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Abstract 
 
Purpose – The study aims at identifying factors which are constraining the rate of production 
in an engineer-to-order-production (ETO), as well as how the identified factors affect 
scheduling of customized products. To answer the purpose, the following two questions are 
formulated: 

[F1]  Which factors constrain the rate of production of customized products? 

[F2] How is scheduling affected by the constraining factors? 

Method – To find answers to the study’s questions and thus fulfil the purpose, a case study 
was conducted at FläktGroup AB. Empirical data has been collected through interviews, 
observations and documentary studies. A literature review was conducted to create a theoretical 
framework that collected data was analysed against. 
 
Findings – The case study identified three constraining factors: an unpredictable market, 
number of product variants and misplaced production resources. An unpredictable market and 
number of product variants are two direct consequences of the manufacturing strategy – ETO. 
When manufacturing is controlled by the customer’s requirements it is impossible to 
completely know how the product variant will look and what will be required of the 
manufacturing process. This causes a problem with linking the different manufacturing steps 
towards an even flow. However, misplaced production resources do not entirely depend on the 
ETO-strategy. The main reason for an illogical production flow is that the wholeness is often 
being overlooked and focus is instead on optimizing individual processes. Additionally, it 
appeared that the work with scheduling and in particular the work on maintaining an even load 
is complicated due to the constraining factors. 
 
Implications – The study has explored constraining factors at manufacturing companies, 
which is a broad research field. However, focus has been on a certain type of ETO-production, 
where research is limited. The study has been based on existing theories and methods that 
successfully have been implemented in production where the manufacturing strategy was 
different from ETO. It has shown that it exists uncertainty among the employees in applying 
the study’s chosen theories because of the ETO-strategy. Consequently, the study has aimed at 
creating a broader understanding and awareness about consequences of the ETO-strategy. 
 
Limitations – The study is limited since only one company have been in focus and also that 
only a handful of people at the case company were included. This increases the risk of not 
receiving a representative picture of how the whole company experience the studied situation. 
The generalizability is limited by the fact that only one manufacturing department in the 
production flow has been studied. In addition, the generalizability is also limited by the 
difference between ETO-companies’ products and services. 
 
Keywords – Constraints, engineer-to-order (ETO), production rate, scheduling, value stream.
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Sammanfattning 
 
Syfte – Studien syftar till att identifiera faktorer som begränsar produktionstakten i en 
engineer-to-order-produktion (ETO), samt hur de identifierade faktorerna påverkar 
schemaläggning av kundanpassade produkter. För att besvara syftet formuleras följande två 
frågeställningar: 

[F1]  Vilka faktorer begränsar produktionstakten av kundanpassade produkter? 

[F2] Hur påverkas schemaläggning av de begränsande faktorerna? 

Metod – För att finna svar till studiens frågeställningar och därmed uppfylla syftet 
genomfördes en fallstudie på FläktGroup AB. Empiriska data har samlats in genom intervjuer, 
observationer samt dokumentstudier. En litteratursökning genomfördes för att skapa ett 
teoretiskt ramverk vilken insamlade data analyserades mot. 
 
Resultat – Fallstudien identifierade tre begränsande faktorer: en oförutsägbar marknad, antal 
produktvarianter och malplacerade produktionsresurser. En oförutsägbar marknad och antalet 
produktvarianter är två direkta konsekvenser av tillverkningsstrategin - ETO. När tillverkning 
styrs av kundens önskemål är det omöjligt att helt och hållet veta hur produktvarianten kommer 
att se ut och vilka krav som kommer att ställas på tillverkningsprocessen. Detta medför en 
problematik med att länka de olika tillverkningsstegen för att skapa ett jämnt flöde. Däremot 
beror malplacerade produktionsresurser inte helt och hållet på ETO-strategin. Den 
huvudsakliga anledningen till ett ologiskt produktionsflöde är att helheten ofta förbises och att 
fokus istället ligger på att optimera enskilda processer. Dessutom framgick att arbetet med 
schemaläggning och i synnerhet arbetet med att upprätthålla en jämn beläggningsgrad 
försvåras på grund av de begränsande faktorerna. 
 
Implikationer – Studien har utforskat begränsande faktorer hos tillverkande företag, vilket 
är ett brett forskningsområde. Däremot har fokus legat på en viss typ av ETO-produktion, där 
forskningen är begränsad. Studien har utgått från befintliga teorier och metoder som med 
framgång implementeras i produktion där tillverkningsstrategin varit en annan än ETO. Det 
har visat sig att det finns osäkerhet hos anställda i att tillämpa studiens valda teorier på grund 
av ETO-strategin. Följaktligen har studien syftat till att skapa en ökad förståelse och 
medvetenhet om ETO-strategins konsekvenser. 
 
Begränsningar – Studien begränsas eftersom endast ett företag varit i fokus och även att 
endast ett fåtal personer på det studerade företaget inkluderats. Detta ökar risken för att inte 
erhålla en representativ bild av hur hela företaget upplever den studerade situationen. 
Generaliserbarheten begränsas av att endast en tillverkningsavdelning i produktionsflödet har 
studerats. Dessutom begränsas generaliserbarheten av skillnaderna mellan ETO-företags 
produkter och tjänster. 
 
Nyckelord – Begränsningar, engineer-to-order (ETO), produktionstakt, schemaläggning, 
värdeflöde.
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1 Introduktion 
Kapitlet introducerar problemområde och bakgrund som studien byggts upp kring. Vidare 
presenteras studiens syfte och frågeställningar. Därtill motiveras och illustreras studiens 
omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Den tekniska utvecklingen rör sig ständigt framåt, och har de senaste åren tillfört förbättringar 
på produktionstekniska områden (Vonderembse, Uppal, Huang, & Dsmukes, 2006). 
Innovation och ny kunskap har i kombination med en oförutsägbar marknad ställt krav på 
företags förmåga att reagera snabbt och kostnadseffektivt (Carvalho, Garrido Azevedo, & Cruz-
Machado, 2012). Kundkraven har föranlett att tillverkningsprocesser byts ut och ersätts av 
modernare lösningar (Carrillo & Franza, 2006). Därtill vill konsumenter ha fler 
produktalternativ att tillgå (Duggan, 2013). Följaktligen varierar efterfrågemönster i snabbare 
takt och krav på bredare produktsortiment ställs (Gunasekaran & Ngai, 2009). Den direkta 
konsekvensen har blivit att företagens produkter och tjänster kontinuerligt behöver förändras 
för att bemöta framtida osäkerhet i efterfrågan (Carvalho et al., 2012). Emellertid är 
omställningar i kundkrav ingenting nytt; Bayus (1997) pratade för drygt 20 år sedan om 
tidsaspekten som en konkurrensfördel och något som kunden värdesätter. 
 
Det är inte ekonomiskt hållbart att ha maskiner till var och en av verksamhetens produkter 
(Duggan, 2013), därför används ofta samma utrustning för att tillverka olika produkttyper. 
Jordan och Graves (1995) definierar begreppet processflexibilitet som förmågan att kunna 
producera olika produktvarianter i samma produktionssystem. Det är en viktig förmåga som 
möjliggör en bredare produktmix, och även en högre andel kundorderstyrd tillverkning trots 
begränsade resurser. Stevenson, Hendry och Kingsman (2005) menar också att det i detta fall 
är nödvändigt att besitta ett produktionssystem som kännetecknas av flexibilitet. En funktionell 
verkstad är ett verkstadsupplägg som skapar flexibilitet i produktionssystemet (Stevenson et 
al., 2005). Verkstadsupplägget innebär att maskiner med samma funktion placeras på samma 
plats och produkterna förflyttas mellan maskinerna beroende på vilket tillverkningssteg som 
behöver göras (Montreuil, 1999). Funktionella verkstäder klarar således av att hantera 
varierande arbetsbehov och en ständigt föränderlig produktmix. Samtidigt leder detta till att 
produkterna tar olika vägar genom produktionen, och ett avgränsat flöde blir därför svårt att 
precisera (Gunasekaran & Ngai, 2009). 
 
I samband med strävan mot en högre flexibilitet gällande produktvarianter har allt fler företag 
gått från make-to-stock-strategi (MTS) till make-to-order-strategi (MTO) (Stevenson et al., 
2005). Wikner och Rudberg (2005) betraktar engineer-to-order (ETO) som en typ av MTO-
strategi, fast där de två tillverkningsstrategierna särskiljs av att även design och 
konstruktionsaktiviteter är kundorderdrivna i ETO. En variant av ETO kallas design-to-order 
(DTO), vilket innebär att kunden är med och utformar produkten (Wikner & Rudberg, 2005). 
En annan variant innefattar kundanpassningar av standardprodukter, vilken Wikner och 
Rudberg (2005) kallar för adapt-to-order (ATO) – inte att förväxla med assemble-to-order, 
som också förkortas ATO (Mattsson, 2004). Stevenson et al. (2005) inkluderar ETO i sin 
definition av MTO och menar att det funnits ett ökat behov av att kunna skräddarsy produkter 
i syfte att bli mer anpassningsbar inför variationer i efterfrågan och därför har fler företag valt 
ETO-strategin. Olhager (2003) påstår att en mer global marknad och allt kortare 
produktlivscykler varit en bidragande orsak till detta skifte. Följden har blivit en större 
betydelse av kortare ledtider i konkurrenssyfte (Morikawa, Takahashi, & Hirotani, 2014). Detta 
gäller framförallt företag som endast tillverkar kundanpassade produkter (ETO) i ett 
funktionellt verkstadsupplägg (Stevenson et al., 2005). Intresset av att utforma ett lämpligt 
produktionsplaneringssystem (PPS) har således ökat för dessa företag (Duggan, 2013; 
Stevenson et al., 2005). Varje företag har dock egna förutsättningar och premisser, vilket gör 
varje utformande till en unik process (Stevenson et al., 2005). 

1.2 Problembeskrivning 
Problematiken med att tillverka kundanpassade produkter kan, som tidigare nämnt, vara att 
ett avgränsat flöde inte går att precisera (Gunasekaran & Ngai, 2009). Orsaken är att 
produktionsflödet skiljer sig åt eftersom produkterna tar olika vägar genom produktionen 
(Duggan, 2013). Varianter av en viss produkt behöver en del i flödet som andra klarar sig utan, 
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och vice versa (Stevenson et al., 2005). På grund av delade resurser, olika ställtider och andra 
inbördes samband medförs svårigheter vid schemaläggning (Duggan, 2013). Dessutom krävs 
ofta ett produktionssystem som klarar av en mer komplex schemaläggning när flödet varierar 
(Boysen, Fliedner, & Scholl, 2009). I samband med att flödet varierar för olika produkter kan 
även systemets begränsningar och flaskhalsar växla (Golmohammadi, 2015). Enligt 
Golmohammadi (2015) är det därför svårt och inte alltid korrekt att använda vedertagna 
hjälpmedel vid schemaläggning, såsom buffertar och batchstorlekar. Följer gör även 
problematik gällande hur de olika maskinerna ska beläggas för att få ett så jämnt flöde som 
möjligt (Drexl & Kimms, 2001). 
 
En ytterligare konsekvens av att tillhandahålla kundanpassade produkter är att antalet 
produktfamiljer blir svårare att definiera (Duggan, 2013). Således blir det svårare att avgöra 
vilken maskinell utrustning som kan delas mellan olika produktfamiljer (Braglia, Carmignani, 
& Zammori, 2006). Vidare hävdar Braglia et al. (2006) att ett stort antal produktfamiljer vilka 
delar resurser dessutom är komplexa att planera. Dessa omständigheter resulterar därför inte 
sällan i försvårad schemaläggning, vilken skapar en osäkerhet mellan planerat och verkligt 
utflöde (Duggan, 2013). Därtill blir även flödets Overall Equipment Effectiveness (OEE) 
svårare att precisera i en produktionsmiljö likt denna, men också på grund av att företag ofta 
gör sin egen tolkning av OEE (Muchiri & Pintelon, 2008). 
 
Den problematik som tidigare presenterats berör i huvudsak företag som tillverkar 
kundanpassade produkter (Duggan, 2013). Att leverera kundanpassade produkter medför en 
viss typ av tillverkningsstrategi, vilken från bakgrunden presenterades som kundorderdriven. 
Företag med MTO-strategi tillverkar endast standardprodukter mot order, men de företag som 
har en ETO-strategi justerar sina produkter utefter varje kunds önskemål (Wikner & Rudberg, 
2005). Det betyder att varje produkt är unik och att produktion oftast sker styckvis (Dallasega, 
Rauch, & Matt, 2015). Yang (2013) understryker bland annat vikten av kapacitetsplanering för 
att med framgång tillämpa ETO-strategin, eftersom maximalt utflöde sällan är känt (Hameri, 
2011). Om företaget är verksamt i en föränderlig miljö (likt den beskriven i bakgrunden) är det 
därför av intresse att vara medveten om tillgänglig produktionstid och kapacitet (Tersine & 
Hummingbird, 1995). 
 
Enligt bakgrund och problembeskrivning ökar kravet på kundanpassning, vilket medför en 
ökad andel företag med ETO-produktion. Thomassen och Alfnes (2017) säger att det finns 
mycket forskning gällande kundanpassning när produktionsvolymen är hög (kundanpassad 
massproduktion). Däremot är forskning och kunskap begränsad gällande ETO-produktion där 
andelen produktvarianter är många och produktionsvolymen låg (Thomassen & Alfnes, 2017). 
På grund av detta har studien undersökt en ETO-produktion där produktionsvolymen är låg i 
jämförelse med kundanpassad massproduktion. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att produktion av kundanpassade produkter är förenad med 
osäkerhet. Osäkerheten är framförallt kopplad till efterfrågan, vilken medför svårigheter vid 
schemaläggning. Dessutom är det svårt att avgränsa ett flöde. Därför är det nödvändigt att 
identifiera vad som begränsar produktionstakten och avgöra på vilket sätt de begränsande 
faktorerna påverkar schemaläggning. Detta leder därmed vidare till studiens syfte: 
 

Identifiera vilka faktorer som begränsar produktionstakten, och hur det 
påverkar schemaläggning, för ETO-produktion. 

 
För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. För många företag är 
kapaciteten på förhand känd och definierad (Kingsman et al., 1996). Följaktligen råder det 
ingen ovisshet kring hur mycket maskinerna klarar av att beläggas. Däremot finns en bred 
produktmix i ETO-produktion, vilket gör validiteten i det faktiska tidsutnyttjandet för varje 
resurs okänd och det maximala utflödet svårdefinierad (Duggan, 2013; Hameri, 2011). Detta 
leder vidare till studiens första frågeställning (F1), vilken formulerades enligt följande: 

[F1]  Vilka faktorer begränsar produktionstakten av kundanpassade produkter? 
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I problembeskrivningen berörs konsekvenser av att endast tillhandahålla kundanpassade 
produkter. När F1 är besvarad kan identifierade problemområden smalnas av. En större 
medvetenhet gällande begränsningar i produktionen kan leda till en ökad förståelse för hur 
schemaläggning påverkas och sedermera kan utformas. Därmed är studiens andra 
frågeställning (F2): 

[F2] Hur påverkas schemaläggning av de begränsande faktorerna? 

Genom att fastställa upphov till eventuella begräsningar i F1 härleds ett bredare 
beslutsunderlag som direkt kan användas för att skapa förbättringar i ETO-produktion. Ett 
tänkbart förbättringsområde är inom schemaläggning och hur produkterna i ett flöde kan 
schemaläggas med hänsyn till begränsande faktorer. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Dagens material- och produktionsstyrning baseras ofta på en kombination av schemaläggning 
och beläggning, där den senare är kopplad till resursplanering (Wight, 1995). Studien 
behandlar huvudsakligen produktionsflödet samt till viss del schemaläggning, där den senare 
betraktas som ett övergripande begrepp för att planera produktionen. Vidare finns det olika 
typer av angreppssätt och teorier för hur kombinationer av dessa aspekter kan hanteras. Denna 
studie tar sin utgångspunkt i lean- och begränsningsbaserad ledningsform, men har även 
inslag av andra typer av ledningsformer. Dessa behandlades emellertid inte i någon nämnvärd 
utsträckning. 
 
