av att operatören utför andra arbetsuppgifter eller utför testerna utanför 
arbetstiderna. Detta motsvarar företagets sätt att mäta tid. Tiden som beräknades uppgick till 
43,6 minuter.  

I Figur 4 nedan visas nulägets tidfördelning av den planerade cykeltiden. Utav företagets 
planerade cykeltid på 102 minuter så är 43,6 minuter cykeltid enligt tidsstudien. Ett tillägg på 
6,5 minuter adderas i form av fördelningstid. Fördelningstiden är baserad på företagets 
standard och är ett 15 procentigt tillägg på cykeltiden. Detta innebär att enligt tidsstudien är 
51,9 minuter förluster och övrig fördelningstid. Eftersom att produktionen pågick konstant 
under hela tidsstudien kunde inte dessa 51,9 minuter identifieras. För att identifiera 
uppkomsten till förlusten utfördes intervjuer med operatören. Förlusten antog utifrån intervjun 
vara kopplad till avdelningens planering.  
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Figur 4 Dagens planerade cykeltid 

 

Vid analys av företagets fördelningstid konstaterades att 15 procent som avdelningen använder 
sig av är för lågt i nuläget. Det här beror på att operatören är mycket kunnig på avdelningen och 
också på andra delar av företaget. Detta leder till att operatören ofta får hjälpa till med annat 
under pågående produktion. Eftersom avdelningen endast bemannas med en eller maximalt 
två operatörer, så påverkar detta. Under en observerad arbetsdag var 135 minuter av 480 
minuter fördelningstid, detta ger ett fördelningspålägg på cirka 28 procent.  

Avdelningens stora förlust är ”förluster och övrig fördelningstid” (den röda delen i Figur 4), 
tidigare i analysen antogs att denna berodde på avdelningens planering. Nedan följer analys av 
planeringen.  

Avdelningen tillverkar kompressorerna efter kundorder, alltså arbetar avdelningen utefter den 
teori som beskrivs i teoretiska ramverk som ett dragande system. Enligt teorin är fördelen med 
ett produktionsflöde som använder sig utav detta system att risken för överproduktion minskas 
[7] [8]. Detta medför också en reducering i både köer, såväl som ledtider. Detta speglar också 
verkligheten på avdelningen, det finns ingen överproduktion eftersom de kompressorer som 
produceras redan har en kundorder. Avdelningen har också en mycket kort ledtid, ledtiden är 
endast två till tre veckor. Trots dessa positiva följder med ett dragande system upplever 
avdelningen negativa effekter. På grund av den korta ledtiden och att alla kompressorer 
produceras efter kundorder så uppstår ojämnheter i produktionen. Ojämnheter beror på de 
stora skillnaderna i volym från vecka till vecka. En lågvolymsvecka innebär volymer från cirka 
5 kompressorer upp till 20 kompressorer. När avdelningen har en lågvolymsvecka är 
bemanningen en operatör. En högvolymsvecka innebär volymer från 21 kompressorer upp till 
närmare 60 kompressorer. När avdelningen har en högvolymsvecka är bemanningen två eller 
fler operatörer. Dessa ojämnheter är en bidragande faktor till avdelningens förluster och kan 
kopplas direkt till Mura.  

Orderingången för kompressorerna sker veckovis. Utefter denna orderingång planerar 
produktionsledaren i samråd med orderplaneraren hur produktionsplanen för kommande 
vecka ska se ut. Produktionsplanen läggs upp på så sätt att orderingångens volym jämnas ut på 
veckans alla arbetsdagar. Vid lågvolymsveckorna tas ingen hänsyn till hur lång tid det tar att 
producera eller hur stora partistorlekarna är. Vid högvolymsveckorna beräknas kapaciteten 
utifrån den planerade cykeltiden. Ett exempel på hur en lågvolymsvecka kan se ut följer, en 
orderingång på tjugo kompressorer behandlas genom att producera fyra kompressorer per dag 
nästkommande vecka. Det här tillvägagångssättet att utjämna produktionen bidrar till 
uppkomsten av Parkinsons lag. Operatören får tillgång till mer tid än vad kompressorn kräver 
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och anpassar omedvetet produktionen utefter detta. Att planera avdelningens produktion enligt 
den här principen är en bidragande faktor till avdelningens förluster. 

Även fast avdelningen planeras genom utjämning av orderingången enligt föregående exempel, 
strävar de efter att producera partier på sex kompressorer. De vill arbeta med denna 
partistorlek då avdelningen anses vara bra balanserad för detta. Vid observationerna varierade 
partistorlekarna mycket. För att undersöka hur partistorlekarna påverkar avdelningens 
förluster jämförs operatörens tillgängliga arbetstid per vecka (36 timmar) med olika 
volymsenarior som beror på vald partistorlek per dag. Utifrån volymsenariorna beräknas en 
planerad cykeltid genom att dividera den tillgängliga tiden med volymen. Detta jämförs i Figur 
5 med tidsstudiens cykeltid och fördelningstid. I figuren visas att majoriteten av avdelningens 
förluster beror på vald partistorlek. Variationerna i vald partistorlek leder till olika planerade 
cykeltider på avdelningen. Variationerna anses bero på avdelningens stora variationer i volym 
och vidare avdelningens sätt att planera. Förlusten kopplas således till Mura.  

 

Figur 5 Planerade cykeltider vid olika volymsenarior 

 

Avslutningsvis angående förluster som är kopplade till avdelningens planering, konstateras att 
tidigare antagande är korrekta. På grund av den mycket varierade volymen samt 
planeringsprincipen, uppstod stora förluster kopplade till Mura. Dessa stora svängningar i 
volym leder även till svängningar i operatörernas arbetsbelastning. Svängningarna i 
arbetsbelastning innebär att även förlusten Muri återfinns. 

5.1.2 Analys av nuvarande arbetssekvens  
 
I analysen framgår att det finns ett stort gap mellan företagets planerade cykeltid och 
tidsstudiens uppmätta cykeltid. Stora delar av detta gap beror på de förluster som tidigare 
analyserats. För att kunna förbättra företagets planerade cykeltid ytterligare analyseras 
stationerna nedan var för sig. Det här genomförs för att identifiera förluster i nuvarande 
arbetssekvens. Tidsstudien som genomförts presenteras under respektive station. För att öka 
förståelsen och tydligheten har tidsstudien delats upp utifrån Muda. Tiderna har kategoriserats 
efter ”värdeskapande” och ”Muda”.  