Den typ av produktion studien ämnar till att undersöka är kundorderdriven och betraktas som 
en förenklad ETO-strategi, där både konstruktions- och produktionsledtid, samt eventuell tid 
mellan de två, underskrider kundens önskade leveranstid (Wikner & Rudberg, 2005). 
Rapporten tar således inte hänsyn till alla infallsvinklar gällande konstruktions- och 
tillverkningsdimensionen som Wikner och Rudberg (2005) behandlar. Denna studie riktar sig 
mot en viss typ av verksamheter, vars tillverkningsstrategi är en variant av ETO vilken 
innefattar en kombination av ATO i konstruktionsdimensionen och MTO i 
tillverkningsdimensionen (se Figur 1) men som i studien bara benämns ETO. Vidare avgränsas 
studien till att endast undersöka en tillverkningsavdelning och inte ett fullständigt flöde. 

F2 behandlar endast hur schemaläggning påverkas av de begränsande faktorerna. Därmed 
undersöker studien inte hur schemaläggning kan utformas med hänsyn till begränsande 
faktorer, även om vissa förslag diskuteras avslutningsvis. 

1.5 Disposition 
För att underlätta läsandet av rapporten introduceras varje kapitel av en förklarande text som 
beskriver vad kapitlet i fråga kommer att beröra. Då blir det enklare att lokalisera de avsnitt 
med innehåll som avses att läsas. Denna studie och rapport är uppbyggd av huvudsakligen sex 

Figur 1: Studiens avgränsade verksamhetsområde (illustrerat av den röda ringen) baserad på 
Wikner och Rudberg (2005, s. 634). 
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avsnitt, vilka är: 1 Introduktion, 2 Metod och genomförande, 3 Teoretiskt ramverk, 4 Empiri, 
5 Analys samt 6 Diskussion och slutsatser. 
 
Kapitlet som just avslutats bestod av en introduktion till problemområdet, studiens syfte med 
tillhörande frågeställningar samt rapportens omfång och avgränsningar. Härnäst följer 
studiens metodval, där valda tillvägagångssätt för datainsamling presenteras, motiveras och 
förklaras. Därpå beskrivs det teoretiska ramverket, vilket tagit sin utgångspunkt i studiens 
frågeställningar och legat till grund för den analys och de slutsatser som senare dragits. 
 
Därefter går rapporten från teori till empiri. Data från fallstudien presenteras i löpande text, 
tabeller och figurer. Sedermera följer analysen (som nämndes ovan) vilken relaterar den 
presenterade empirin till studiens teoretiska referensram. Det sista kapitlet, 6 Diskussion och 
slutsatser, behandlar studiens resultat och slutsatser. Avslutningsvis ges förslag på områden 
för vidare forskning.
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsgång. Vidare framställs ansats och 
design för studien. Därtill beskrivs studiens metod för datainsamling och analys. Kapitlet 
avslutas med en diskussion kring trovärdigheten. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Valet av metod för studien grundade sig i de två formulerade forskningsfrågorna. Med tanke på 
studiens riktning mot att samla djupgående information om ett enskilt fenomen, i en väl 
avgränsad kontext, föll det sig naturligt att gå vidare med en fallstudie (Yin, 2014). Fallstudien 
var av enfallsdesign, vilket enligt Yin (2007) ger en djupare förståelse för det studerade 
fenomenet eftersom bara ett fall studeras. 
 
F1 är rent explorativ (Patel & Davidson, 2011), men förutsätter att begränsningar existerar i 
produktionen och att dessa har en direkt påverkan på produktionstakten. Enligt Patel och 
Davidsson (2011), är explorativa undersökningar utforskande i den bemärkelse att 
problemområdet ska belysas allsidigt samtidigt som kunskap söks inom ett bestämt 
problemområde. Från F1 skapades ett förhållande mellan två variabler (begränsningar och 
takten) vilket gjorde att F1 besvarades med både mjuka och hårda data (Patel & Davidson, 
2011). Detta innebar att likväl som F1 gick att bemöta med kvalitativ och tolkande analys, kunde 
den även besvaras genom kvantitativ metod. Det här ledde till att F1 besvarades med 
observationer, dokumentstudier och intervjuer. 
 
En viktig del av studiens syfte är även att skapa förståelse för hur schemaläggningsprocessen 
påverkas med hänsyn till det framtagna resultatet från F1. Här klargörs också fallstudiens 
lämplighet när det kommer till att belysa beslutsfattande i olika meningar, vilket ligger i linje 
med hur Schramm (1971, s. 6) beskriver fallstudiens centrala fokus: 
 
“Yet, the essence of a case study, the central tendency among all types of case study, is that it 
tries to illuminate a decision or a set of decisions: why they were taken, how they were 
implemented, and with what result.” 
 
F2 tar sin utgångspunkt i de begränsande faktorerna som identifierades i F1 (se Figur 2). 
Resultatet från F1 ledde till att F2 kunde besvaras med både kvalitativa och kvantitativa data. 
Detta drev F2 till att också besvaras med observationer, dokumentstudier och intervjuer. 

Figur 2: Koppling mellan frågeställningar och metod. 

2.2 Arbetsprocessen 
Studien genomfördes i tre huvudsakliga steg (se Figur 3). Den inledande planeringsfasen täcks 
huvudsakligen av de tre inledande avsnitten av rapporten, det vill säga introduktionen och 
bakgrunden till problemet, de valda datainsamlingsmetoderna samt de källor och teorier som 
legat till grund för studien. I denna fas var dessutom en förstudie inkluderad för att skapa en 
övergripande uppfattning om problemområdet, och även en litteratursökning för att erhålla en 
djupare förståelse. 
 
Fas 2, genomförandefasen, inkluderade fallstudien och insamlandet av data från fallföretaget 
(val av fallföretag beskrivs i 2.5 Val av fallföretag). Först utfördes två intervjuer och en 

• F1: Vilka faktorer begränsar 
produktionstakten av 
kundanpassade produkter?

Litteraturstudie 
Fallstudie: 

Observationer 
Intervjuer 

Dokumentstudier

• F2: Hur påverkas 
schemaläggning av de 
begränsande faktorerna?

Litteraturstudie 
Fallstudie: 

Observationer 
Intervjuer 

Dokumentstudier
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observation av ostrukturerad karaktär för att skapa en god översikt. Vad som karaktäriserade 
den senare beskrivs i detalj i 2.6.2 Observationer. Vidare utfördes även semi-strukturerade 
intervjuer, vilka beskrivs i 2.6.3 Intervjuer. Senare kompletterades empirin med 
dokumentstudier (2.6.4 Dokumentstudier) på erhållna data från fallföretaget. Fasen avslutades 
med att sammanställa den insamlade empirin för att skapa en överblick och klarhet i innehållet. 
 
Den avslutande fasen, sammanställningsfasen, innefattade analysering av studiens empiri. Då 
söktes stöd för de fynd som gjorts i de tidigare introducerade teorierna från kapitel 3 Teoretiskt 
ramverk. Därpå följde diskussioner för att komma fram till varför vissa fynd gjorts och hur de 
påverkat studiens resultat och svar. 

2.3 Ansats 
Studien har i huvudsak inte prövat någon tidigare formulerad teori i praktiken. Istället har 
studien syftat till att betrakta ett kontextbundet fenomen för att söka en eventuell 
teoriformulering. Det är ett tillvägagångssätt som liknas med en induktiv forskningsansats 
(Patel & Davidson, 2011). Patel och Davidson (2011) beskriver den induktiva 
forskningsansatsen som en vandring längs med upptäckandets väg. Emellertid är de teorier 
som ramverket byggts upp kring existerande teorier som i sin tur avgjort vilken sorts 
information som varit relevant. Det är enligt Patel och Davidson (2011) ett kännetecken för den 
deduktiva forskningsansatsen. Med andra ord befinner sig studien i ett gränsland och är varken 
rent induktiv eller deduktiv. Däremot finns argument som särskiljer rapporten från det mer 
deduktiva slaget. Ett argument, enligt Patel och Davidson (2011), är att rapportens syfte inte är 
hypotesprövande, utan snarare diagnostiskt. Enligt Skärvad och Lundahl (2016) är 
diagnostiska undersökningar orsakssökande för ett visst fenomen och ämnar även till att finna 
lösningar till det praktiska problemet. 

2.4 Design 
Baserat på studiens syfte genomfördes en fallstudie (Yin, 2007). Valet av forskningsmetod 
styrdes av studiens syfte och frågeställningar (Patel & Davidson, 2011). En fallstudie lämpar sig 
särskilt väl när frågeställningarna är utformade som hur- eller varför-frågor (Yin, 2014), vilket 
överensstämmer med denna studie. Fallstudier kännetecknas av att en mindre avgränsad grupp 
eller situation står i fokus (Patel & Davidson, 2011) med målet att samla generaliserbar 
information som är applicerbar på andra grupper eller liknande situationer (Yin, 2014). En 
fallstudie lämpar sig även väl när det söks djupgående kunskap angående ett specifikt område 
(Skärvad & Lundahl, 2016). 

2.5 Val av fallföretag 
Studiens syfte och frågeställningar medförde vissa krav vid val av fallföretag. Det skulle vara ett 
tillverkande företag, vilka endast producerar mot kundorder. Tillverkningsstrategin skulle vara 
av ETO-slaget. Dessutom skulle fallföretaget ha en nyfikenhet i linje med vad rapporten syftade 
till att undersöka. Det valda fallföretaget har alltid skilt sig från konkurrenter genom att endast 
producera mot kundorder och unika kundönskemål, och har därför en ETO-strategi. Vidare 
fanns det även en önskan hos företaget att kartlägga faktorer i linje med studiens syfte. 
Fallföretaget presenteras mer utförligt senare i 4.1 Verksamhetsbeskrivning. 

2.6 Datainsamling 
Fallstudien resulterade i data från observationer, dokumentstudier och intervjuer. All 
information resulterade i såväl kvalitativa som kvantitativa data och således även kvalitativ och 
kvantitativ bearbetning, vilket enligt Skärvad och Lundahl (2016) stärker trovärdigheten. 
Därtill understryks fallstudien som mer än endast en kvalitativ forskningsmetod (Yin, 2014), 

Figur 3: Arbetsprocessen. 

Steg 1: 

Planeringsfasen

Steg 2:

Genomförande-
fasen

Steg 3:

Samman-
ställningsfasen
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vilket stärker den insamlade informationens karaktär. Datainsamlingen presenteras mer i 
detalj i efterföljande underavsnitt. 

2.6.1 Litteratursökning 
Samtliga teorier i ramverket finner stöd i vetenskapliga publikationer. Källorna återfanns till 
största del i den inledande litteratursökningen (se Bilaga 1). Utöver de preciserade sökorden 
och sökkombinationerna plockades vissa källor i de övriga källornas referenslistor, vilket kallas 
snöbollsmetoden (Williamson, 2002). Den teoretiska referensramen skapades genom 
litteratursökningen, vilken byggdes upp på tre grunder: 

1. Databassökningar – primär insamlingsmetod; användes för att hitta väsentlig 

litteratur. 

2. Rekommendationer från handledare – förutsättning för att hitta fler relevanta källor i 

framförallt böcker, men även vetenskapliga publikationer. 

3. Snöbollsmetoden – beskriven ovan. 

För att urskilja relevanta källor från mängden träffar avgränsade sig författarna i första hand 
via publikationernas namn och huvudområde, när de blivit publicerade och hur många 
citeringar de haft. Därefter övergick litteratursökningen till publikationernas 
sammanfattningar för att avgöra huruvida artikeln var relevant för studiens syfte och 
frågeställningar. 

2.6.2 Observationer 
I ett tidigt skede av studien genomfördes en observation av det totala flödet för att skapa en 
korrekt bild av verkligheten (se Tabell 1). Observationerna låg till grund för den 
värdeflödeskartläggning och -analys av produktionsavsnittet, vilka resulterade i en karta över 
det nuvarande tillståndet (se Bilaga 9). Det huvudsakliga syftet med värdeflödesanalysen var 
att erhålla en helhetsuppfattning om värdeflödet för att sedan gå djupare i problemområdet och 
identifiera taktbegränsande faktorer. Genomförandet av kartläggningen inleddes med val av 
produktfamilj (Duggan, 2013; Rother & Shook, 2001). Eftersom en specifik 
tillverkningsavdelning låg i fokus för studien blev endast en del, även kallad loop (Duggan, 
2013), av det totala flödet granskad. Produktfamiljen följdes genom varje tillverkningssteg, 
vilka observerades var för sig fram till nästa tillverkningsavdelning. Vid varje operation 
klockades process- och ställtid med ett tidtagarur och antecknades ned med penna och papper 
i medhavd observationsguide (se Bilaga 2). Genom verklighetsförankrade data öppnades 
möjlighet att skapa en sanningsenlig bild av det undersökta området (McDonald, Van Aken, & 
Rentes, 2002). 

Tabell 1: Genomförda observationer. 

Datum Syfte Var Karaktär Tid 
2018-02-27 Introduktion Rotortillverkningen Ostrukturerad 270 min 
2018-03-22 Datainsamling Lindningen Strukturerad 110 min 
2018-03-26 Datainsamling Lindningen Strukturerad 110 min 
2018-03-27 Datainsamling Lindningen Strukturerad 90 min 
2018-03-29 Datainsamling Sågningen Strukturerad 90 min 
2018-04-03 Datainsamling Kembehandlingen Strukturerad 180 min 
2018-04-04 Kompletterande uppgifter Förtillverkningen Strukturerad 60 min 
2018-04-12 Kompletterande uppgifter Förtillverkningen Strukturerad 30 min 
2018-04-16 Kompletterande uppgifter Förtillverkningen Strukturerad 40 min 

  
Enligt Rother och Shook (2001) är värdeflödesanalys en kvalitativ metod med många fördelar 
gentemot kvantitativa verktyg. En av dessa är att insamlad information kommer direkt från 
händelser i dess naturliga sammanhang (Patel & Davidson, 2011). Insamlade data från 
observationerna användes även för att verifiera den fakta som dokumentstudierna och 
intervjuerna gav. En tillämpning av observationer i ett tidigt stadie var nyttigt för studien då 
ostrukturerade observationer går att situationsanpassa utefter eget syfte (Skärvad & Lundahl, 
2016). Dessutom gavs det möjlighet att ställa frågor till de operatörer, produktionsledare och 
planerare som träffades under observationerna. 
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2.6.3 Intervjuer 
Vid fallstudier används med fördel också intervjuer (Schramm, 1971) för att bredda mängden 
information och analysunderlag (Patel & Davidson, 2011). Då det söktes såväl kvalitativ som 
kvantitativ data att analysera, användes semistrukturerade intervjuer, se Bilaga 3 (Skärvad & 
Lundahl, 2016). Enligt Patel och Davidson (2011) ger semi-strukturerade intervjuer 
respondenten möjlighet att själv utforma sitt svar inom ett givet svarsområde. En ytterligare 
fördel med semi-strukturerade intervjuer är att svaren då kan bli mer nyanserade och 
uttömmande (Skärvad & Lundahl, 2016). Detta framförallt för att intervjuaren ges möjlighet 
att komplettera sina inledande frågor (Yin, 2007). Under studien genomfördes fem intervjuer 
med personer på fallföretaget (se Tabell 2). Varje person valdes ut på grund av specifik 
kompetens och ansvarsområde. Alla intervjuer spelades in och transkriberades i efterhand för 
att kunna återge sanningsenliga svar (Patel & Davidson, 2011). 

Tabell 2: Genomförda intervjuer. 

Datum Syfte Roll Karaktär Tid 
2018-02-22 Introduktion Planerare Ostrukturerad 60 min 
2018-02-28 Datainsamling Planerare Ostrukturerad 60 min 
2018-04-12 Datainsamling Teamledare Semi-strukturerad 40 min 
2018-04-16 Datainsamling Planerare Semi-strukturerad 40 min 
2018-04-16 Kompletterande uppgifter Teamledare Strukturerad 40 min 

2.6.4 Dokumentstudier 
Använda dokument i studien innehåller statistik och register, vilka fallföretaget tillhandahöll 
(se Tabell 3).  Statistiken nyttjades för att söka efter förhållanden och beroende mellan 
variabler, vilka ännu inte definierats av fallföretaget. Dessutom användes de för beräkning av 
specifika mätetal från den teoretiska referensramen. Dokumenten granskades kritiskt och 
verifierades med hjälp av övriga datainsamlingsmetoder (Patel & Davidson, 2011). 

Tabell 3: Dokumentstudier. 

Datum Syfte Dokument Tidsperiod Källa 
2018-04-12 Datainsamling Arbetsorder Aktuellt Affärssystem 
2018-04-23 Datainsamling Kapacitetsbehov 9 veckor framåt Affärssystem 
2018-04-23 Datainsamling Tillgänglig kapacitet 9 veckor framåt Affärssystem 
2018-04-23 Datainsamling Kassationer 2017 Affärssystem 
2018-04-24 Datainsamling Tillverkade rotorer 2017 Affärssystem 

2.7 Dataanalys 
Vid dataanalysen låg fokus på kategorisering och komprimering av insamlade data. Den 
inledande delen i denna fas innefattade att validera insamlad teori från litteratursökningen. För 
att genomföra detta utgick författarna från källtriangulering, vilket innebär en tillämpning av 
flertalet olika källor (Patel & Davidson, 2011). Detta gav även upphov till fler tolkningar och 
skapade förutsättning för studiens analyserande avsnitt (5 Analys). Likt litteraturstudien, 
använde fallstudien olika datainsamlingsmetoder för att skapa en överblick av den aktuella 
situationen, validera fakta och öka den empiriska informationsbasen för analysen (Skärvad & 
Lundahl, 2016). Detta kallas för metodtriangulering (Patel & Davidson, 2011) och är 
nödvändigt för att senare kunna tillämpa utfallet i liknande fall (Skärvad & Lundahl, 2016). 
 
Från dokumentstudierna erhölls statistik från det studerade fallföretaget. Den översattes till 
deskriptiv statistik, vilket enligt Patel och Davidsson (2011) används för att skildra information 
på ett lättöverskådligt sätt och samtidigt belysa problemet. Anteckningarna från 
observationerna bearbetades kvalitativt och analyserades löpande för att kontinuerligt 
uppdatera kunskapen och ge utlopp för nya idéer och tankar. Efter intervjuerna följde kvalitativ 
bearbetning, där fokus låg på tolkning av respondenternas svar. 
 
Avslutningsvis söktes faktorer som skulle göra svaren analytiskt generaliserbara – ett vanligt 
tillvägagångssätt vid fallstudier (Yin, 2013). I och med varje falls unika förhållanden finns det 
sällan tillräckliga belägg för att påstå att resultatet är generaliserbart. Istället eftersöks vad som 
kallas för analytisk generaliserbarhet, vilket eftersöker en mer abstrakt nivå på fynd från 
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fallstudien (Yin, 2013). Följande avsnitt fortsätter att behandla studiens trovärdighet och belägg 
för resultat och slutsatser. 

2.8 Trovärdighet  
För att höja studiens trovärdighet är framläggning av insamlade data från litteraturen och 
empirin gjord på ett klart och tydligt sätt, vilket enligt Merriam (2009) ökar sannolikheten för 
att läsaren ska kunna dra samma slutsatser som författarna. Genom att presentera studien på 
ett klart och tydligt sätt ökar även läsarens möjlighet att tillämpa studiens resultat i ett annat 
sammanhang (Merriam, 2009) även om studiens enfallsdesign medför vissa svårigheter 
gällande generalisering (Yin, 2007). Avslutningsvis har författarna försökt upprätthålla en 
objektiv inställning under studiens arbetsprocess, vilket enligt Patel och Davidson (2011) är 
nödvändigt för att erhålla representativa data. 

2.8.1 Validitet 
Enligt Patel och Davidson (2011) handlar validitet om hur pass väl en studie mäter det den 
avser att mäta. Skärvad och Lundahl (2016, s. 108) definierar validitet som ”… frånvaro av 
systematiska mätfel …”. De förstnämnda delar upp validitet i två viktiga aspekter: 
innehållsvaliditet och samtidiga validitet. För att det stärka innehållsvaliditeten i denna studie 
blev det nödvändigt att lyckas översätta teorin till ett verktyg för att införskaffa information. 
Detta gjordes genom att, i ett inledande skede av studien, skapa en helhetssyn av det teoretiska 
område studien behandlar, vilket sedan låg till grund för intervjufrågor och 
observationsformulär. Den samtidiga validiteten innebär mätning på liknande fall, i syfte att 
jämföra med det som avses att mätas (Patel & Davidson, 2011). Ofta innebär det användandet 
av olika datainsamlingsmetoder för att undersöka en och samma sak. I denna studie 
tillämpades detta genom att observationerna jämfördes med intervjuer och dokumentstudier. 

2.8.2 Reliabilitet 
En studie utan slumpmässiga mätfel anses ha god reliabilitet (Skärvad & Lundahl, 2016). I 
många fall är det upp till undersökarna att säkerställa att insamlade data ger en representativ 
bild av verkligheten (Patel & Davidson, 2011). I denna studie har både intervju- och 
observationsguide använts och båda författarna har närvarat vid all datainsamling för att stärka 
studiens reliabilitet. Därtill har alla intervjuade personer åsidosatt tid för att återskapa liknande 
förutsättningar vid varje intervjutillfälle, vilket enligt Skärvad och Lundahl (2016) är 
fördelaktigt för studiens reliabilitet.
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien samt det syfte och 
frågeställningar som formulerats. Vidare delas den teoretiska grunden in i fyra 
huvudområden. Därtill görs djupdykningar inom varje område.  

3.1 Teoriomfång och koppling mellan frågeställningar och teori 
Koppling mellan studiens frågeställningar och använd teori tog sin utgångspunkt i takt och 
volym, resursanalys och produktionsplaneringssystem. Dessa områden trattades ned för att 
skapa studiens teoretiska ramverk. Eftersom studien har ett konkret syfte kopplat till vad som 
begränsar ett produktionsflöde (vilket är kopplat till resursanalys) bildade det en grund för de 
två övriga teoriområdena: Takt och volym och produktionsplaneringssystem. Valda 
teoriområden sattes i förhållande till studiens frågeställningar (se Figur 4), vilket föranledde ett 
behov av ett fjärde teoretiskt område: Värdeflöde. Detta berör båda frågeställningarna och 
behandlas generellt sett inom de tre övriga teoriområdena. Emellertid var det så pass väsentligt, 
på grund av studiens metodval (värdeflödesanalysering), att det gav området ett eget avsnitt. 

3.2 Takt och volym 
Takttid utgör den tid det får ta mellan att två produkter är färdiga, baserat på marknadens 
behov (Abdulmalek & Rajgopal, 2007). Med andra ord omsätts kundernas behov i en takt som 
används för att reglera produktionstempot. Synkronisering av försörjning med efterfrågan 
syftar till att uppnå ett jämnare materialflöde och undvika överproduktion (Duggan, 2013; 
Slomp, Bokhorst, & Germs, 2009). Vidare påstår Slomp et al. (2009) att taktstyrd produktion 
dessutom gör flödet mer förutsägbart, vilket också ökar möjligheter för optimering. Rother och 
Shook (2001) beskriver takttiden i en formel (se Formel 1). 

Formel 1: Takttid. 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡 

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡
 

 
Ett taktbaserat produktionsflöde är eftersträvansvärt, däremot kan komplikationer uppstå när 
verksamheten har en ETO-strategi (Duggan, 2013). Följaktligen måste olika produkter med 
unika efterfrågemönster, processtider och andra faktorer produceras i samma system (Slomp 
et al., 2009). Flödet blir sällan homogent (Stevenson et al., 2005) och grundläggande metoder 
för flödesoptimering kan bli olämpliga (Golmohammadi, 2015). Trots problemområden såg 
Slomp et al. (2009) möjlighet att implementera taktstyrd produktion hos ett företag med hög 

Figur 4: Koppling mellan frågeställningar och teori. 
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variation och låg produktionsvolym. Vid implementeringen krävdes acceptans och välvilja från 
de anställda, och när det infann sig genomfördes arbetet i tre steg: Constant work in progress 
(CONWIP), First-in-first-out (FIFO) och Takt. 

3.2.1 CONWIP 
Slomp et al. (2009) har valt att benämna den först fasen CONWIP, vilket betyder konstant antal 
produkter i arbete. Genom att ge varje aktiv order ett kanbankort (signalverktyg som initierar 
produktion (Mattsson, 2004)), vilket motsvarar en produkt i arbete (PIA), kunde antalet PIA 
reduceras till en optimal nivå. Slom et al. (2009) föreslog att genomföra detta på varje enskild 
process i det betraktade produktionsavsnittet. Detta gör att det totala antalet PIA inte 
reduceras, utan istället flyttas till en buffert mellan aktiviteterna (Slomp et al., 2009), se Figur 
5. CONWIP-principen stöds dessutom av andra verk, i synnerhet när produktionsmiljön skiljer 
sig från den traditionella produktionslinan (Stevenson et al., 2005). Enligt Dallasega et al. 
(2015) är det fördelaktigt för ETO-företag att hålla andelen CONWIP lågt för att undvika icke 
värdeskapande aktiviteter. 

3.2.2 FIFO 
Andra fasen underlättar prioriteringar för anställda genom att implementera FIFO. Metoden 
placerar jobb i en sekvens – en förutbestämd ordning (Mattsson, 2004). Följaktligen kan 
produkter som upplevs ansträngande ej förbises (Slomp et al., 2009). 

3.2.3 Takt 
Avslutningsfasen är kopplad till takt. Eftersom faserna bygger på varandra kan samband 
synliggöras där FIFO-fasen avgör i vilken ordning produkter får lämna ett produktionsavsnitt 
och Takt-fasen avgör hur ofta en produkt får lämna respektive komma in i flödet (Slomp et al., 
2009). 

3.3 Resursanalys 
I alla typer av flöden finns någonting som hindrar övriga delar från att prestera bättre än 
uppsatt mål (Goldratt, 1990). Detta benämns begränsning, flaskhals, hinder, trång sektor eller 
liknande (Mattsson, 2004). Ofta är det en produktionsresurs som svarar för begränsningen, 
men det kan även vara flödesvägar eller information (Braglia et al., 2006). Ett tydligt fokus på 
planering med hänsyn till kapacitet blir betydelsefullt för att utnyttja resursernas fulla 
potential. Vid kapacitetsplanering beläggs resurser med en viss mängd arbete baserat på 
kapacitetsbehov och tillgänglig kapacitet (Jonsson & Mattsson, 2011). För att undvika 
överbeläggning krävs därmed kunskap om resursernas prestationsförmåga. 

3.3.1 Begränsningsteori 
En metod för kapacitetsplanering och flödesoptimering är begränsningsteorin, TOC (Goldratt, 
1990). Teorin säger att obalans i flödet kan accepteras och fokus bör istället ligga på att 
lokalisera de avsnitt i flödet som inte kan matcha det önskade behovet (Jonsson & Mattsson, 
2011). Gupta, Ko och Min (2002) beskriver TOC som ett hjälpmedel i verksamheters sökande 
efter systembegränsningar, och förtydligar att målet med teorin är att tjäna mer pengar nu och 
i framtiden (se Figur 6). 

Figur 5: CONWIP-principen, anpassad från Spearman och Zazanis (1992, s. 523). 
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Flödesoptimering och produktionseffektivisering med hjälp av TOC utförs i fem steg, vilka 
Goldratt (1990) förklarar på en grundlig nivå. De fem stegen följer ett logiskt resonemang för 
att på sikt optimera flödet. Denna studie fokuserar på det första steget (se Figur 7). 

1. Identifiera systemets begränsning(ar) 

Enligt Goldratt (1990) är det givet att flödet har minst en begränsning. Jämförelse mellan 
tillgänglig och efterfrågad kapacitet identifierar begränsningar (Golmohammadi, 2015). Ifall 
förhållandet visar att efterfrågad kapacitet överskrider tillgänglig kapacitet har en begränsning 
lokaliserats (Cox III & Blackstone Jr, 1997). Kvoten av denna ekvation (se Formel 2) benämns 
beläggningsgrad (Mattsson, 2004). 

Formel 2: Beläggningsgrad. 

𝐵𝑒𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 % =
𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑑 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡
× 100                

 
Tillgänglig kapacitet kan definieras som maximala andelen värdeskapande tid en process, 
operation eller maskin kan skapa under en viss tidsperiod (Slack, Chambers, & Johnston, 
2007), medan den efterfrågade – nödvändiga – kapaciteten styrs av vad kunderna kräver 
(Bellgran & Säfsten, 2010). 

3.3.2 Overall Equipment Effectiveness (OEE) 
Goldratts (1990) begränsningsteori är ett verktyg för analysering av flöden när fokus ligger på 
kapacitetsoptimering. OEE (på svenska TAK: Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och 
Kvalitetsutbyte) är ett annat analysverktyg för resurser. Ett förutbestämt och givet utnyttjande 

Figur 6: TOC-ramverket, anpassad från Gupta et al. (2002, s. 909). 

Figur 7: Goldratts femstegsmodell (Goldratt, 1990). 
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av OEE existerar inte (Zammori, 2015). Istället tillämpar varje företag OEE på ett passande sätt 
kopplat till produktionsmiljö, strategi och mål (Andersson & Bellgran, 2015; Muchiri & 
Pintelon, 2008). 
  
Zammori (2015) definierar OEE, med utgångspunkt i Muchiri och Pintelon (2008), som 
förhållandet mellan faktisk och önskad prestation för en specifik resurs. Metoden syftar alltså 
till att avgöra ifall en resurs motsvarar de förväntningar som ställts på den – utan hänsyn till 
det övergripande flödet (Muchiri & Pintelon, 2008). Muchiri och Pintelon (2008) säger att OEE 
härstammar från Total Quality Management (TQM) där målet är att eliminera 
produktionsstopp och defekta produkter, vilket resulterar i exempelvis högre produktivitet, 
lägre kostnader och minskade lagernivåer (Bergman & Klefsjö, 2012). Vidare utgår beräkningen 
av OEE-värdet från den värdeskapande operativa tiden (se Figur 8), vilken återfås med hjälp av 
andra uträkningar som följer i kommande kapitel. 

Även om OEE vuxit sig allt starkare som ett prestationsmått råder det fortfarande osäkerhet 
kring mätetalet, eftersom ingående tidsaspekter till beräkningarna kan definieras på olika sätt 
(Andersson & Bellgran, 2015; Muchiri & Pintelon, 2008). Konsekvensen blir att OEE inte alltid 
betyder samma sak för två personer, trots samma formella kompetens och kunskap. I följande 
kapitel beskrivs den teori studien utgått från vid OEE-beräkningarna i analysen. 

 Att beräkna OEE 

Muchiri och Pintelon (2008) definierar OEE som produkten av tillgänglighet, 
anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte, se Formel 3. Förklaring av ingående element görs 
i efterföljande underkapitel (3.3.2.2, 3.3.2.3 och 3.3.2.4). 
 

Formel 3: Overall Equipment Effectiveness. 

𝑂𝐸𝐸 (%) = 𝑇 × 𝐴 × 𝐾 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 × 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 × 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 

 Tillgänglighet 

Tillgänglighet är ett mätetal för en produktionsresurs som avgör i vilken utsträckning den är 
disponibel för produktion (Mattsson, 2004). Tillgängligheten utgörs av kvoten mellan 
tillgänglig och planerad produktionstid (se Formel 4). 