Dagens produktionsflöde består som tidigare nämnt av fem stycken olika stationer. Stationerna 
är fördelade över en avdelning med en vakuumlyft, fyra arbetsbänkar och ett testrum.  
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5.1.2.1 Station 1, uppackning 

 
I tidsstudien mättes alla ingående arbetsmoment i station 1 till en cykeltid per kompressor på 
160 sekunder, se Bilaga 1. Eftersom kompressorerna oftast produceras i partier om sex blir 
totaltiden för denna station cirka 16 minuter. Dessa tider är helt utan fördelnings pålägg.  

Förluster som finns vid station 1 finns illustrerade i Figur 6 nedan. Dessa är långa förflyttningar 
av produkten och onödiga rörelser för operatören. De långa förflyttningarna beror på 
avdelningens utformning, stationen har en total gångsträcka på 289 steg. Ett spaghettidiagram 
för stationens rörelse och förflyttning återfinns i Bilaga 3. Ytterligare en förlust är användandet 
av en vakuumlyft som är väldigt tidsödande, då den inte är så pålitlig. Under arbetets gång togs 
beslutet av företaget att köpa in en ny vakuumlyft.  

 

  

Figur 6 Värdeskapande och Muda för station 1 

 
 

5.1.2.2 Station 2, kundanpassning 
 

I tidsstudien mättes alla ingående arbetsmoment i station 2 till en cykeltid per kompressor på 
647 sekunder, se Bilaga 1. Eftersom kompressorerna oftast produceras i partier om sex blir 
totaltiden för denna station cirka 64,7 minuter. Dessa tider är helt utan fördelnings pålägg.  

Förluster som finns vid station 2 finns illustrerade i nedan Figur 7. Förluster som gick att 
identifiera vid station 2 är förflyttningar av produkten och onödiga rörelser för operatören. 
Förflyttningarna uppstår när kompressorn måste flyttas mellan transportvagn och 
arbetsbänken. Förflyttning utförs med hjälp av en specialanpassad lyft för att undvika dålig 
ergonomi för operatören. Operatören förflyttar kompressorn först från transportvagnen till 
bänken, för att vid slutförd kundanpassning placera kompressorn på en annan vagn för senare 
förflyttningen in i testrummet. De onödiga rörelser som identifierats på stationen är när 
operatören ska hämta material. Materialet som är nätkablage och luftkopplingar ligger onödigt 
långt bort från stationen. Behovet av förflyttningar och rörelser beror på avdelningens 
utformning. Stationen har en total gångsträcka på 36 steg. Ett spaghettidiagram för stationens 
rörelse och förflyttning återfinns i Bilaga 4 Spaghettidiagram KundanpassningBilaga 4. 
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Figur 7 Värdeskapande och Muda för station 2 

  
 

5.1.2.3 Station 3, testrummet: 
 

I tidsstudien mättes alla ingående arbetsmoment i station 1 till en cykeltid per kompressor på 
405 sekunder, se Bilaga 1. Eftersom kompressorerna oftast produceras i partier om sex blir 
totaltiden för denna station cirka 40,5 minuter. Dessa tider är helt utan fördelnings pålägg.  

Förluster som finns vid station 3 finns illustrerade i Figur 8 nedan. Problem som återfinns på 
teststationen är att vid denna station sker förflyttningar av produkten och onödiga rörelser för 
operatören. Stationen har en total gångsträcka på 271 steg, detta beror på att operatören inte 
närvarar vid stationen under testning, utan går in och ut vid behov. Ett spaghettidiagram för 
stationens rörelse och förflyttning återfinns i Bilaga 5. 

Företaget beskrev station 3 som en upplevd flaskhals, bakgrunden till detta är att tester är 
väldigt långa i förhållande till kompressorns övriga cykeltid. Vid kapacitetsanalys av 
testrummet med hjälp av tidsstudien och arbetssekvensen så återfinns ingen begränsning vid 
dagens volymer (1–50 kompressorer), därmed är testrummet ingen flaskhals.  

 

 

Figur 8 Värdeskapande och Muda för station 3 
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5.1.2.4 Station 4, kvalitetskontroll och huvning: 
 

I tidsstudien mättes alla ingående arbetsmoment i station 1 till en cykeltid per kompressor på 
909 sekunder, se Bilaga 1. Eftersom kompressorerna oftast produceras i partier om sex blir 
totaltiden för denna station cirka 90,9 minuter. Dessa tider är helt utan fördelnings pålägg.  

Förluster som finns vid station 4 finns illustrerade i Figur 9 nedan. Förluster som identifierades 
på station 4 är förflyttning, rörelse och överarbete. Stationen har en total gångsträcka på 187 
steg. Ett spaghettidiagram för stationens rörelse och förflyttning återfinns i Bilaga 6. 
Kompressorn förflyttas likt station 2 från transportvagnen till arbetsbänken för avsyning och 
slutmontering, kompressorn förflyttas sedan tillbaka till transportvagnen innan nästa 
kompressor lyfts till arbetsbänken med hjälp av kompressorlyften. Utöver förluster i form av 
förflyttning så kan även överarbete förekomma. Dessa förluster förekommer i olika delar av den 
slutmontering som finns, då ingående komponenter avsynas och justeras i en mån som inte 
anses värdeadderande för kund. Förlusterna vid överarbete är små i förhållande till övriga. 

 

 

Figur 9 Värdeskapande och Muda för station 4 

  
 

5.1.2.5 Station 5, nedpackning: 
 

I tidsstudien mättes alla ingående arbetsmoment i station 1 till en cykeltid per kompressor på 
494 sekunder, se Bilaga 1. Eftersom kompressorerna oftast produceras i partier om sex blir 
totaltiden för denna station cirka 49,3 minuter. Dessa tider är helt utan fördelnings pålägg.  