Formel 4: Tillgänglighet. 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (𝑇) =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑
 

 
Tidsmässiga förluster vid beräkning av tillgänglig produktionstid är alla 
tillgänglighetsförluster, vilket innefattar oplanerade driftstopp och ställtider (Dal, Tugwell, & 
Greatbanks, 2000). I en ETO-produktion där en produkt sällan är den andre lik medföljer ofta 
fler ställ och längre uppstartstider (Muchiri & Pintelon, 2008).   
 
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 = 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 − 𝑂𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝 − 𝑆𝑡ä𝑙𝑙𝑡𝑖𝑑 

Figur 8: OEE-ramverket, anpassad från (Muchiri & Pintelon, 2008, s. 3520). 
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Därmed blir formeln för tillgänglighet när ingående komponenter är härledda: 
 

𝑇 =
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 − 𝑂𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝 − 𝑆𝑡ä𝑙𝑙𝑡𝑖𝑑 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 
 

 Anläggningsutnyttjande 

Den andra faktorn i OEE-beräkningen, Anläggningsutnyttjande, beskriver förhållandet mellan 
produktionsresursens ideala och verkliga prestationsnivå (Dal et al., 2000). Dal et al. (2000) 
menar att anläggningsutnyttjandet är produkten av utnyttjad produktionstakt (UP) och verklig 
utnyttjandegrad (VU), se Formel 5. 

Formel 5: Anläggningsutnyttjande. 

𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 (𝐴) = 𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑘𝑡 × 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑  

Dal et al. (2000) beskriver UP som förhållandet mellan resursens ideala och verkliga 
produktionstakt: 

𝑈𝑃 =
𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑
 

 
Rother och Shook (2001, s. 15) definierar cykeltid som: ”… den tid som förflyter mellan att en 
artikel kommer ur processen till dess nästa artikel kommer ur processen.” Detta kan med 
andra ord tolkas som hur lång tid det tar för en enskild produkt att bli färdigbehandlad i en 
process. Teoretisk cykeltid är den produktionstid maskinen bör klara av att hålla enligt dess 
konstruktionsmässiga prestanda – en ideal cykeltid (Andersson & Bellgran, 2015). 
 
VU mäter hur väl resursen lyckas upprätthålla produktionstakten över en viss tidsperiod. Detta 
indikerar hur stabil bearbetningshastigheten är, oavsett optimal nivå, och inkluderar därför 
tidsförluster såsom tomgång och småstopp (Dal et al., 2000). 
 

𝑉𝑈 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 × 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑
 

 
Slutligen ersätts UP och VU av respektive ingående komponenter för att skapa formeln för 
anläggningsutnyttjande: 
 

𝐴 = 𝑈𝑃 × 𝑉𝑈 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 × 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑
 

 Kvalitetsutbyte 

Avslutande delen i OEE, Kvalitetsutbyte, anger andelen defekta produkter i förhållande till 
total produktionsvolym (se Formel 6) från en given resurs (Dal et al., 2000). Kvalitetsutbytet 
innebär dock endast uppkomna kvalitetsförluster i den studerade resursen och inte för andra 
delar av flödet (Dal et al., 2000; Muchiri & Pintelon, 2008). 

Formel 6: Kvalitetsutbyte. 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 (𝐾) =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 − 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 (𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟)

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟
 

 

⇔ 𝐾 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟
 

 

För att beskriva OEE i ett enda förenklat uttryck kan nu Formel 4, Formel 5 och Formel 6 
multipliceras för att återge andel värdeskapande operativ tid i förhållande till planerad 
produktionstid och således ett mått på utrustningens effektivitet. Dal et al. (2000) säger att ett 
idealt OEE-värde ligger på 85 %, eller mer, men att ett godkänt OEE-värde bör ligga över 50 %. 
 

𝑂𝐸𝐸 = 𝑇 × 𝐴 × 𝐾 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 × 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑
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3.4 Värdeflöde 
Uttrycket värdeflöde kommer från value stream (Olhager, 2004) och är ett betydelsefullt 
begrepp i denna studie. Det finns många definitioner, vilket ökar behovet av en entydig 
förklaring. Rother och Shook (2001, s. 1) definierar i sin bok Lära sig se begreppet värdeflöde 
som: ”… alla aktiviteter, såväl sådana som skapar mervärden som de som inte gör det, och 
som är nödvändiga för att kunna förädla en produkt.” 
 
Värdeflödesanalys används för att ge en lättöverskådlig bild på både det nuvarande samt 
önskade framtida tillståndet av flödet (Rother & Shook, 2001). Genom att synliggöra flödet 
skapas förutsättning för att erhålla ny kunskap om verksamhetsrelaterade utmaningar (Braglia 
et al., 2006). Det kan exempelvis handla om att identifiera samband mellan informations- och 
materialflöden, identifiera orsaker till förekomsten av slöseri, bredda beslutsunderlag eller 
erhålla ett språk som underlättar kunskapsutbytet mellan tillverkningsprocesser (Abdulmalek 
& Rajgopal, 2007; Rother & Shook, 2001). 
 
Kvantitativa beräkningsmetoder fungerar för att påvisa resultat före eller efter en förändring. 
Genom att kartlägga ett värdeflöde adderas även en bild över effekter under själva 
flödesmomenten. Samtidigt står det efter en kartläggning klart vad som behöver göras för att 
förbättra verksamhetens resultat (Abdulmalek & Rajgopal, 2007; McDonald et al., 2002). 
Dessutom erhåller företaget en övergripande bild över andel värdeskapande tid, både för det 
totala flödets räkning men även för enskilda processer (Duggan, 2013), se Formel 7. 
Värdeskapande tid definieras som förhållandet mellan värdehöjande tid (produktiv ledtid) och 
total ledtid, där ledtid definieras som den kalendertid som förflyter mellan att ett behov 
initieras till att det uppfyllts (Mattsson, 2004). 

Formel 7: Värdeskapande tid i procent. 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑 𝑖 % =  
𝑉ä𝑟𝑑𝑒ℎö𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑
 × 100 =  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑
 × 100 

 
Hameri (2011) menar att upplägget hos en funktionell verkstad medför ett komplext 
materialflöde, vilket också försvårar upprättandet av värdeflödet. Därtill kan det också resultera 
i långa ledtider som i sin tur försvårar planeringsarbetet (Hameri, 2011). 

3.4.1 Värdeflödeskartläggning 
Vid illustrering av värdeflöden är det viktigt att skapa ett helhetsintryck av flödet, och inte stirra 
sig blind på optimering av individuella processer (Abdulmalek & Rajgopal, 2007). Det hela 
bygger på att avgöra vad som skapar ett slutvärde för kunden och därefter utforma ett 
produktionssystem som skapar ett jämnt flöde utan störningar (Braglia et al., 2006). Eftersom 
metoden tar sin utgångspunkt i vad som skapar värde för kunden skall produktionssystemet 
styras av marknadens behov (Duggan, 2013). Vidare hävdar Abdulmalek och Rajgopal (2007) 
att visualisering av det totala flödet underlättar beslut om förbättringar. Kartläggningen bör 
initieras av ett uttalat behov av förbättring, och inte utan baktanke (Rother & Shook, 2001). 
 
Även om begreppet värdeflöde betraktas från råmaterial till slutkund (Rother & Shook, 2001) 
börjar kartläggningen från andra hållet – från slutkund till råmaterial. Kartläggning av 
nuvarande och framtida tillstånd sker simultant, och är en iterativ process, eftersom en bild av 
ett framtida tillstånd kan göra en uppmärksam på viktiga delar av nuläget (Rother & Shook, 
2001). Ett framtida flöde som skapar värde för kunden är den centrala delen i designen 
(Abdulmalek & Rajgopal, 2007; Rother & Shook, 2001), och därför är den rutan markerad (se 
Figur 9). Studien har exkluderat framtagandet av en konkret handlingsplan. 
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 Kartlägga nuläge 

Första steget vid design av värdeflöden är att rikta fokus mot en specifik produktfamilj (Braglia 
et al., 2006). Duggan (2013) definierar produktfamilj som de produkter vilka passerar genom 
liknande utrustning och arbetsmoment nedströms. Vid val av produktfamilj kan en så kallad 
produktfamiljsmatris användas (Braglia et al., 2006). Bolton (2012) beskriver hur en sådan 
indelning går till i sitt verk. 
 
Efter val av produktfamilj tar kartläggningsprocessen vid. Kartläggningen av nuläget är centralt 
i designprocessen för att erhålla information inför utformningen av framtida flöde (Rother & 
Shook, 2001). Det är viktigt att titta på både material- och informationsflöden för att återspegla 
verkligheten (se Figur 10). Det gäller att skapa ett informationsflöde som gör att tillverkning 
bara initieras när nästa del i flödet behöver det – ett dragande flöde (Braglia et al., 2006). På så 
sätt läggs grunden för att kunna skapa ett kontinuerligt och jämnt materialflöde, vilket leder till 
nästa steg: skapa ett framtida tillstånd. (För symbolförklaring, se Bilaga 4.) 

Figur 9: Design av värdeflöde, hämtad från Rother och Shook (2001, s. 7). 

Figur 10: Värdeflödeskarta anpassad från Braglia et al. (2006, s. 3947). 



 Teoretiskt ramverk 

18 

 Kartlägga framtida tillstånd 

Kartan över det framtida tillståndet fungerar som vägvisare för att skapa ett värdeflöde utan 
slöseri, och kan utformas med hjälp av åtta frågor (Abdulmalek & Rajgopal, 2007; Braglia et al., 
2006; Rother & Shook, 2001), se Tabell 4. Den mest påtagliga formen av slöseri är 
överproduktion (Rother & Shook, 2001), vilket även förorsakar många andra former av slöseri; 
lager, överarbete, onödiga transporter (Mattsson, 2004). Rother och Shook (2001) menar dock 
att kartläggning av värdeflöden inte bara hjälper att identifiera slöseri, utan även deras 
bakomliggande orsaker. På så sätt skapas förutsättning för att låta värde flöda (Duggan, 2013). 

Tabell 4: Frågor för framtida tillstånd. 

 
Fråga tre för det framtida tillståndet innefattar begreppet kontinuerligt flöde. Detta innebär att 
produkterna i flödet passerar mellan olika tillverkningssteg utan lagerhållning (Rother & 
Shook, 2001). Enligt Leone och Rahn (2002) ger ett kontinuerligt flöde den mest produktiva 
tillverkningen. Fråga fyra behandlar begreppet supermarket, vilket är en variant av 
lagerhållning där en förutbestämd mängd produktvarianter lagerhålls för att försörja 
nedströms processer (Swank, 2003). Lagerhållningen är utformad så att höga lagernivåer aldrig 
byggs upp, eftersom försörjning bara initieras när ett behov uppstår (se Figur 11). 

Avslutningsvis beskrivs begreppet pacemakerprocess, vilket är den process eller del av flödet 
som planeras och således styr övriga delar (Duggan, 2013). Enligt Duggan (2013) kan 
pacemakerprocessen ses som en gaspedal, med vilken planeraren styr hastigheten för 
produktion – ökas produktionstakten i pacemakern, kommer produktionstakten också öka för 
hela flödet. Ett dragande flöde med supermarket möjliggör att hela tillverkningen kan planeras 
i pacemakerprocessen (Rother & Shook, 2001). 

 
Frågor för framtida tillstånd 

1 Vad är takttiden för den utvalda produktfamiljen? 

2 Skall produkter tillverkas för att fylla en supermarket för färdiga produkter eller för 
direkt leverans till kund? 

3 Var kan ett kontinuerligt flöde introduceras? 

4 Finns det ett behov för ett dragande supermarketsystem inom värdeflödet (kanban-
CONWIP)? 

5 Vilken punkt i produktionskedjan (pacemakerprocessen) kommer användas för att 
styra produktionsflödet? 

6 Hur kan produktionsmixen jämnas ut vid pacemakerprocessen? 

7 Vilken enhetlig storlek på tillverkningssatsen skall väljas att hämtas från 
pacemakerprocessen (satstiden)? 

8 Vilka processförbättringar blir nödvändiga för att uppnå det framtida tillståndet? 

Figur 11: Supermarketsystem, hämtad från Rother och Shook (2001, s. 40) 
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3.5 Produktionsplaneringssystem 
Oavsett hur värdeflödet ser ut krävs ett sofistikerat PPS för att utforma schemaläggningen i 
tillverkande företag (Duggan, 2013). Historiskt sett har MRP-baserade PPS inte motsvarat de 
förväntningar företag ställt och ställer i dagens konkurrensutsatta samhälle (Zäpfel & 
Missbauer, 1993). Det är därför inte konstigt att olika PPS behöver förnyas regelbundet, med 
tanke på deras omfattande ansvarsområden (se Figur 12). 

Nedan beskrivs ingående komponenter i ett traditionellt PPS: 

• PPS ämnar till att ta fram en huvudplan (MPS), viken avgör de produkter som skall 

tillverkas för att tillgodose kundbehoven (Zäpfel & Missbauer, 1993). 

• Därpå följer en materialbehovsplanering (hur mycket material som krävs (Mattsson, 

2004)) som matchar den tidigare bestämda huvudplanen. Ett vanligt PPS tar sällan 

hänsyn till smidiga storlekar eller kapacitetsbegränsningar, utan räknar bara ut vad 

som krävs baserat på ovanstående punkt (Zäpfel & Missbauer, 1993). 

• Därefter görs schemaläggningen och kapacitetsplaneringen (Zäpfel & Missbauer, 

1993). Problematiken i detta steg för ETO-företag är när produktmixen är bred, vilket 

ökar komplexiteten markant vid schemaläggning (Duggan, 2013). Med hjälp av PPS 

sker detta i tre steg; schemaläggning med infinit kapacitet, kapacitetsschemaläggning 

(med finit kapacitet) och maskinsekvensering (Zäpfel & Missbauer, 1993). Syftet med 

fasen är att säkerställa att varje order kan göras i tid och att kapaciteten inte 

överskrids. 

• Systemet övergår sedan från planering till styrning när det frisläpper ordern för de 

olika aktiviteterna på golvet (Zäpfel & Missbauer, 1993). 

• Avslutande är produktionsstyrningen, där varje order övervakas och kapaciteten hålls 

i schack (Zäpfel & Missbauer, 1993). 

3.5.1 Workload control (WLC) 
Många verktyg för flödesoptimering, exempelvis TOC, är enligt vissa inte tillämpningsbara på 
ETO-företag (Hendry, Kingsman, & Cheung, 1998). I kombination med en ökande andel MTO-
företag (där ETO inkluderas) (Stevenson et al., 2005), har det föranlett en utveckling av många 
nya PPS (Zäpfel & Missbauer, 1993). Föränderliga kravbilder och ETO-företag har tillsammans 

Figur 12: Ett traditionellt PPS, anpassat från Zäpfel och Missbauer (1993, s. 298) och översatt 
med hjälp av Olhager (2004). 
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skapat en miljö, vilken efterfrågar en specifik typ av PPS (Hendry et al., 1998). Workload 
control (WLC) skapades för att hantera behoven ETO-företag ställer (Hendry et al., 1998; 
Stevenson et al., 2005; Zäpfel & Missbauer, 1993). Zäpfel och Missbauer (1993) beskriver WLC 
som en reaktion på de problem många PPS har med långa, opålitliga ledtider och höga PIA-
värden. WLC syftar till att hantera det påbörjade arbetet, PIA. Zäpfel och Missbauer (1993) 
förklarar fyra punkter där PIA-nivån är avgörande (se Tabell 5). 

Tabell 5: Områden påverkade av PIA kopplat till WLC. 

Genomsnittlig ledtid Ju högre PIA, desto längre kö- och väntetid 
Kapacitetsutnyttjandet Ju högre PIA och längre kö, desto högre utnyttjande 
Leveransprestation Ju högre PIA, desto längre ledtid, vilket påverkar 

sekvenseringsbeslut i en större utsträckning 
Genomsnittlig ställtid (om 
den är sekvensberoende) 

Köer skapar möjlighet för planeraren att minska ställtider 
med hjälp av lämplig sekvensering 

 
CONWIP-fasen, vilken Slomp et al. (2009) beskrev, bygger på WLC (Zäpfel & Missbauer, 1993) 
och de båda ämnar till att hålla andelen PIA konstant. Följaktligen blir de viktigaste 
egenskaperna hos PPS de som påverkar PIA-nivån, det vill säga partistorlekar samt den 
frekvens varje order släpps in respektive ut ur flödet (Zäpfel & Missbauer, 1993). På grund av 
detta beskrivs WLC i en kundorderdriven produktion som ett kösystem (Land & Gaalman, 
1996; Zäpfel & Missbauer, 1993). Land och Gaalman (1996) säger att systemet i synnerhet 
ämnar till att hantera längden av de köer som uppstår framför varje station i flödet. Köerna 
spelar således en stor roll när flödets PIA-nivå beräknas och avgörs (Land & Gaalman, 1996; 
Zäpfel & Missbauer, 1993). 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den verksamhet som legat till grund för den 
empiriska insamlingen. Vidare framställs studiens insamlade data från fallföretagets 
processer. Därtill beskrivs insamlad empiri för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallföretaget är en världsledande leverantör av ventilationslösningar med produktionsenheter 
i olika länder, bland annat Sverige. Under 2016 uppgick företagets omsättning till nästan 1.4 
miljarder kronor. Deras absoluta styrka är att alla tänkbara beställningar accepteras. Företaget 
anpassar därför sina produktvarianter utefter kundens önskemål, vilket motsvarar en ETO-
strategi. 
 
På grund av marknadspositionen, tillverkningsstrategin och efterfrågan av företagets 
produkter, har verksamheten en bred kundbas. Det är i synnerhet ETO-strategin som möjliggör 
olika önskemål gällande funktioner och egenskaper på de tillhandahållna produkterna. Således 
är de erbjudna produktvarianterna svåra att precisera i antal. Företaget presenterar på sin 
hemsida fem övergripande produktfamiljer, där en av dessa valdes ut för denna studie (se Figur 
13). 

Inom Luftbehandling identifierades flertalet underordnade produktfamiljer. För att smalna av 
studien behandlades endast en av de underordnade produktfamiljerna. Valet föll, i samråd med 
fallföretaget, på rotorer, vilket medförde att övriga produktfamiljer blev irrelevanta för studien 
(se Figur 14). 

4.1.1 Produktbeskrivning – Rotor 
Rotorerna är en komponent i en roterande värmeväxlare, vars syfte är att återvinna varmluft. 
Dess huvudsakliga funktion är att sänka energikostnader genom att värma uteluft med hjälp av 
inneluft (eller vice versa) samtidigt som rotorn snurrar och således byter plats på luften. En 
veckad aluminiumplåt bildar de luftkanaler som ligger till grund för rotorns funktion, höjden 
på vecken kallas för wellhöjd. Själva rotorn sätts efter produktion in i en skåpliknande 
konstruktion för att skapa slutprodukten (se Figur 15). I den studerade 
tillverkningsavdelningen tillverkas endast själva rotorerna och eventuell slutmontering 
(montering av skåp) sker i en senare tillverkningsavdelning. 

Figur 13: Studiens fokuserade produktfamilj hos fallföretaget. 

Rotorer 

Figur 14: Studerad produktfamilj inom den övergripande produktfamiljen. 



 Empiri 

22 

Nedan beskrivs flödet och arbetsprocesserna i rotortillverkningen för den studerade produkten, 
vilken tillhör kategorin stora rotorer (över 3000 millimeter i diameter). Vidare presenteras 
ytterligare empiri från observationerna och intervjuerna. Rubrikerna följer samma tema som 
det teoretiska ramverket för att bibehålla den röda tråden. 

4.2 Takt och volym 
I de avslutande intervjuerna ställdes frågor gällande CONWIP, FIFO och Takt. De intervjuade 
förtydligade då problematiken med verksamhetsstrategin vilken är att inga vanliga styrmedel i 
produktionen har fungerat. Det påstods dessutom att det mesta testats tidigare utan framgång 
och inställningen var generellt sett negativ gentemot framtida implementeringar. CONWIP och 
Takt var de båda intervjuobjekten överens om att det inte var tillämpningsbart på grund av den 
breda produktmixen. Eftersom produkternas cykeltider skiftar så pass mycket mellan varianter 
har förhoppningarna på metoder likt de föreslagna tynat bort. Avslutningsvis fördes ett 
resonemang om att CONWIP eventuellt kunde tillämpas om produkterna skulle grupperas och 
således inte inkludera alla olika varianter. 
 
Om operatörerna följer planerarens körplan (vad som ska tillverkas) blir det FIFO. Enligt en av 
respondenterna bör FIFO användas i samtliga stationer. Dessvärre efterföljs körplanen inte i 
dagsläget. Anledningen till detta är främst okunskap hos operatörerna. Därtill påverkar 
rotorernas olika wellhöjder produktionsordningen, då operatörerna försöker minimera antalet 
wellhöjdsställ per skift. 
 
Baserat på efterfrågan från 2017 (se Bilaga 5) kan takten beräknas retroaktivt enligt Formel 1: 
 

8,5 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡

(11 714 𝑠𝑡 ÷ 251 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 ÷ 2 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡) 𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡
= 0,36 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡 

 
Den studerade produktfamiljen har ett eget behov, baserat på Bilaga 5: 
 

8,5 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡

(196 𝑠𝑡 ÷ 251 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 ÷ 2 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡) 𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡
= 21,77 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡 

4.3 Resursbeskrivning – Förtillverkning av rotorer 
Den berörda processen sker på ett överskådligt plan i tre steg, vilka är: förtillverkning, 
slutmontering och emballering. Denna studie tog sin utgångspunkt i förtillverkningen, som i 
sin tur kan delas in i olika tillverkningssteg (vilka introduceras i 4.3.1–4.3.6). I 
problembeskrivningen framgick att en bred produktmix gör det svårt att precisera ett enda 
flöde, vilket stämmer överens med fallföretagets situation. Denna studie följde endast en 
produktvariant inom den valda produktfamiljen och således också endast ett flöde (se Figur 
16.1). 

                                                             
1 Observera att siffrorna inte visar tillverkningsstegens ordningsföljd. 

Figur 15: Roterande värmeväxlare, hämtad från FläktGroup (2018). 
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Från studiens observationer (och till viss del dokumentstudier) kunde en värdeflödeskarta 
konstrueras (se Bilaga 9). Data som inkluderas är i största möjliga utsträckning tagen från 
observationerna och därmed verkligheten, men för vissa mätetal och information var 
dokumentstudierna nödvändiga. Kartläggningen ligger sedan till grund för efterföljande analys 
av värdeflödet i förtillverkningen. 

4.3.1 Lindning (och härdning) 
Rotortillverkningens inledande tillverkningssteg är lindning. Den veckade aluminiumplåten 
lindas tillsammans med en slät plåt, även den i aluminium, runt ett nav vilken utgör rotorns 
mittpunkt (se Figur 17). Storleken på nav följer rotorns storlek – ju större rotor desto större 
nav. 

Figur 16: Produktionslayout över förtillverkningen. 

Figur 17: Rotor under lindningsprocess. 
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Lindningen kan delas in i tre etapper beroende på rotorns beställda storlek. Denna studie 
granskade de största rotorerna, vilka alltid lindas i tre separata steg (se Figur 18). Efter varje 
steg härdas rotorn för att låta det lim som appliceras mellan den veckade och släta plåten stelna. 
Om de största rotorerna lindas i ett steg skulle tyngden till slut få plåtarna att glida isär. 
Härdningen har en schablonmässig tid på 24 timmar. Härdningen sker antingen i ett 
torkställage eller i ugn som påskyndar processen. Lindningen initieras av rotorplanerarens 
körplan. Material till lindningen beställer operatörerna själva eftersom planeraren inte kan se 
aktuellt materialsaldo. 

Insamlade data har översatts till mätetal enligt observationsguiden (se Bilaga 2). Cykeltiden 
beskrivs här per kg (där vikten för lindningsmaterialet återfanns i produktstrukturen, se Bilaga 
6) i syfte att återskapa en generell cykeltid för alla rotorer. Annars skulle cykeltiden bli 
ekvivalent (beskriven per produkt) med processtiden, då en batch alltid motsvaras av en rotor. 
Eftersom det förekommer flera ställ i lindningen då rotorn lindas i tre olika steg, ges ställtiden 
som ett intervall. Kassationerna ges för hela förtillverkningen eftersom data på defekta rotorer 
för respektive process inte finns tillgänglig (se Tabell 6). 

Tabell 6: Insamlade data i Lindningen. 

Process – Lindning 

Operatörer 1 st 

Processtid 2 tim 13 min 35 sek 

Cykeltid per kg 36 sek per kg 

Ställtid (exklusive härdning) 14 min 30 sek–27 min 30 sek 

Härdning 24 tim 

Kassationer 1,1 % (För hela förtillverkningen) 

Skift 2 st à 8 tim 30min 

Partistorlek 1 st 

Arbetsorder Elektronisk körplan eller Personligen 

Från Planerare 

Period Dagligen 

 
När lindningsprocessen är färdig avslutas den med en sista härdning. Därefter flyttas rotorn till 
nästkommande steg med hjälp av travers eller rotorvagn. Lagerhållning av de största rotorerna 
sker i torkställaget eftersom de inte får plats i rotorvagnarna. Nästkommande steg avgörs av 
rotorns storlek; under 2600 millimeter i diameter och hellindad sker ett trycktest, men om den 
är över 2600 millimeter måste den delas. Delade rotorer kan inte trycktestas, vilket skapar en 
delning i flödet (se Figur 19). Flödet studien fokuserat på illusteraras av mörkblå pilar. 

Figur 18: Lindningsprocessen. 
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4.3.2 Trycktest 
De rotorer som inte delas (ej med i värdeflödesanalysen) genomgår ett kvalitetstest efter 
lindningen. Rotorn belastas då med en dragkraft som avgör ifall rotorn svarar upp mot 
kvalitetsmässig standard. Om rotorn ej klarar testet skrotas den, men navet återanvänds. Efter 
trycktestet ställs rotorn tillbaka på en rotorvagn och inväntar nästa tillverkningssteg. 

4.3.3 Sågning och fräsning 
Som tidigare nämnt delas alla rotorer som har en diameter på 2600 mm eller mer. Delningen 
sker i bitar om 2, 3, 4, 5, 6, 8 eller 16 stycken; studerad rotor delades i 8 bitar. Skälet för delning 
kan vara begränsat lastutrymme i vägtransporten ut till kund, men även kundens särskilda 
önskemål. Efter sågning följer en kortare fräsningsprocess, vilken skapar förutsättning för 
hopsättning (se 4.3.6 Montering av sektionerad rotor). I företagets planeringssystem ligger 
dessa två operationerna gemensamt, både sett till kapacitet och tidsåtgång; därför ligger de 
även tillsammans i denna rapport. Maskinen fräser bort ett par centimeter på vardera sida av 
rotorns snittyta (se Figur 20). 

Till skillnad från Tabell 6 beräknas cykeltiden här per bit för både sågnings- och 
ytbehandlingsprocessen (se Tabell 7), eftersom rotorn inte längre hanteras som en hel enhet 
under dessa två tillverkningssteg.  

Figur 19: Flödet efter Lindning. 

Figur 20: Fräst rotorkant. 
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Tabell 7: Insamlade data i Sågningen. 

Process – Sågning och fräsning 

Operatörer 1 st 

Process 36 min 

Cykeltid per bit 4 min 30 sek 

Ställtid 22 min 

Kassationer 1,1 % (För hela förtillverkningen) 

Skift 1 st à 8 tim 30min 

Partistorlek 1 st 

Arbetsorder Elektronisk körplan eller Personligen 

Från Planerare 

Period Dagligen 

 
Efter trycktest eller sågning och fräsning, finns det olika flödesvägar för rotorn att ta. Företagets 
tillverkningsstrategi gör det omöjligt att precisera ett unisont flöde, vilket blir tydligare ju fler 
processer som introduceras (se Figur 21). Den streckade linjen visar hur flödet särskiljer sig för 
hellindade och delade rotorer efter lindningsprocessen.   

4.3.4 Ytbehandling 
De rotorer som ska ytbehandlas förflyttas bakåt i flödet (se Figur 16) för att ta sig till detta 
tillverkningssteg. Detta beror på en renovering som genomfördes 2009–2010, där 
ytbehandlingen förflyttades uppströms i förtillverkningen. Väl där behandlas rotorn i två 
omgångar för att applicera tillräckligt med sorptionsfärg (se Figur 22). Torkning sker under 6 
timmar i ugn (inte samma som efter lindningen) med begränsade platser. Rotorerna vägs innan 
och efter ytbehandling och en sista gång efter härdning. Baserat på företagets beräkningar ges 
ett värde som indikerar om tillräckligt med sorptionsfärg fastnat. 

Figur 21: Flödet efter Sågning (alternativt Trycktest). 

Figur 22: Delad och ytbehandlad rotor. 
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I ytbehandlingsprocessen var partistorleken två stycken bitar. Detta beror på att 
ytbehandlingen för delade rotorer oftast genomförs parvis. Beroende på rotorstorlek kan totala 
antalet bitar vara 16 stycken (se Tabell 8). 

Tabell 8: Insamlade data i Ytbehandlingen. 

Process – Ytbehandling 

Operatörer 1 st 

Processtid 1 tim 54 min 15 sek 

Cykeltid per bit 14 min 17 sek x 2 (varje bit ytbehandlas 2 gånger) 

Ställtid (exklusive härdning) 10 min 30 sek 

Härdning 6 tim 

Kassationer 1,1 % (För hela förtillverkningen) 

Skift 2 st à 8 tim 30min 

Partistorlek 2 st bitar (2–16 bitar per rotor) 

Arbetsorder Elektronisk körplan eller Personlig 

Från Planerare 

Period Dagligen 

 

4.3.5 Mantelbandning 
Det avslutande interna steget för hellindade rotorer är mantelbandning. Det är ett 
monteringssteg där ett metallskal monteras runt rotorn, i syfte att skydda och bevara dess 
funktioner. Det finns ett inofficiellt kvalitetslöfte om att rotorn håller i 10 år. Mantelbandningen 
är nödvändig för att garantera det. 
 
För hellindade rotorer är förtillverkningen över efter detta steg – oavsett om de ska till 
slutmontering eller direkt till emballering. Mantelbandade rotorer placeras i ett mellanlager där 
operatörer från nästkommande avdelning hämtar dem när de ska slutmonteras eller 
emballeras. Lagret sammanstrålar med den plats där delade rotorer lämnas innan ytbehandling 
och där ytbehandlade rotorer ställs innan montering av sektionerad rotor, slutmontering eller 
emballering. 

4.3.6 Montering av sektionerad rotor 
Delade rotorer genomgår inte någon montering av mantelband, istället sektionsmonteras de. 
Vart detta steg genomförs beror på beställningen: Är ordern på en komplett roterande 
värmeväxlare genomför förtillverkningen sektionsmonteringen, men om ordern endast är på 
en fristående rotor sektionsmonteras den i samband med emballering. 
 
En sektionsmontering innebär att rotorns sågade bitar sätts ihop till två halvor med hjälp av 
plåtbitar, skruvar och gängor. Rotorn bildar då två enheter, vilket underlättar arbetet för nästa 
tillverkningsavdelning. Efter sektionsmontering (eller innan beroende på ovanstående 
förklaring) är förtillverkningens ansvarsområde förbi och rotorn rapporteras som färdig. 
Lagerhållningen mellan förtillverkning och slutmontering, eller emballering, är oberoende av 
vilket nästkommande steg som ligger inplanerat. Förflyttning till dessa är heller ingenting 
operatörerna på förtillverkningen har något ansvar för. 