Förluster som finns vid station 5 finns illustrerade i Figur 10 nedan. Förluster som återfanns på 
denna station är väntan, förflyttningar och rörelser. Stationen har en total gångsträcka på 517 
steg. Ett spaghettidiagram för stationens rörelse och förflyttning återfinns i Bilaga 8. Väntan 
uppkommer när kompressorerna ska frisläppas då detta regleras genom kundspecifikation och 
måste genomföras av en annan operatör än den som packar ordern. På stationen är det likt 
uppackningen mycket gång då emballage skall förberedas och operatören skall använda sig av 
vakuumlyften vid förflyttning från transportvagnen till emballaget för varje enskild 
kompressor. Vid användning av dagens lyft riskerar produkten även att bli skadad eller få 
missfärgningar vid förflyttning, något som riskerar överarbete. 
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Figur 10 Värdeskapande och Muda för station 5  

 
 

5.1.3 Sammanställning av Muda 
 
För att summera de identifierade förlusterna följer här en sammanställning. Förlusterna 
sorteras de här utefter kategori enligt Muda.  

5.1.3.1 Överproduktion 

 
Efter att ha analyserat avdelningen kan det konstateras att det inte finns någon överproduktion. 
Detta beror på att avdelningen tillämpar ett dragande och producerar efter kundorder. Ingen 
vidare åtgärd kommer göras i denna studie med avseende på förlusten överproduktion.  

5.1.3.2 Väntan 

 
Eftersom att avdelningen endast har en operatör blir förlusten väntan svår definierat. 
Produktionen pågick kontinuerligt medan tidsstudien utfördes, detta innebar att förlusten 
väntan inte kunde identifieras. Som följd av detta utfördes en intervju med operatören för att 
få en inblick i om förlusten återfinns vid normal produktion. Operatören menar på att väntan 
uppkommer i samband med frisläppning av order, vilket leder till att vakuumlyften blockeras 
och ingen ny order kan påbörjas. 

5.1.3.3 Lager 

 
Avdelningen har inte höga lagernivåer av produkter eller ingående material i sin produktion. 
Ingen vidare åtgärd kommer därför att göras i denna studie med avseende på förlusten lager. 

5.1.3.4 Rörelse 

 
Förlusten rörelse återfinns i hela arbetssekvens, utbredningen av denna förlust grundas i 
utformningen av nuvarande layout där denna kräver stora andelar gång för att hämta 
nödvändiga hjälpmedel eller slutföra arbetsmoment. 

5.1.3.5 Omarbete 

 
Ett resultat av den höga kvalitet som avdelningen håller medför att andelen omarbete blir 
försumbar i sammanhanget. Ingen vidare åtgärd kommer därför göras i denna studie med 
avseende på förlusten omarbete.  
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5.1.3.6 Överarbete 

 
Förlusten överarbete återfinns på station 4 när operatören monterar kompressorns huv. Det 
läggs mycket tid på att kontrollera huvens handtag och displayglas i minsta detalj. Eftersom att 
kunden är företag och inte en privatperson kan det argumenteras att denna noggrannhet är 
onödig. Förlusten är dock mycket liten i det stora hela och därför kommer ingen vidare åtgärd 
göras i denna studie.  

5.1.3.7 Förflyttning 

 
Med nuvarande utformning av avdelningen så återfinns stora andelar förluster i samband med 
produktionen genom onödiga förflyttningar av kompressorn. Dessa förflyttningar kan minskas 
genom en förändring av det nuvarande flödet mellan stationerna och genom att minimera 
antalet förflyttningar som krävs med hjälp av de transportvagnar som idag används. 
Avdelningen som idag är uppdelat i fem olika stationer, där alla stationer har en egen 
arbetsbänk medför att operatören blir tvungen att förflytta både material (kompressorn) och 
sig själv mellan de olika arbetsbänkarna för att kunna genomföra nästkommande process.  

5.1.3.8 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 

 
Vid intervju med operatören och under de observationer som genomfördes på företaget så har 
tendenser till denna förlust observerats. 

5.1.4 Sammanställning av Muri och Mura  
 
För att summera de identifierade förlusterna följer här en sammanställning utav de förluster 
som kan kopplas till Muri och Mura. 

Avdelningens stora variationer i volym, den korta avtalade ledtiden samt avdelningens 
produktionsplanering analyserades. Ur analysen framkom att dessa faktorer skapar förluster 
kopplade till Mura. Det kunde också konstateras att dessa bidrar till majoriteten av förlusterna 
som återfinns på avdelningen.  

Genom teorin för Mura ges även en stark koppling till Muri, eftersom att Mura ger upphov till 
Muri [7]. Tillsammans är förlusterna Muri och Mura större delen av förlusterna som går att 
identifiera på avdelningen.  
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5.2 Frågeställning 2  
 
”Hur kan dessa identifierade förluster på avdelningen reduceras?” 

För att undersöka hur den planerade cykeltiden kan förkortas genom reducering av de tidigare 
identifierade förluster så analyseras de insamlade data med avseende på tre M som beskrivs i 
det teoretiska ramverket. Detta för att hitta förbättringar som är mest lämpliga för ett så bra 
resultat som möjligt. 
 

5.2.1 Analys av förbättringsförslag för Muda 
 
De förluster som analyserats fram ovan inom Muda är väntan, rörelse samt förflyttning. 
Förlusterna rörelse samt förflyttning har vidare analyserats med hjälp av spaghettidiagram. 
Utifrån dessa framkom att nuvarande produktionslayout inte är optimal. En layoutförändring 
för att reducera rörelse samt förflyttning stärks av teorin [4]. Även för väntan som uppkommer 
då en station blir blockerad, går att koppla till att produktionslayouten inte är gynnsam. 
Nuvarande layout anses således vara en stor orsak till dessa förluster. För att reducera förluster 
är en layoutförändring nödvändig. Förbättringen av layouten kommer att påverka den gröna 
och den gula delen i Figur 4. Fokus i layoutförändringen ligger på närhet till material, minskade 
avstånd mellan de ingående stationerna samt ergonomi för att skapa en hållbar produktion.  

I kommande kapitel ges förbättringsförslag för hur produktionslayouten med syfte att reducera 
förekomsten av förlusterna väntan, rörelse samt förflyttning.  

5.2.2 Analys av förbättringsförslag för Muri och Mura 
 
I enighet med teorierna bakom Mura så är lösningen produktionsutjämning [4]. En 
produktionsutjämning på avdelningen reducerar den röda delen i Figur 4. Den röda delen är 
störts, därav kommer förbättringar ha störst inverkan på den planerade cykeltiden i sin helhet. 
Genom förbättring av Mura kommer även Muri reduceras. Förbättringar av Muri är 
svåruttryckt i tid och kommer därför anses förbättras proportionerligt mot förbättringar på 
Mura.  