4.4 Värdeflöde 
Utifrån värdeflödesanalysen framgår det att lindningen står för den tidsmässigt längsta 
processen i förtillverkningen. Eftersom de stora rotorerna behöver lindas i flera steg, med 
torktider på 24 timmar mellan varje steg, krävs flera ställ i samma resurs för en och samma 
rotor. Detta medför även fler förflyttningsmoment, vilket enligt en av de intervjuade innebär 
stora säkerhetsrisker då varje förflyttningsmoment kan resultera i skada på operatör eller rotor. 
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Ställtiderna blir längre om rotorn som tidigare lindats tillverkas med en annorlunda wellhöjd. 
Med körplanen som bas är det därför upp till operatörerna själva att minimera antalet ställ av 
wellhöjd per skift och dag. Planerarens körplan säger vad som ska köras under dagen, men inte 
i vilken ordning – det är upp till operatörerna. Det är fortfarande nödvändigt att operatörerna 
ställer om wellhöjden med jämna mellanrum för att säkerställa att alla order håller respektive 
ledtid. 
 
Tidigare i kapitlet klargjordes att ytbehandlingen inte är placerad på sin ursprungsposition. 
Renoveringen av ett tillverkningssteg innefattade även upphandling av en ny 
ytbehandlingsmaskin. Den aktuella maskinen var däremot en prototyp, men företaget var så 
pass nöjda med den att den fick stå kvar – vilket också förklarar dess placering i flödet. 
Dessutom är placeringen av monteringen av sektionerad rotor också förändrad gentemot en 
tidigare utformning. Då låg den processen tätare intill slutmontering och emballering, vilket 
operatörer och teamledare föredrog. Vidare uppstår ytterligare problematik vid förflyttning av 
PIA mellan processerna på grund av flödesdesignen. Vissa lagerplatser innehåller massvis med 
produkter, medan andra kan vara nästintill tomma. Därtill efterföljs inte de markeringar som 
finns i golvet till hundra procent; det finns en osäkerhet i var produkterna bör ställas när det 
blir fullt. 

4.5 Produktionsplaneringssystem 
Produktionsplaneringssystemet fallföretaget använder sig av är inbyggt i affärssystemet, V-bas. 
Systemet står dels för informationshantering gällande material- och produktionsstyrning samt 
tillhörande administration. Det tar bland även hand om ekonomi, order- och lagerhantering, 
resurs- och produktionsplanering. Här fokuseras huvudsakligen på produktionsplaneringen. 
 
Produktion sker inte förrän det finns en bekräftad kund och order. På grund av fallföretagets 
tillverkningsstrategi framgår en problematik i att företaget inte kan agera förrän det finns en 
faktisk kund. Företaget svarar på kundens önskemål med ett förslag till produkt, vilket kunden 
accepterar, nekar eller justerar utefter egna önskemål. Enligt en produktionsplanerare finns 
vetskap om den möjliga kapaciteten, men inte hur många nya order som kommer in två veckor 
framåt i tiden (se Figur 23). Därför är det svårt att uppskatta huruvida tillgänglig kapacitet 
motsvarar den efterfrågade framåt i tiden. Det finns en viss grovbeläggning längre fram i tiden, 
vilken dock är osäker. Planerarnas uppgift blir därför att jämna ut och hålla beläggningsgraden 
balanserad i förhållande till efterfrågan. 

Däremot är det möjligt att titta på aktuella veckor för att avgöra om nuvarande kapacitet är 
tillräcklig (se Figur 24). Dessutom framgår en stor variation i tillgänglig kapacitet, som 
motsvaras av de grå linjerna. Beläggningsgraden synliggörs i planeringssystemet, eftersom 
såväl tillgänglig som efterfrågad kapacitet är illustrerade med hjälp av linjer och staplar.

Figur 23: Beläggningen i förtillverkningen. 
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Efter att planeraren lagt ut vad som ska göras under dagen (körplanen), får operatörerna som 
tidigare nämnt själva planera i vilken ordning de vill köra vissa rotorer. En av anledningarna 
till detta är att hålla operatörerna motiverade genom att ge dem ett visst ansvar för sitt eget 
arbete. En annan anledning är att operatörerna har större kunskap, jämför med planeraren, 
gällande rotorernas inbördes (o)likheter som kan komma att påverka ställ mellan dem. 
 
För att hantera de olika varianterna används en planeringstavla på avdelningen, där alla 
aktuella jobb skrivs upp. På så vis skapas en överblick över vilka olika wellhöjder som kommer 
att krävas under dagen, vilket i synnerhet underlättar planeringsarbetet i lindningen. 
Följaktligen kan de planera sitt arbete för att minimera andelen ställ per dag. Det händer (i alla 
förtillverkningens steg) att planeraren personligen kommer ut och ger nya direktiv, som då 
avviker från körplanen. Anledningen är oftast att en order börjar bli bråttom, eller att någon 
annan kan behöva fördröjas. Eftersom färdigrapportering görs manuellt händer det att 
operatörerna inväntar mer än en färdigproducerad rotor innan de rapporterar in. Därför kan 
planeraren heller inte vara helt säker på att aktuella siffror i planeringssystemet är korrekta. 
 
I intervjuerna framkom det att planerarna inte ser materialnivåerna på golvet. Detta innebär 
att de inte kan vara helt säkra på att körplanen genomförbar i praktiken. ”Oftast märker jag 
det själv när dem inte har gjort vad som står i körplanen”, sades i en av intervjuerna. 
Operatörernas beställningar av lindningsmaterial görs per pall. Antal rullar med aluminium per 
pall är dock odefinierat, vilket gör att den exakta mängden material är okänd tills leveransen 
anländer. 

Figur 24: Beläggningen i förtillverkningen under aktuella veckor. 
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5 Analys 
Kapitlet ger indirekta svar till studiens frågeställningar genom att finna teoretiska 
förklaringar från ramverket till presenterad empiri. Vidare skapas ett diskussionsunderlag 
till efterföljande kapitel. 
 
Sammankopplingen mellan det teoretiska ramverket och insamlad empiri görs genom 
bibehållen struktur från tidigare kapitel (se Figur 25) med indelning som följer: 5.1 Takt och 
volym, 5.2 Resursanalys, 5.3 Värdeflöde och 5.4 Produktionsplaneringssystem. 

5.1 Takt och volym 
Det framgår från all datainsamling att företaget inte utgår från en produktionstakt baserad på 
kundernas behov. Istället kör varje operatör sin process i den takt de tycker är lämplig – vilket 
stödjer vad Duggan (2013) sade gällande takt och ETO-företag. Slomp et al. (2009) säger att en 
taktstyrd produktion ökar möjligheten för optimering, på grund av att det då blir mer 
förutsägbart. Vidare föreslog Slomp et al. (2009) en implementering av CONWIP, FIFO samt 
takttid trots en ETO-strategi, hög variation och låg produktionsvolym. I det studerade 
fallföretaget kan i nuläget en av de tre strategierna identifieras (se Tabell 9). I de tre processerna 
studien observerat närmare är FIFO svårt att tillämpa i den inledande lindningen, då körplanen 
redan är sorterad på ett genomtänkt sätt. Vissa rotorer får med andra ord vänta längre än andra. 
I nuläget finns det inte en eftersträvad PIA-nivå i förtillverkningen. Det framkom inga 
kommentarer om att operatörerna inväntar någon annan process eller liknande innan de 
fortsätter med sitt eget, vilket är motsats till Spearman och Zazanis (1992) förklaring till 
CONWIP. Det var snarare tvärtom, det vill säga att de kunde hjälpa varandra för att öka takten 
hos enskilda processer. 

Tabell 9: Styrmedel i förtillverkningens produktion. 

 CONWIP FIFO Takt 
Nuläge Nej Delvis Nej 
Framtid Delvis Ja Delvis 

 
Eftersom de olika resurserna har så pass olika cykel- och processtider och tillverkar så frekvent 
som möjligt uppstår långa köer vid den sista lagerhållningsplatsen (Zäpfel & Missbauer, 1993). 
Sågade rotorer som ska ytbehandlas, redan ytbehandlade rotorer och färdiga rotorer placeras 
allihop vid samma lager. Operatörerna påstår att de vet var de ska ställa sin order, men om 
platserna är fulla placeras den mest på måfå. De linjer som finns markerade i golvet används 
tills platserna är fulla; då kan rotorerna placeras mitt i gången och på så vis spärra in andra 
rotorer. 

Figur 25: Koppling mellan empiri, teori och analys. 
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5.2 Resursanalys 
I ramverket framgår att flöden alltid har begränsningar, vilka oftast motsvaras av en 
produktionsresurs (Goldratt, 1990). Studien visar emellertid att produkterna i en ETO-
produktion kan ta olika vägar genom tillverkningen, vilket gör att det uppstår en problematik 
med att försöka definiera en enskild flaskhals (Golmohammadi, 2015). Kapaciteten hos de 
betraktade resurserna blir svårbalanserad och flödet innefattar således skiftande flaskhalsar 
(Goldratt, 1990; Golmohammadi, 2015; Mattsson, 2004). Hos det studerade fallföretaget visar 
sig detta i form av härdningsprocesser längs med flödet i förtillverkningen. I synnerhet vid 
ytbehandlingen, där processen har kapacitet att utföras oftare, men begränsas av ugnarnas 
kapacitet.  
 
Goldratts (1990) begränsningsteori ämnar till att finna flaskhalsen – som ofta illustreras som 
någonting materiellt. I den studerade tillverkningsavdelningen kan det däremot upplevas som 
att produktionstakten begränsas av nästkommande tillverkningsavdelning – den interna 
kunden – eftersom sista steget i flödet till och från fylls upp till bredden och lite till. Vidare kan 
tanken tas ett steg längre genom att titta utanför företagets portar – den externa kunden 
(marknaden) avgör i vilken takt den interna kunden efterfrågar rotorerna. 
 
Golmohammadi (2015) föreslog en jämförelse mellan efterfrågad och tillgänglig kapacitet i 
syfte att erhålla beläggningsgraden, vilket här endast kan göras två veckor framåt i tiden innan 
antalet order börjar sjunka (se 5.4 Produktionsplaneringssystem). ETO-strategin gör det alltså 
svårt för företaget att matcha den tillgängliga kapaciteten med den efterfrågade när den senare 
fluktuerar (Duggan, 2013). 

5.2.1 OEE-beräkningar 
OEE-beräkningar i denna studie har på ett övergripande plan utformats för att passa den 
teoretiska bakgrunden. Flertalet av de tidsmässiga förlusterna är modifierade utifrån 
fallspecifika förutsättningar och beroende av vilken data som tillhandahölls av fallföretaget, 
vilket enligt Zammori (2015) är vanligt. Följande kapitel beskriver hur OEE har beräknats i 
denna studie och vilka anpassningar som gjorts för de olika mätetalen. Det inleder med att 
beskriva OEE-komponenterna och förklarar sedan gjorda beräkningar och diskuterar 
avslutningsvis resultatet. Därefter följer ett avslutande kapitel med en sammanställd OEE-
beräkning för studerade tillverkningssteg. Observera att samtliga svar är avrundade. 

 Tillgänglighet 

För att tillgänglighetsfaktorn ska kunna beräknas definieras planerad produktionstid, med 
hänsyn till studiens ramverk, som summan av den schemalagda tiden. Utifrån denna definition 
blir planerad produktionstid (maximalt tillgänglig produktionstid) för lindning och 
ytbehandling 17 timmar per dag (2-skift), medan den blir 8 timmar och 30 minuter för sågning 
och fräsning. 
 
Tillgänglig produktionstid innefattar tillgänglighetsförluster, vilket enligt Muchiri och 
Pintelon (2008) innebär oplanerade driftstopp samt ställtider och justeringar. Utifrån det 
observerade materialet är dessa aspekter svåra att särskilja, varför alla tillgänglighetsförluster 
summeras under benämningen stopptid. Stopptiden innefattar all observerad tid där normal 
maskindrift har hindrats. För att göra alla OEE-beräkningar för de olika tillverkningsstegen 
gjordes all ingående tid om till minuter per dag (undantaget UP). Följande index används för 
respektive process: lindning (𝐿), sågning och fräsning (𝑆𝐹) och ytbehandling (𝑌). 

𝑇𝐿 =
1020 𝑚𝑖𝑛 − 407 𝑚𝑖𝑛

1020 𝑚𝑖𝑛
= 0,60 

𝑇𝑆𝐹 =
510 𝑚𝑖𝑛 − 66 𝑚𝑖𝑛

510 𝑚𝑖𝑛 
= 0,87 

𝑇𝑌 =
1020 𝑚𝑖𝑛 − 79 𝑚𝑖𝑛

1020 𝑚𝑖𝑛
= 0,92 

Resultatet visar att tillgänglig produktionstid inte motsvarar den planerade produktionstiden 
på grund av att man begränsas av ovan nämnda stopptid, och i synnerhet av långa ställtider. 
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 Anläggningsutnyttjande 

Enligt Dal et al., (2000) är anläggningsutnyttjandet produkten av VU och UP. Tillsammans 
beskriver dessa faktorer förhållandet mellan processens ideala och verkliga prestationsnivå. 
Vid en direkt tillämpning av den härledda ekvationen i Formel 5 går det att få fram 
anläggningsutnyttjandet, men eftersom denna formel bara innefattar teoretisk cykeltid går 
information om väsentliga tillgänglighetsförluster förlorad. Detta gör att de båda faktorerna 
behöver beräknas var för sig för att sedan multipliceras. 

Ramverket visar att UP utgörs av kvoten mellan teoretisk och verklig (observerad) cykeltid, 
vilket synliggör tidsmässiga förluster uppkomna på grund av en reducerad 
produktionshastighet. För att bestämma teoretisk cykeltid krävs, enligt definitionen, data från 
maskinkonstruktören, vilket saknas. En tänkbar approximation av teoretisk cykeltid kan vara 
historiskt bästa cykeltid. Sådan data saknas också, samtidigt som det tillvägagångssättet skulle 
bli för komplext och omfattande för denna studie. Då teoretisk cykeltid är svårdefinierat med 
hänsyn till ovanstående resonemang används, i denna studie, planerad stycktid (se Bilaga 7) 
för respektive process som den teoretiska cykeltiden. 

𝑈𝑃𝐿 =
51 𝑠𝑒𝑘 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑔

36 𝑠𝑒𝑘 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑔
= 1,42 

𝑈𝑃𝑆𝐹 =
849 𝑠𝑒𝑘 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑖𝑡

270 𝑠𝑒𝑘 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑖𝑡
= 3,14 

𝑈𝑃𝑌 =
1800 𝑠𝑒𝑘 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑖𝑡

1714 𝑠𝑒𝑘 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑖𝑡
= 1,05 

Enligt formeln för VU, presenterad i ramverket, ska antalet tillverkade enheter för en given 
tidsperiod användas i VU. Här beaktas ett kalenderår bestående av 251 arbetsdagar. Vidare ska 
tidsförluster som tomgång och småstopp tas i beaktning, vilka enligt teorin innefattas i verklig 
cykeltid (Muchiri & Pintelon, 2008). Antal tillverkade enheter i lindningen motsvarar totala 
vikten i kg (se Bilaga 8) för tillverkade rotorer per dag (för att följa samma enhet som den 
verkliga cykeltiden). Antalet skiljer sig åt mellan processerna eftersom alla rotorer går igenom 
lindningen, men inte genom sågning och ytbehandling. Antalet i de senare två anges i bitar för 
att följa enheten för verklig cykeltid. 