I kommande kapitel presenteras konkreta åtgärdsförslag, förslagen kommer beskriva hur 
avdelningen kan införa produktionsutjämning med syfte att reducera förekomsten av Mura. I 
enlighet med argumentet som förts innan bör reduceringen av Mura även leda till reducering 
av förlusten Muri. 
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6 Åtgärdsförslag 
Kapitlet ger en beskrivning av åtgärdsförslag utifrån studiens analys. 

För Åtgärdsförslagen är tänkt att implementeras i två steg, detta för att skapa en övergångsfas 
för personalen. Det första förbättringssteget är införande av layoutförändring, införandet av 
den nya arbetssekvensen samt produktionsplanering av partier om 6 kompressorer per dag. 
Det andra förbättringssteget är införandet av partistorleken 8 kompressorer per dag. 

6.1 Layoutförändring 
 
Två layoutförslag presenteras nedan, förslagen är framtagna med olika fokus. Det första 
förslaget har fokus på att reducera avdelningens förluster så mycket som möjligt. Förslag 
nummer två är av mer ekonomisk karaktär, där endast de mest nödvändiga förflyttningar 
genomförs. 

Dessa förslag på layout bidrar till en förbättrad ergonomi för operatören då rörelse och 
förflyttning reduceras. 

Båda förslagen som presenteras kommer använda sig av befintliga inventarier. Inventarierna 
kräver modifikation för att genomföra förslagen. Modifikationer gäller för båda förslagen och 
är följande: 

Tidigare fanns två arbetsbänkar per station för kundanpassning respektive 
kvalitetskontroll/huvning. Arbetsbänkarna kommer att modifieras för att operatören ska 
kunna genomföra alla ingående arbetsmoment för dessa två stationer vid en och samma bänk. 
Denna modifiering innebär att behovet av fyra arbetsbänkar minskas till två. De två 
arbetsbänkarna som inte används för produktion, kommer att finnas tillgängliga vid variationer 
i volym som kräver ytterligare kapacitet alternativt arbetsyta för reparationer. 

Förändring av in och ut ytan som förslagen i Figur 11 och Figur 12 avser, är att byta plats på 
dessa ytor och sedan ändra standarden vid flödet för material. Den förändrade standarden 
innebär att pallarna endast placeras i ett lager, vilket leder till en förenkling för operatörerna 
som endast behöver använda en palldragare i stället för en el truck vid framtagning av material. 
För att reducera ytans buffert rekommenderas ett kanban-system för beställning av in-material 
på avdelningen. 

De hyllor som används i nuvarande layout bör omsorteras på ett sätt som medför att den hylla 
som står vid datorn endast innehåller dokumentation och övriga nödvändigheter till datorn, 
medan hyllan vid arbetsytan endast innehåller material för produktion. 

Modifieringen som krävs av transportvagnarna är en ombyggnation så att de vagnar med plats 
för sex kompressorer har samma kompabilitet med vakuumlyften som den större vagnen. Vilket 
innebär att endast en typ av transportvagn kommer att användas i produktionen. Efter analys 
av partistorleken framgick att denna inte var effektiv, vilket medför att vagnarna bör anpassas 
efter en ny partistorlek om åtta kompressorer. 

Generella förslag för layout: 

• Införa två pallplatser för vakuumlyft, en för uppackning och en för nedpackning. 

• Tidtagare vid testrum för notis då testerna är slutförda. 

• Införskaffande av vagn för allt avfall (emballage som medför att operatören blir 
tvungen att lämna stationen eller avdelningen vid varje order) 
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6.1.1 Layoutförslag 1  
 
Nedan i Figur 1Figur 11 återfinns det första layoutförslaget. Detta layoutförslaget innebär en 
förflyttning av de inventarier som finns i dagsläget. Utgångspunkten är att reducera förlusterna 
som finns i den nuvarande layouten. Förslaget syftar till att ha en så rak arbetsgång som möjligt, 
vilket bidrar till att vagnarna inte behöver vridas vid förförflyttning.  

Förslaget innebär närhet till den nya vakuumlyften som skall installeras. Detta innebär enklare 
lyft från uppackning och nedpackning till första och sista arbetsbänken. Vid högvolym krävs att 
operatören som arbetar vid arbetsbänken som står utanför vakuumlyftens räckvidd, måste 
använda sig av en transportvagn från uppackningen till sin arbetsbänk. Förflyttningen blir 
således mellan transportvagn och bänk, för att sedan flyttas tillbaka till vagnen. 

Förflyttning av datorn för en närmare och bättre tillgång vid uppackning och nedpackning då 
operatören genomför kontroller samt skriver ut etiketter vid färdigställande av order.  

Detta layoutförslag reducerar teoretiskt antalet steg för operatören med 325 steg, ytterligare 
320 steg kan räknas med i denna förbättring om företagets materialpersonal har möjlighet att 
transportera det färdiga godset från stationen till lastkajen. En standard där personalen fyller 
på nytt material och tar med färdigt material från stationen bör införas tillsammans med 
Kanban för in-materialet. 

Utöver omstruktureringen som genomförs av hyllorna så placeras dessa med ett fokus på bättre 
närhet av nödvändigt material vid arbetsbänkarna samt till datorn för dokumentation. 

Materialytan vrids så den anpassas bättre till den nya layouten med två arbetsbänkar, i den nya 
materialytan placeras även materialet för de ofärdiga huvarna. 
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Figur 11 Layoutförslag 1 
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6.1.2 Layoutförslag 2 
 
Nedan i Figur 1Figur 12 återfinns det andra layoutförslaget. Layoutförslaget innebär färre 
förflyttningar av dagens inventarier på avdelningen. Utgångspunkten för denna layout är att 
reducera rörelser, förflyttningar och samtidigt vara enkel och ekonomisk att införa.  

Förslaget har en större tillgänglighet vid den nya vakuumlyften som skall installeras, lyften 
installeras på samma plats som den förgående. En konsekvens av denna montering är att 
bänkarna står utom räckvidd för lyften, alltså måste operatören använda sig av transportvagn 
från packning till arbetsbänk. 

Datorn placeras för en bättre tillgång vid uppackning och nedpackning. I detta förslag placeras 
datorn på ett sätt som innebär att befintlig kabeldragning kan användas.  

 

Figur 12 Layoutförslag 2 
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6.1.3 Ny arbetssekvens 
 
För att den nya layouten ska fungera som tänkt och för att skapa möjligheten att införa en ny 
produktionsplanering har två nya arbetssekvenser tagits fram. En arbetssekvens gäller 
lågvolymsveckor med en operatör på avdelningen. Den andra arbetssekvensen gäller 
högvolymsveckor med två operatörer. Dessa har tagits fram utifrån tidsstudien och den nya 
layouten med syftet att minimera förluster så som ”väntan” och försäkra att testrummet inte 
blir en flaskhals. Arbetssekvensen baseras på en partistorlek om 8 kompressorer per dag. Då 
det tar längre tid att producera 8 än 6 kompressorer, anses även partistorlek om 6 kompressorer 
per dag fungera med denna sekvens. 

För en operatör tar det första momentet som är uppackning och kundanpassning cirka 112 
minuter per parti. Efter det ställer operatören in kompressorerna i testrummet för 
underspänning det tar cirka 6,3 minuter, detta göras innan första rasten. Undertiden de testas 
påbörjar operatören sluttest för de kompressorerna som har långtidstestats det tar cirka 45 
minuter. När sluttestet är färdigt påbörjar operatören huvning och QC som det tar cirka 138,3 
minuter. Så fort underspänningstestet är färdig går operatören in i testrummet och ställer om 
till överspänningstestet det tar cirka 10, 4 minuter. Undertiden kompressorerna överspännings 
testas fortsätter operatören med huvning och QC. Så snart överspänningstestet är klart går 
operatören in och slutför det testet i testrummet. När huvning och QC är färdigt packar 
operatören de färdiga kompressorerna detta tar cirka 66,5 minuter. När kompressorerna är 
packade går operatören återigen in i testrummet och sätter kompressorerna på långtidstestet. 

Ny arbetssekvens för en operatör: 

• Uppackning och kundanpassning av 8 stycken kompressorer 

• Kör in de kundanpassade kompressorerna till testrummet 

• Underspänning av 8 stycken kompressorer 

• Utför sluttest på de kompressorer som långtidstestats under natten/helgen 

• Kör ut de sluttestade kompressorerna till QC och huvning 

• När underspänningstestet är slutfört gå in i testrummet och påbörja 
överspänningstestet 

• Fortsätt QC/ huvning 

• Packa 8 stycken kompressorer 

• Starta långtidstestet innan skiftets slut 

Genom att arbeta på enligt denna sekvens bör testrummet inte bli en flaskhals och det anses 
också fullt möjligt att producera en dagsvolym på 8 kompressorer med endast en operatör. 
Arbetssekvensen för en operatör kan ses som ett Gantt-schema i Bilaga 11. 

Ny arbetssekvens för två operatörer (op.1 och op.2): 

• Op.1 sluttest av 16 stycken kompressorer som långtidstidstestats under natten/ helgen 

• Op. 2 påbörjar Uppackning och kundanpassning av 16 stycken kompressorer 

• Op. 1 parkera transportvagnarna på angiven parkering i testrummet 

• Op. 1 gå ut från testrummet och kundanpassa hälften av de kompressorerna som ännu 
inte är slutförda av Op.2 

• Op. 1 och Op. 2 kör in de kundanpassade kompressorerna till testrummet 

• Op. 2 underspänning av 16 stycken kompressorer 

• Op. 1 kör ut en transportvagn med sluttestade kompressorer och påbörjar QC och 
huvning 

• Op. 2 kör ut den andra transportvagn med sluttestade kompressorer och påbörjar QC 
och huvning 

• Op. 1 när underspänningstestet är slutfört gå in i testrummet och påbörja 
överspänningstestet 

• Op. 1 och Op. 2 packa 16 stycken kompressorer 

• Op. 1 eller Op. 2 Starta långtidstestet innan skiftets slut 



Åtgärdsförslag  

34 

Genom införandet av dessa arbetssekvenser kommer avdelningen få en ny kapacitet. När 
avdelningen är bemannad av en operatör blir den teoretiska kapaciteten 40 kompressorer i 
veckan. När avdelningen är bemannad av två operatörer bli den teoretiska kapaciteten 80 
kompressorer. Arbetssekvensen för två operatörer kan ses som ett Gantt-schema i Bilaga 12. 

6.2 Utjämnad produktion 
 
Här följer förbättringsförslag kopplade till utjämning av produktionen. Efter analysen 
konstaterades att majoriteten utav företagets förluster kopplas till den ojämna produktionen. 
Detta markera vikten för företaget att ha störst fokus på införandet utav dessa förbättringar.  

6.2.1 Produktionsplanering 
 
För att företaget ska kunna reducera förlusterna Mura och Muri krävs ett nytt tänk i 
produktionsplaneringen. Dagens planering tar ingen hänsyn till den verkliga cykeltiden, vilket 
i sin tur visat sig skapa stora förluster. 

Avdelningen bör planera sin produktion med hänsyn till den verkliga cykeltiden. Efter analysen 
framkom att avdelningen med en operatör har en kapacitet att tillverka 8 kompressorer per 
dag, vilket innebär en veckovolym på 40 kompressorer. Det här innebär att alla dagar då 8 
kompressorer inte produceras planerar avdelningen själva in förluster i produktionen.  

Alternativen som avdelningen har är således: 

1. Använd överkapaciteten till värdeadderande arbetsuppgifter på andra avdelningar 
 
Vid en orderingång på till exempel 24 kompressorer avsätts veckans tre första dagar 
för produktion av kompressorer (partistorlek 8 per dag). Resterande två dagar på 
arbetsveckan används operatören som resurs till andra avdelningar. Lika så när 
avdelningen bemannas av två operatörer vid orderingång på till exempel 48 
kompressorer avsätts tre arbetsdagar.  
 

2. Anpassa avdelningens kapacitet efter marknadens behov 
 
Marknadsbehovet för det senaste året var 21 kompressorer per vecka. Anpassa då 
avdelningens kapacitet så att det matchar detta. Kan uppnås genom att öka 
arbetsinnehållet på avdelningen. 
 