𝑉𝑈𝐿 =
798 𝑘𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 × 0,60 𝑚𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑔

613 min 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔
= 0,78 

𝑉𝑈𝑆𝐹 =
 11,3 𝑏𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 × 4,5 𝑚𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑖𝑡

444 min 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔
= 0,11 

𝑉𝑈𝑌 =
6,7 𝑏𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 × 28,6 𝑚𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑖𝑡

941 min 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔
= 0,20 

Slutligen sammanförs resultaten från beräkningarna ovan och bildar anläggningsutnyttjandet: 

𝐴𝐿 = 1,42 × 0,78 = 1,11 

𝐴𝑆𝐹 = 3,14 × 0,11 = 0,36 

𝐴𝑌 = 1,05 × 0,20 = 0,21 

De stora variationerna utifrån resultatet av anläggningsutnyttjandet visar framförallt på hur 
osäkra tidsuppskattningar som förekommer. Planerade cykeltider är betydligt längre än de 
faktiska, vilket i sig kan orsaka begränsningar av att man inte vet hur snabbt man kan 
genomföra operationen. 

 Kvalitetsutbyte 

Rotorerna är ömtåliga och måste hanteras varsamt för att undvika skador. Eventuella skador 
resulterar i förlust av både tid och pengar. Varje kassation kräver omarbetning, antingen i form 
av en helt ny produkt eller lagning beroende på skada. Dessvärre rapporteras inte alla dessa in 
i systemet, då vissa rotorer snabbt kan göras om. Därför finns det ett mörkertal, vilket en av de 
intervjuade personerna uppskattade till 4 % av det totala antalet tillverkade enheter, och som 
således adderas till tidigare presenterat kassationstal. Eftersom fallföretaget inte för statistik 
över kassationer från varje enskild process beräknas kvalitetsutbytet för hela förtillverkningen.  
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𝐾 =
11 714 𝑠𝑡 − (133 + 469) 𝑠𝑡

11 714 𝑠𝑡
= 0,95 

Kvalitetsutbytet har det bästa värdet av OEE-komponenterna och visar på att fallföretaget inte 
begränsas av kvalitetsförluster i någon större utsträckning. Detta förutsätter dock att 
mörkertalet inte är större än vad anställda uppskattade. 

 OEE-värdet 

Ingående komponenter i OEE multipliceras för att skapa det slutgiltiga OEE-värdet för 
studerade tillverkningssteg. Därmed erhålls andelen värdeskapande operativ tid i förhållande 
till den planerade produktionstiden. 
 

𝑂𝐸𝐸𝐿 = 𝑇𝐿 × 𝐴𝐿 × 𝐾 = 0,60 × 1,11 × 0,95 = 0,63 
 

𝑂𝐸𝐸𝑆𝐹 = 𝑇𝑆𝐹 × 𝐴𝑆𝐹 × 𝐾 = 0,87 × 0,36 × 0,95 = 0,30 
 

𝑂𝐸𝐸𝑌 = 𝑇𝑌 × 𝐴𝑌 × 𝐾 = 0,92 × 0,21 × 0,95 = 0,18 
 
För att summera resultatet från ovan sammanställda OEE-beräkningarna går det, efter 
jämförelse med referensvärdet på 85 % (Dal et al., 2000), se att studerade processer begränsas 
och inte motsvarar sin teoretiska potential. Fokus bör framförallt ligga på ytbehandlingen, där 
andelen tidsförluster är som störst och förhållandet mellan planerad och värdeskapande tid inte 
är i närheten av det godkända OEE-värdet på 50 % (Dal et al., 2000).   

5.3 Värdeflöde 
Från värdeflödeskartläggningen framgick såväl värdeskapande som icke-värdeskapande ledtid 
för stora rotorer i förtillverkningen. De stora rotorerna motsvarade den valda produktfamiljen 
och ligger i linje med hur en kartläggning bör gå till (Braglia et al., 2006; Rother & Shook, 2001). 
De ovan nämnda ledtiderna kan översättas till en produktiv och total ledtid enligt Formel 7. 
(Det görs dubbla beräkningar då de 30 timmarna för härdning är nödvändiga, men egentligen 
inte värdeskapande, se Bilaga 9): 
 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑 𝑖 % =
4,73 + (24 + 6) 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟

239,47 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟
× 100 = 2,0 % (14,5 %) 

 
Placeringen av montering för sektionerade rotorer är ifrågasatt av både operatörer och andra i 
administrativa roller. Tidigare låg sektionsmonteringen i anslutning med emballeringen, vilket 
vore mer logiskt. Ytbehandlingen låg där sektionsmonteringen ligger idag, vilket också hade 
gett ett rakare flöde oberoende av vilka resurser rotorerna behöver. Renoveringen som 
förflyttade ytbehandlingen ämnade till en optimering av den processen. Dessvärre skapade den 
ett ologiskt flöde som korsar sig självt, vilket en funktionell verkstad ofta resulterar i (Hameri, 
2011). Optimeringen fokuserade för mycket på en enskild process och skadade det totala flödet 
(Abdulmalek & Rajgopal, 2007). Det framgick i intervjuerna att detta inte alls var planen till en 
början, utan att placeringen i nuläget var provisorisk och att maskinen endast var en prototyp. 
 
Lagret mellan förtillverkning och slutmontering/emballering fylls ofta upp till bredden, vilket 
vittnar om att den interna takttiden inte är synkroniserad. En av de observerade operatörerna 
berättade att: ”… ibland är det ju så fullt här så man inte ens kan gå (förbi). Då står det rotorer 
i alla gångar här också.” Detta visar att operatörerna inte kan förutspå mängden PIA och en 
känsla av oförutsägbarhet uppstår. Slomp et al. (2009) menar att en taktstyrd produktion är 
förutsägbar och Duggan (2013) säger att den undviker överproduktion. Med andra ord efterföljs 
inte samma tempo genom hela tillverkningsprocessen i det studerade fallet, vilket försvårar 
arbetet för alla involverade – i synnerhet de som arbetar mellan olika processer, alternativt med 
samordning av hela flödet. 
 
Första steget i värdeflödet, lindningen, innehåller parametrar av intresse. De olika wellhöjderna 
är ett exempel, eftersom lindningsmaskinen måste ställas om när wellhöjden ändras. Från 
empirin framgår att ställtiden vid ändrad wellhöjd är den dubbla av ett ställ utan förändrad 
wellhöjd. Ställ ses inte som ett värdeadderande moment och ökar således inte den produktiva 
ledtiden (se Formel 7). Förbättringsarbetet på fallföretaget var som tidigare nämnt inriktat på 
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enskilda processer, vilket kan förklara varför ställtiderna är så pass skiftande (Duggan, 2013). 
Det är uppenbart baserat på insamlade data att optimering av ställ (i synnerhet i lindningen) 
vore behövligt, då begränsningar enligt Braglia et al. (2006) inte nödvändigtvis måste vara 
produktionsresurser. För att uppnå ett förbättrat flöde är det enligt ramverket nödvändigt att 
utforma ett framtida tillstånd. 

5.3.1 Kartlägga framtida tillstånd 
Kartan över det framtida tillståndet tar sin utgångspunkt i de åtta introducerade frågorna från 
ramverket. Dessa har fungerat som en vägvisare för att ge förslag på hur ett framtida värdeflöde 
med minskad mängd slöseri kan utformas för det studerade fallföretaget (Abdulmalek & 
Rajgopal, 2007; Braglia et al., 2006; Rother & Shook, 2001). Nedan besvaras frågorna från 
Tabell 4. 

1. Vad är takttiden för den utvalda produktfamiljen? 

Utifrån marknadens behov, vilket baserats på tillverkningshistorik (se Bilaga 5), konstaterades 
det att takttiden för stora rotorer ligger på 21,77 timmar per st (se 4.2 Takt och volym). 

2. Skall produkter tillverkas för att fylla en supermarket för färdiga produkter eller för 

direkt leverans till kund? 

I dagsläget tillverkas rotorerna för att gå direkt till kund. Däremot vore det fördelaktigt att 
placera en supermarket (Rother & Shook, 2001) där dagens mellanlager ligger, vilken utgör en 
frikopplingspunkt mellan förtillverkningen och slutmontering/emballering. För att möjliggöra 
det krävs fler åtgärder, såsom FIFO och takt (Slomp et al., 2009). 

3. Var kan ett kontinuerligt flöde introduceras? 

Att skapa ett kontinuerligt flöde enligt definition är inte möjligt, då produkterna kräver vissa 
härdningstider mellan processerna. Däremot är det möjligt att implementera FIFO för att skapa 
ett jämnare flöde mellan processerna (Rother & Shook, 2001). 

4. Finns det ett behov för ett dragande supermarketsystem inom värdeflödet (kanban-

CONWIP)? 

I dagsläget byggs lager upp innan leverans till den interna kunden (slutmontering eller 
emballering). Det är därför uppenbart att det finns ett behov för ett dragande 
supermarketsystem. Genom att introducera detta skulle lagernivån minskas och därigenom 
även många andra former av slöseri (inte minst onödiga transporter) (Rother & Shook, 2001). 

5. Vilken punkt i produktionskedjan (pacemakerprocessen) kommer användas för att 

styra produktionsflödet? 

Från ramverket framgår det att nedströms från pacemakerprocessen ska det inte finnas något 
dragande system utan ett kontinuerligt flöde. Eftersom hela förtillverkningen utformats som 
ett dragande system, placeras av den anledningen pacemakerprocessen vid nästkommande 
tillverkningsavdelning (slutmontering/emballering). 

6. Hur kan produktmixen jämnas ut vid pacemakerprocessen? 

En utjämning av företagets produktmix skulle frånta dem deras främsta konkurrensfördel; att 
tillmötesgå alla kunders önskemål. Därför har denna fråga inte besvarats i denna studie. 

7. Vilken enhetlig storlek på tillverkningssatsen skall väljas att hämtas från 

pacemakerprocessen (satstiden)? 



 Analys 

36 

Varje rotor är kundanpassad. Tillverkningssatsen, eller den batchstorlek som produceras, kan 
därför aldrig vara större än en rotor i taget (åtminstone inte för den studerade produktfamiljen). 
En förändring av detta blir därför inte tillämpbar. 

8. Vilka processförbättringar blir nödvändiga för att uppnå det framtida tillståndet? 

Vägen mot det framtida tillståndet går via de tre faser Slomp et al. (2009) föreslog: CONWIP, 
FIFO och Takt. Ett införande av FIFO ställde sig intervjuade personer helt och hållet bakom. 
Dessutom framgick det att FIFO egentligen ska tillämpas genom hela förtillverkningen, men att 
det inte efterföljs idag. Dessvärre saknar företaget idag viljan att införa CONWIP och Takt, 
vilket till största del beror på ett antagande om att det inte är möjligt. Däremot framgick det 
från studiens intervjuer att de eventuellt kunde tänka sig en variant av CONWIP, där det på 
något vis genomförs grupperat (mer om detta i 6.4 Slutsatser och rekommendationer). 
 
Baserat på svaren angående det framtida flödet, genomförda observationer samt intervjuer har 
ett förslag till framtida tillstånd utformats (se Bilaga 10). Det är viktigt att ta i beaktning att det 
framtida tillståndet inte är uppnåbart genom kortsiktiga förändringar, utan snarare tvärtemot. 
Det framtida tillståndet är en målbild för hur flödet, baserat på teorin, skulle kunna optimeras 
i framtiden. Förhållandet mellan värdehöjande tid och total ledtid blir vid detta scenario 0,7 
procentenheter bättre, vilket motsvarar en procentuell ökning på 35 % (se Formel 7): 
 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑 𝑖 % =
4,73 + (24 + 6)

174,16
× 100 = 2,7 % (20,0 %) 

5.4 Produktionsplaneringssystem 
Från intervjuerna framgick att fallföretaget använder sig av ett eget PPS. Zäpfel och Missbauer 
(1993) förkunnade alla ingående komponenter i ett traditionellt PPS, vilket även fallföretagets 
PPS innefattar. Schemaläggning vid bred produktmix är en komplex process (Duggan, 2013), 
vilket förklarar varför planeraren inte detaljstyr operatörernas arbete, utan låter istället 
operatörerna själva ta ansvar för detaljer. Från ramverket framgick att WLC hanterar PIA 
genom olika kösystem (Zäpfel & Missbauer, 1993). På fallföretaget användes inte någon specifik 
metod, men marginaler i form av kötider inkluderas i systemet – likt arbetet med WLC enligt 
Land och Gaalman (1996). Det förklarar varför planeraren inte upplever att arbetet med att 
jämna ut beläggningsgraden påverkas av det komplexa flödet. 
 
Formel 2, vilken beräknar beläggningsgrad, återfinns under 3.3.1 Begränsningsteori. Data från 
fallföretagets PPS presenterades under 4.5 Produktionsplaneringssystem, därför genomförs 
analysen av beläggningsgraden i detta kapitel. Likt beskrivet i empirin är efterfrågad kapacitet 
avtagande endast ett par veckor framåt i tiden. Det framgår efter beräkningar att 
beläggningsgraden varierar över tid (se Tabell 10). Vidare framgår det att utfört arbete inte 
motsvarar efterfrågan, vilket medför en hel del förseningar som nästkommande dag således får 
ta hand om. Det förklarar varför beläggningsgraden för V1D3 är så hög. 

Tabell 10: Beräknad beläggningsgrad. 

Vecka, Dag V1D1 V1D2 V1D3 
”NU” 

V1D4 V2D1 V2D2 V2D3 V2D4 V2D5 

Efterfrågad 
kapacitet 
(tim) 

42 27 91 55 48 43 51 45 33 

Tillgänglig 
kapacitet 
(tim) 

46 46 46 46 59 59 59 59 51 

Beläggnings-
grad 

91 % 59 % 198 % 120 % 81 % 73 % 86 % 76 % 65 % 

 
Därtill illustreras problematiken produktionsplanerarna upplever – att bara ett par veckor 
framåt i tiden är beläggningen avtagande. Den avslutande beräkningen, för V2D5, visar en 
beläggning på 65 % vilket är en knapp tredjedel av beläggningen på V1D3.
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat utifrån tidigare analys. 
Vidare beskrivs studiens implikationer och begränsningar. Därtill beskrivs studiens 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Studiens resultat tar utgångspunkt i F1 och den presenterade analysen. Resultatet används 
sedan för att besvara F2 (se Figur 26) och utforma ett generellt beslutsstöd för en ETO-
produktion, vilket då uppfyller syftet. 

6.1.1 Vilka faktorer begränsar produktionstakten av kundanpassade produkter? 
Studien påvisar flera begränsande faktorer. I ramverket framgår att alla flöden har 
begränsningar. Vad de begränsande faktorerna är varierar beroende på vilken typ av 
tillverkningsstrategi företaget väljer tillämpa. Tydligt är att ju mer kundorderdriven 
produktionen är, desto mer osäkerhet i tillverkningsprocessen medför det, vilket skapar större 
utrymme för begränsningar att uppstå. Förutsägbarhet blir därför en nyckel i arbetet med att 
minska sina begränsningar och uppnå jämnare flöde. För att konkretisera detta resonemang 
har tre huvudsakliga faktorer fastställts, vilka avgör produktionstakten för en ETO-produktion.  

1. En oförutsägbar marknad 

Den tydligaste begränsningen vår studie fann var den marknad ETO-företag befinner sig på. 
Eftersom det är upp till kunden hur produktvarianten ska se ut går det aldrig vara helt säker på 
hur nästa produktvariant ska se ut. Följer gör att det dessutom är osäkert hur lång tid nästa 
produkt kommer att ta att tillverka. Studien visar att företag ofta har ett hum om dessa svar, 
men inte tillräckligt för att kunna prognostisera. 
 
Om det redan i första ledet, det vill säga när säljavdelningen tar kontakt med kunderna, kan 
erbjudas någon standard från den breda produktmixen skulle det underlätta för att skapa en 
jämnare produktion. En jämnare, och således också mer förutsägbar, produktion skapar enligt 
Slomp et al. (2009) underlag för implementering av taktstyrd produktion. Studien har 
genomgående pekat på att taktstyrd produktion är eftersträvansvärt, men vägen dit för en ETO-
tillverkare är problematisk. Att kunna styra inkommande order i en riktning som medför 
tendenser till en urskiljbar produktmix är ett steg i rätt riktning. Samtidigt är det viktigt att inte 
frångå sin ursprungsstrategi, vilken är vad som gör ETO-företag unika. Produktförslagen till 
potentiella kunder måste läggas fram på ett sådant sätt att kunden fortfarande känner att 
produkten är kundunik. 
 