6.2.2 Heijunka avseende på volym 
 
Ytterligare ett steg för att jämna ut avdelningens produktion är införandet av Heijunka inom 
produktion och säljavdelningen. Det finns dock hinder för införandet av denna metod. Detta 
beror på att företaget har ett avtal med sin kund som innebär kort ledtid på endast en till två 
veckor. På grund av detta ges denna åtgärdsförslag som ett nästa steg mot en ständigt förbättrad 
produktion.  

För att utjämna sin produktion enligt Heijunka balanseras de variationer som finns i volym. 
Det här görs genom att producera en förbestämd volym som baseras på ett prognostiserat 
marknadsbehov över en bestämd tidsperiod. I denna metod är också kommunikationen mellan 
produktionen och säljavdelningen av yttersta vikt. Kommunikationen möjliggör att anpassa 
avdelningens tillgängliga kapacitet efter marknadsbehovet, men också anpassa 
säljavdelningens mot produktionens kapacitet. 
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6.3 Resultat från åtgärdsförslagen 
 
Åtgärdsförslagen kopplade till layoutförändringen kommer påverka avdelningens cykeltid. Den 
teoretiska förbättringen beräknas bli en reducering på 19,4 minuter och 325 steg per parti om 
8 kompressorer. Fördelningstiden som är 15 procent utav denna tid antas 15 procent minska 
proportionerligt mot cykeltiden. Åtgärdsförslagen kopplade till produktionsplaneringen 
uppskattas ha en teoretisk tidsvinst på 361,6 minuter per parti om 8 kompressorer. Figur 13 
visar resultatet av förbättringarna i de två stegen de tänks införas per kompressor.  

 

 

Figur 13 Förbättring av planerad cykeltid 

 

Det första förbättringssteget är införande av en layoutförändring, införandet av den nya 
arbetssekvensen samt produktionsplanering av partier om 6 kompressorer per dag. Det 
teoretiska utfallet från det första förbättringssteget innebär en ny planerad cykeltid på 72 
minuter vilket är en förbättring med cirka 29,4 procent. Det andra förbättringssteget är 
införandet av partistorleken 8 kompressorer per dag, samt en strävan mot Heijunka. Den 
teoretiska förbättringen från det andra förbättringssteget skulle innebära en ny planerad 
cykeltid på 54 minuter och en total förbättring på hela 47 procent. 
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7 Diskussion och slutsats 
Kapitlet inleds med rapportens resultat och metod diskuteras, vidare slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete. 

7.1 Resultatdiskussion  
 
Studiens frågeställningar kommer i detta kapitel att diskuteras och besvaras. 

7.1.1 Frågeställning 1 
 
”Vilka förluster kan identifieras på avdelningen?” 

Lean filosofin och dess tre M har möjliggjort att identifiera förlusterna i avdelningens 
tillverkningsprocess men framför allt skapat förståelse för var och varför dessa förluster 
uppstår. Genom att utgå från detta har en förståelse kring relationen mellan orsak och inverkan 
skapats. Genom att förstå varför förlusterna uppstår kan dess orsaker på ett mer välgrundat 
sett behandlas. 

Med hjälp av en tidsstudie och spaghettidiagram identifierades i ett tidigt skede tre förluster 
inom Muda. Dessa var rörelse, förflyttning och väntan. Rörelse och förflyttningar identifierades 
genom tidsstudien eftersom att stora tidsandelar lades på detta. Förlusterna analyserades 
sedan vidare med spaghettidiagram, för att hitta andelen av förlusterna som kan reduceras. 
Förlusten väntan kopplas till en station som blir blockerad vid inväntandet av ett arbetsmoment 
som enligt kundkrav kräver en annan operatör. När påverkan från dessa förluster analyserats 
konstaterades att majoriteten av avdelnings förluster berodde på något annat.  

För att identifiera vad som stod för majoriteten av avdelningens förluster riktades studien mot 
en analys av avdelningens orderingång, produktionsplanering och partistorlekar. Utifrån denna 
analys kunde förluster kopplade till Mura identifieras. Det konstaterades att orderingången, 
produktionsplaneringen samt partistorlekarna alla var bidragande faktorer till majoriteten av 
avdelningens förluster. Detta eftersom att alla bidrog till en ojämn produktion. Som en följd av 
att Mura identifierats kunde även Muri identifieras utifrån teorin att Mura leder till Muri [7].  

Det underlag som tagits fram för identifiering av avdelningens förluster och brister, kommer 
även kunna utgöra underlag till fallföretaget för att vidare utvärdera dessa problemområden. 
Genom detta skapas en produktion med ständiga förbättringar för att bibehålla sin framtida 
konkurrenskraft på marknaden. 

Studiens resultat för den första frågeställningen har påvisat flera förluster som företaget bör ta 
hänsyn till. Studien har inte endast identifierat förluster utan har även analyserat och funnit de 
orsaker som ligger bakom dessa. Detta skapar ett resultat som är välgrundat och tydligt visar 
på de bakomliggande orsakerna till uppkomsten av de identifierade förlusterna och visar 
relationen mellan orsak och inverkan. Därmed anser studiens författare att den första 
frågeställningen är tydligt besvarad. 

7.1.2 Frågeställning 2 
 
”Hur kan dessa identifierade förluster på avdelningen reduceras?” 
 
För att uppnå studiens syfte och mål måste de förluster som föregående frågeställning 
identifierat reduceras. Studien har genom teorier från Lean och produktionsutformning tagit 
fram förbättringsförslag med syfte att reducera de identifierade förlusterna. 
Förbättringsförslagen fokuserar främst till att förbättra brister i produktionslayouten och 
produktionsplaneringen med syfte att reducera de förluster som bristerna skapar. 
Förbättringsförslagen är anpassade till det studerade fallet och till de teorier som ansetts 
implementerbara där. Identifiering av förluster och hur dessa uppkommer samt framtagning 
av förbättringsförslag bidrar till ökad kunskap och förståelse hur en effektiv produktion kan 
uppnås.  
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De förbättringsförslag som presenterats kan vid implementering möjliggöra reducering av den 
studerade avdelningens planerade cykeltid. Nedan sammanfattas de åtgärdsförslag som 
tidigare presenterats i syfte att reducera avdelningens förluster: 

Inom Muda identifierades förlusterna rörelse, förflyttning samt väntan. Förbättringsförslaget 
för att reducera dessa förluster är layoutförändring enligt Figur 11 eller Figur 12. Det första 
layoutförslaget skapar mest reducering av förlusterna. Det andra har också en 
ekonomiskaspekt, endast de förändringar som ger mest reducering tillämpas. En 
layoutförändring anses ge önskad effekt för reduceringen av dessa förluster då de går att koppla 
till utformningen av dagens layout. Detta eftersom att dagens layout innebär onödigt långa 
sträckor mellan avdelningens stationer. Förlusten väntan kopplas till en station som blir 
blockerad vid inväntandet av ett arbetsmoment som enligt kundkrav kräver en annan operatör. 
Stationen blir blockerad eftersom att det endast finns en plats. Förbättringsförslaget för denna 
förlust är införandet av ytterligare en plats i de nya layouterna.  

Inom Muri och Mura identifierades förluster kopplade till avdelningens ojämna produktion. 
Förbättringsförslaget för att reducera dessa förluster är en utjämning av produktionen. En 
utjämning av produktionen uppnås genom förbättringar kopplade till avdelningens 
produktionsplanering. Avdelningen bör planeras utifrån dess kapacitet och marknadens behov. 
Genom att införa detta skulle teoretiskt majoriteten av avdelningens förluster reduceras. 

Studiens resultat för den andra frågeställningen visar flera förbättringsförslag som företaget 
bör ta hänsyn till. Den andra frågeställningen anses således besvarad. Resultatet anses 
välgrundat då förbättringsförslagen har sin grund i teorier. Resultatet från den andra 
frågeställningen leder även till att studiens syfte uppfylls.  

7.1.3 Resultatets påverkan 
 
Positiva följder av resultatet är en reducering av förlusterna på avdelningen och 
förhoppningsvis ökad medvetenhet från företagets sida hur de ska planera sin produktion. Att 
på ett smart sätt planera produktionen utefter kapaciteten kommer vara en väsentlig del för att 
uppnå studiens positiva följder. Vidare är förhoppningen att en ökad tydlighet mellan 
produktionsledaren och operatörerna i avseende på krav och mål. För operatören är 
förhoppningen att en jämnare produktion kommer leda minskandet av överbelastning.  

Negativa följder av resultatet kan anses vara ökningen i kapacitet då avdelningen idag inte har 
en orderingång som är i relation med denna. För operatören kan resultatet ses som 
skrämmande och omotiverade då ökningen i volym från dagens produktion är drastisk.  
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7.2 Metoddiskussion  
 
Metoder och arbetssätt som använts för att uppfylla studiens syfte var: observationer, 
intervjuer, litteraturstudier samt dokumentstudier. Nedan förs en diskussion kring de olika 
delarna. 

7.2.1 Litteraturstudie 
 
Litteraturstudien genomfördes för att lägga en teoretisk grund för att möjliggöra ett 
uppfyllande av studiens syfte. Ämnesområdet bidrog till att stort fokus lades tidigt mot Lean 
och dess tre M, flera tillhörande produktionstekniska metoder studerades. Genom att utgå från 
en så pass stor och erkänd förbättringsmetod så har studiens arbetsgång förenklats då teorier 
finns utbrett i en stor mängd litteratur. Då teorierna kring Lean är så pass välkända och 
utspridda valde författarna att begränsa litteratursökandet till fyra olika litterära verk. Dessa 
verk är skriva av framstående forskare eller professorer inom ämnet. 

Genom ett avgränsande mot Lean så pass tidigt i studien, kan detta medföra att studien riskerar 
vissa begränsningar. Detta kan leda till att problemområden bortses. Eftersom teorierna kring 
Lean är så pass välkända och välanvända så anses teorierna tillräcklig för en relevant och 
gynnsam inriktning av studien. 

7.2.2 Observationer 
 
För att uppnå studiens syfte genomfördes observationer på ett fallföretag. Observationerna 
genomfördes löpande under hela arbetets gång. Genom att befinna sig på fallföretaget vid flera 
tillfällen under en så pass lång tid skapades en väldigt god uppfattning av situationen. Vilket 
också är grunden i en fallstudie.  Denna inblick i produktionen medför att arbetet enklare 
fokuseras på de problemområden som återfinns för den studerade avdelningen. 

Observationerna genomfördes på en avdelning hos fallföretaget där just en avdelningsspecifik 
produkt tillverkas, detta medför att generaliserbarheten i studien kan diskuteras då lösningen 
kan anses specifik just för den observerade avdelningen. Eftersom fallföretaget har en 
produktion som är väldigt varierad, med så korta ledtider som möjligt så anses det att 
lösningarna för problemet hos den studerade avdelningen även återfinns på fler platser. En 
förbättring av layout för att undvika slöserier med avseende på de tre M som används i studien 
anses vara av nytta för alla avdelningar då det är svårt för företag att reducera dessa helt. 
Ytterligare en faktor som talar för en ökad generaliserbarhet hos studien är då företaget strävar 
efter korta ledtider, vilket leder till en mer svårplanerad produktion och således löper risk för 
ojämnheter i produktionen. 

7.2.3 Datainsamling 
 
Som tidigare nämnts genomfördes observationer hos fallföretaget löpande under arbetets gång, 
motsvarande en termin på 20 veckor. Denna långa tidsperiod bidrog till att den data som skulle 
samlas kunde bekräftas och studeras så dess relevans var hög för studien. Datainsamlingen har 
skett genom tidsstudie, intervjuer, insamling av dokument för produkten. Denna data som 
samlats har lagrats systematiskt och analyserats efter dess relevans för den utförda studien och 
dess koppling till studiens syfte. 

7.2.4 Validitet och reliabilitet 
 
Under hela arbetsgången har ett fokus på validitet och reliabilitet funnits hos författarna. För 
en ökad validitet av studien har vissa åtgärder genomförts. Arbetsmomenten som studerats har 
observerats vid olika tillfällen och med separata operatörer, personal som intervjuats har haft 
relevans till avdelningen och ansetts ha kunskap inom kompressorn med tillhörande 
arbetsmoment. Om respondenter vid intervjuer gett olika svar på frågor så har återkoppling 
och kompletterande intervjuer genomförts för att öka studiens validitet. Den insamlade data 
som studien berör har diskuterats och bekräftats av avdelningens personal samt 
produktionsledare. Mätningarna som genomfördes under tidsstudien har kunnat bekräftas 
genom intervju med operatören, för att visa på att uppmätta tider inte är missvisande.  
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Vad gäller litteraturstudien som ligger till grund för arbete är denna framtagen genom 
sökningar på skolans bibliotek, men också genom att litteratur som använts eller refererats till 
i tidigare kurser. Stora delar av studiens teoretiska bakgrund härstammar från Olhagers 
Produktionsekonomi, detta höjer validiteten då denna källa anses vara trovärdig då Olhager är 
en framstående professor inom ämnet med lång erfarenhet. 

Svårigheter som upplevdes för ökad reliabilitet vid studien på avdelningen var att endast en 
operatör arbetar där kontinuerligt, och endast tre olika operatörer ansågs ha full kunskap om 
avdelningens arbetssekvens. Som en följd av detta genomfördes upprepade mätningar med två 
av dessa tre operatörer. Detta för att kontrollera att data speglade situationen på ett trovärdigt 
sätt. Reliabiliteten hos studien anses vara hög då tillvägagångssättet även jämförts med arbete 
som är genomfört på annan avdelning hos fallföretaget genom dokumentstudie.  
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7.3 Slutsats 
 
För att genomföra reducering av den planerade cykeltiden på en producerande avdelning så 
måste avdelningens förluster identifieras. En viktig grund till att kunna reducera och i vissa fall 
eliminera förlusterna är att skaffa sig förståelse för de bakomliggande brister som skapar 
förlusterna. Genom förståelse om en produktions brister som ger upphov till förlusterna, ökas 
även medvetenheten och således kan framtida förekomster av förluster begränsas och hanteras 
på ett effektivt sätt.  

Vid fallföretaget identifieras förluster inom alla Leans tre M. Inom Muda identifierades rörelse, 
förflyttningar och väntan. Uppkomsten av dessa var kopplade till avdelningens layout. Inom 
Muri och Mura identifierades förlusten ojämn produktion. Avdelningens orderingång, 
produktionsplanering och partistorlekar ansågs ligga bakom denna förlust.  Genom införandet 
av de åtgärdsförslag som presenterats i denna studie reduceras den planerade cykeltiden och 
detta leder till en kapacitetsökning. För att avdelningen i framtiden ska fungera på ett effektivt 
sätt och minska sina förluster krävs en förståelse om hur kapaciteten relaterar till uppkomsten 
av förlusterna. Det här innebär att alla dagar då åtta kompressorer inte produceras planerar 
avdelningen själva in förluster i produktionen.  

Företagets mål och studiens syfte var att uppnå en effektivisering med 25 procent. Vid införande 
av de presenterade åtgärdsförslagen skulle en sammanlagd teoretisk förbättring med 47 
procent uppnås. Således möter studiens resultat dess syfte och företagets prestandakrav för 
avdelningen. 

7.4 Generaliserbarhet 
 
Studiens åtgärdsförslag är specifika till fallföretaget, vilket medför en begränsning i 
generaliserbarhet. Studiens arbetsgång och tillvägagångssätt för identifiering och framtagning 
av förbättringsförslag anses vara generaliserbara för en producerande avdelning. Detta 
antagande gällande generaliserbarhet grundas i att studien baserats på Lean och dess 
tillhörande teorier, teorier som används globalt. 

7.5 Vidare arbete eller forskning 
 
Efter studien så har det framgått att ytterligare förbättring är möjlig. Vidare studier om 
huruvida buffertarna skulle kunna gynna avdelningen, rekommenderas av författarna. Även 
studier angående införande av ny standard under testerna, i form av att alla tester utförs med 
samma typ av nätanslutning och kopplingar kan komma att gynna avdelningen. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Tidsstudie 

Station 
Cykeltid 
(s) 

Cykeltid 
(min) 

Antal steg 
per station 

S1 (Uppackning) 159,60 2,66 289 

S2 (Kundanpassning) 646,75 10,78 36 

S3 (Testrummet) 405,31 6,76 271 

S4 (QC & Huv) 908,87 15,15 187 

S5 (Nedpackning) 493,35 8,22 517 

Total 2613,9 43,6 1300 
 

Bilaga 2 Teoretisk tid efter layoutförändring 

Station 
Cykeltid 
(s) 

Cykeltid 
(min) 

Antal steg 
per station 

Tid per 
parti, 8st 
(min) 

Parti med 
fördelningstid 
(15%) 

S1 (Uppackning) 113,10 1,88 107 15,08 17,34 

S2 (Kundanpassning) 615,65 10,26 19 82,09 94,40 

S3 (Testrummet) 404,31 6,74 261 53,91 61,99 

S4 (QC & Huv) 901,77 15,03 126 120,24 138,27 

S5 (Nedpackning) 433,85 7,23 487 57,85 66,52 

Total 2468,7 41,1 1000 329,16 378,53 
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Bilaga 3 Spaghettidiagram Uppackning 
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Bilaga 4 Spaghettidiagram Kundanpassning 



Bilagor 

46 

 

Bilaga 5 Spaghettidiagram Tester 
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Bilaga 6 Spaghettidiagram Kvalitetskontroll 
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Bilaga 7 Spaghettidiagram Huvning 
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Bilaga 8 Spaghettidiagram Nedpackning 



Bilagor 

50 

 

 

 
  

Bilaga 9 Volymer för avdelningen 

   

 

 

 

 

 

Månad Volym 230v 
Volym 
115v Total Veckovolym 

juni-16 98   98 21,8 

juli-16 19 12 31 6,9 

aug-16 72 40 112 24,9 

sep-16 57   57 12,7 

okt-16 62 39 101 22,4 

nov-16 197 35 232 51,6 

dec-16 53   53 11,8 

jan-17 15   15 3,3 

feb-17 86 32 118 26,2 

mars-17 85 41 126 28,0 

apr-17 22 3 25 5,6 

maj-17 89 1 90 20,0 

juni-17 37 35 72 16,0 

juli-17 60   60 13,3 

aug-17 105 29 134 29,8 

sep-17 64 21 85 18,9 

okt-17 122 48 170 37,8 

nov-17 181 2 183 40,7 

dec-17 121 2 123 27,3 

jan-18 43 43 86 19,1 

feb-18 44   44 9,8 

mars-18 53 1 54 12,0 
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Bilaga 10 Volymer per månad 

 

 

Bilaga 11 Arbetssekvens 1 operatör 
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Bilaga 12 Arbetssekvens 2 operatörer 

 