Konsekvenser av en urskiljbar produktmix är många – en är att det underlättar planeringen. 
När det finns en viss förutsägbarhet ökar tydligheten och möjligheten att strukturera arbetet 
för att uppnå en jämnare beläggningsgrad. Det framgår från fallstudien att en jämnare 
beläggningsgrad inom det föreslagna CONWIP-området (förtillverkningen) kan ge positiva 
utslag. Görs CONWIP-implementeringen dessutom i samband med införande av FIFO-banor 
och taktstyrd produktion (om än delvis) förenklas schemaläggningen än mer. I synnerhet är det 
tydligheten i arbetsutförandet som ökar (Slomp et al., 2009), vilket också skapar möjlighet för 

Figur 26: Studiens resultat. 
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ett annorlunda PPS. Vid CONWIP uppstår konstanta köer som produktionsplaneringen avser 
att optimera (Land & Gaalman, 1996; Zäpfel & Missbauer, 1993). Införande av CONWIP, i en 
ETO-produktion, är långtifrån simpelt och kan därför behöva göras stegvis. Att utgå från sina 
produktfamiljer för att sedan skapa CONWIP för en av dessa i utvecklingssyfte är ett förslag. På 
så vis skapas möjlighet för ett större införande på sikt där grundläggande misstag kan undvikas. 

2. Antalet produktvarianter 

En identifierad begränsning för många ETO-företag är de olika produktvarianterna, med 
varierande efterfrågan, skilda processtider och olika vägar genom produktionsflödet (Slomp et 
al., 2009). Konsekvensen blir bland annat en svårighet i att lyckas länka de olika 
tillverkningsstegen för att skapa ett jämnt flöde. Varje resurs tillverkar därmed i sin egen takt 
och trycker produkter framåt i flödet. Detta leder i sin tur till att lagrad volym i buffertar längs 
flödet blir onödigt stor, samtidigt som köer uppstår. Hos fallföretaget visade sig detta genom 
höga lagernivåer mellan två olika tillverkningsavdelningar. Vidare gav det en stor differens 
mellan ledtid och värdeskapande tid (se Bilaga 9). För att skapa förutsättning för ett jämnt och 
kontinuerligt flöde behöver de individuella processerna därmed vara länkade så att varje resurs 
bara producerar nödvändigt för nästa tillverkningssteg. Ett steg mot att länka samman 
processer är bestämmandet av takttid, vilken sedan används för att synkronisera 
tillverkningsstegen med efterfrågan (Duggan, 2013; Slomp et al., 2009). 
 
Många produktvarianter leder även till att andelen ställ för de olika processerna blir fler. Varje 
ställ innebär en tidsförlust och begränsar den tillgängliga produktionstiden (Muchiri & 
Pintelon, 2008). Uppkomna tillgänglighetsförluster på grund av ställtid går att minska genom 
en minskning av antalet produktvarianter. Studien visar däremot att en minskning av 
produktvarianter i ETO-produktion är svårt. Ställtiderna blir därför ofrånkomliga, men kan 
minskas genom fler resurser med samma egenskaper. På så sätt jämnas ställtiderna ut något då 
det går att köra flera produktvarianter samtidigt. 
 
I problembeskrivningen framgick att ETO-produktion medför en problematik med att avgöra 
det faktiska tidsutnyttjandet för varje resurs och således den maximala outputen (Hameri, 
2011). Detta beror till stor del på att resursernas utnyttjande varierar på grund av 
produktmixen. I analysen framgår det att förhållandet mellan teoretisk och verklig cykeltid ger 
ett högt UP. Detta bekräftar att det faktiska tidsutnyttjandet är svårpreciserat och både leder 
till och beror på för höga tidsuppskattningar. Från analysens OEE-beräkningar går det även att 
urskilja stora tillgänglighetsförluster till följd av långa och frekventa stopptider (driftstopp, 
ställtid och justering), vilket sänker andelen tillgänglig produktionstid. Dock var en stor andel 
av stopptiden approximerad och baserad på en enskild persons uppfattning, vilket kan ha 
påverkat resultatet. Däremot, om varje operatör skulle strukturera och planera sitt arbete under 
tiden maskinen är igång (vilket inte skedde under studiens observationer) hade tillgängligheten 
optimerats. 

3. Malplacerade produktionsresurser 

Valet av tillverkningsstrategi påverkar även val av verkstadsupplägg – ETO-produktion är ofta 
en funktionell verkstad (Stevenson et al., 2005) där flödet sällan följer en rak linje från start till 
mål (Braglia et al., 2006). Fallstudien visade en tydlig begränsning i form av produkternas väg 
genom flödet. Visserligen är det svårt att uppnå ett helt rakt flöde i en funktionell verkstad, men 
enligt analysen går det att placera resurserna i en ordningsföljd motsvarande ordningen för de 
flesta produkters tillverkningssteg. På ett övergripande stadie erhålls vid en sådan layout ett 
rakare flöde utan större omvägar. Dock kan flödet på detaljnivå aldrig få samma linjära 
egenskaper som vid tillverkning på produktionslina. 

6.1.2 Hur påverkas schemaläggning av de begränsande faktorerna? 
Med utgångspunkt i F1 har en medvetenhet om hur olika begränsningar påverkar operativa 
funktioner i en ETO-produktion skapats. Inom ramen för denna studie låg begränsningarnas 
påverkan på schemaläggningsprocessen till fokus. För att beskriva hur dessa förhåller sig har 
även här tre huvudsakliga faktorer fastställts. 
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1. Att hålla en jämn beläggningsgrad 

Återkommande för studien är marknadens oförutsägbarhet som tvingar företag till att bli mer 
flexibla gentemot sina kunder (Carvalho et al., 2012). Fallstudien illustrerar detta genom en 
problematik i att matcha tillgänglig kapacitet med kundernas efterfrågan. Främst beror detta 
på den breda produktmixen i kombination med marknadens oförutsägbarhet, vilken 
omöjliggör prognostisering. Planerarna är medvetna om den tillgängliga kapaciteten, men kan 
inte avgöra huruvida den är tillräcklig eller ej två veckor framåt i tiden. Att kunna hantera 
osäkerhet i efterfrågan med så pass kort varsel är svårt – oavsett om kapaciteten måste höjas 
eller om den kan sänkas. Duggan (2013) menar att schemaläggning blir mer komplext när 
produktmixen är bred, vilket bekräftas av studien. Enligt Zäpfel och Missbauer (1993) bör 
schemaläggningen ske i tre steg för att undvika överbeläggning, där det avslutande steget är en 
maskinsekvensiering. Studien visar att sekvensiering ligger utanför planerarens 
arbetsuppgifter, vilket berör nästa konsekvens. 

2. Hantering av köer 

En konsekvens av att tillhandahålla en bred produktmix, vilken också genomsyrar hela 
rapporten, är den ökade mängden ställ. Från fallstudien blev detta som tydligast i 
tillverkningsprocessen inledande steg – lindningen. De olika wellhöjderna medförde ett behov 
av korrekt sekvensering av de uppkomna köerna, vilket planeraren själv inte hanterar. Det läggs 
ett stort ansvar på berörda operatörer gällande planering av de nämnda köerna. 
Planeringssystemet är inte så pass detaljerat att planeraren kan styra ordningen för arbetet, 
utan endast vilken dag varje order ska tillverkas. Med hjälp av en konstant PIA-nivå (CONWIP) 
skulle det medföra konstanta köer som skapar möjlighet för planeraren att minska ställtider 
med hjälp av lämplig sekvensering (Zäpfel & Missbauer, 1993). 

3. Marginaler i PPS 

Från empiriavsnittet framgår att planeraren inte upplever att schemaläggningen påverkas av 
begränsande faktorer. Detta kan bero på förutbestämda marginaler i PPS. Däremot är det 
nödvändigt att diskutera marginalerna, eftersom de är en reaktion på begränsande faktorer från 
F1.  
 
Följden av de köer som uppstår minskar marginalerna för när planeraren kan lägga in nya 
arbetsorder. Detta gör att kapacitetsförhållandet kan bli ojämnt mellan olika tidsperioder, 
vilket orsakar svängningar i beläggningsgraden. Den behövda arbetskraften i produktion skiftar 
därmed vilket ibland leder till behov av att hyra in extra personal. Det är därför viktigt att ha 
inbyggt systemstöd som underlättar planeringen för efterföljande operationer. I det här 
sammanhanget innebär det att kötider för ett inledande tillverkningsmoment automatiskt 
parallellförskjuts till ett senare för att inte skapa för stora variationer i beläggningen. Land och 
Gaalman (1996) beskrev WLC som ett kösystem. De inbyggda marginalerna tvingar varje order 
att vänta extra och skapar således köer. Arbetet med köerna bör enligt Zäpfel och Missbauer 
(1993) styras och påverkas av flödets PIA, vilket bekräftats i studien. 
 
Konsekvensen av de begränsande faktorerna har lett fallföretaget (och säkerligen fler ETO-
företag) mot ett WLC-likt PPS, där marginaler och ledtidsbuffertar skapar hanterbara köer. På 
grund av tillverkningsstrategin är det ett nödvändigt måste, eftersom efterfrågad kapacitet och 
beläggningsgrad varierar så pass mycket (se Tabell 10). 

6.2 Implikationer 
Tidigare forskning behandlar kundanpassad massproduktion (Thomassen & Alfnes, 2017). 
Vidare förtydligar Thomassen och Alfnes (2017) att den forskning som finns huvudsakligen 
fokuserar på design och utformning, snarare än tillverkningsprocessen. Studien har bidragit 
genom att fokusera mer på tillverkningsprocessen och vad som där påverkar produktionstakten 
vid en ETO-strategi när produktionsvolymen är låg jämfört med kundanpassad 
massproduktion. Resultatet mynnade ut i tre huvudsakliga faktorer som begränsar 
produktionstakten och därtill hur de påverkar schemaläggning. 
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Praktiskt bidrag för ETO-företag berör identifierade begränsande faktorer, men även förslag på 
hantering av dem. Konkreta metoder har presenterats och även illustrerats (Se Bilaga 10) för 
denna hantering. Införande av metoder som vanligtvis används vid traditionell tillverkning mot 
lager har föreslagits, där implementering bör göras succesivt. Därtill kan genomförandet inte 
göras rakt av, utan istället efter någon gruppvis variant. Hur detta praktiskt ska gå till ligger 
utanför studiens syfte och nyttoområde. 

6.3 Metoddiskussion 
Resultat har funnits med hjälp av flera insamlingsmetoder, där datainsamling genomförts i en 
ordning med bakomliggande resonemang. Inledande intervjuer och observation var 
ostrukturerade för att skapa en bred informationsbas gällande problemområdet. Vidare 
användes dessa för att identifiera vad som skulle studeras mer ingående vid efterföljande 
observationer. Senare genomfördes även dokumentstudier och kompletterande intervjuer. 
Baserat på ny information från de kompletterande intervjuerna uppstod ett behov av att även 
genomföra kompletterande observationer. Intervjupersonerna besatt endast två olika 
befattningar. Hade fler intervjuer genomförts med olika personer med andra befattningar och 
arbetsroller hade studien fått ett bredare perspektiv. Under observationerna ställdes frågor till 
anställda i andra yrkesroller, vilket var positivt för att få en mer trovärdig och nyanserad bild 
av verkligheten. 
 
Det hade varit fördelaktigt att ha följt mer än en produkt genom flödet, eftersom operatörerna 
berättade om oförutsedda händelser som sker med jämna mellanrum, vilka inte inföll under 
studien. Vidare hade ett snävare tidsintervall mellan inledande och avslutande datainsamling 
varit att föredra, då alla verksamheter är föränderliga och allting inte var sig likt under studiens 
gång. Trots ovanstående resonemang var det till studiens fördel att en och samma produkt 
studerades i alla tillverkningssteg för att stärka trovärdigheten av insamlade data. Däremot 
hade det givit en mer representativ bild för tiderna i värdeflödesanalysen om studien undersökt 
en rotor vars dimension motsvarade den storlek som kunderna oftast efterfrågar och som 
därmed oftast tillverkas.  
 
Studien har till viss del utgått från befintliga modeller och teorier. Användandet av vedertagna 
teorier gjordes i syfte att stärka utfallets trovärdighet. Därtill användes väl beprövade 
datainsamlingsmetoder för att öka studiens validitet och reliabilitet. Med hjälp av bifogade 
observations- och intervjuguider stärks objektiviteten, eftersom gemene man kan upprepa 
studien. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Begränsningar i produktion för tillverkande företag påverkas redan vid val av 
tillverkningsstrategi. Tillämpar företaget en ETO-strategi uppkommer begränsningarna som en 
följd av varierad efterfrågan, eftersom kunderna är med och anpassar produkterna i 
designfasen (Wikner & Rudberg, 2005). Det leder till att produktmixen blir odefinierbar och 
verkstadsupplägget måste anpassas för att kunna hantera detta. För att tackla produktmixen 
blir verkstadsupplägget ofta en funktionell verkstad där processerna blir svåra att länka 
samman (Hameri, 2011). För att generera ett kontinuerligt och jämnt flöde har ett 
rekommenderat framtida tillstånd av flödet skapat (se Bilaga 10). För att uppnå detta förslår 
studien tre huvudsakliga metoder: CONWIP, FIFO och Takt. 
 
Införande av FIFO mellan varje process skulle skapa ett kösystem likt WLC (Zäpfel & 
Missbauer, 1993). Om det efterföljs kommer ett CONWIP dessutom kunna upprätthållas 
(Slomp et al., 2009), vilket skulle göra flödet mer förutsägbart. Ett flöde där produkterna har 
en förutbestämd ordning och konstanta köer skapar större möjlighet för sekvensiering av 
planeraren (Zäpfel & Missbauer, 1993). Från teori och empiri framgår att bred produktmix 
medför varierande ställtider (Duggan, 2013), vilket enligt Zäpfel och Missbauer (1993) är vad 
sekvensiering ämnar att hantera. 
 
OEE-beräkningarna påvisade tidsmässiga förluster som kan vara en realitet vid ETO-
produktion. Utifrån dessa går det att skapa förutsättning för att mäta utfallet av eventuella 
förbättringsarbeten. OEE beräknades med hjälp av observationer och tillhandahållen 
dokumentation, vilka inte gav exakta värden, utan snarare fingervisningar för hur företaget låg 
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till. En framtida rekommendation för fallföretaget vore att föra mer detaljerad statistik i syfte 
att kunna erhålla en högre tillförlitlighet vid framtida beräkningar och därmed möjliggöra ett 
mer fullständigt beslutsstöd. 
 
Slutligen, för att hantera den tydligaste begränsningen – marknaden – skulle ett tätare 
samarbete mellan sälj- och produktionsavdelningen vara nödvändigt. Att tillhandahålla en 
standard (som föreslaget i diskussionen) är inte den bästa vägen, då ETO-strategin i så fall 
tappar sin främsta fördel som primärt innebär anpassbarhet gentemot kund. Istället vore det 
fördelaktigt att erbjuda förmånligare avtal till kunder som väljer en produkt vilken bidrar till 
att jämna ut den totala produktmixen. Det skulle skapa förutsättningar för ett mer unisont 
flöde, där många begränsningarna skulle reduceras och möjlighet för tidigare föreslagna 
åtgärder skulle bli enklare att implementera. 

6.5 Vidare forskning  
Eftersom ett företag sällan är ett annat likt krävs mer forskning gällande begränsningar i ETO-
produktion. Att genomföra studier som liknar denna är ett måste för att avgöra om de 
identifierade begränsningarna är generella eller endast företagsspecifika. Vidare krävs studier 
på större delar av ett tillverkningsflöde än vad denna studie tog hänsyn till. Dessutom behövs 
mer forskning som jämför vilka begränsningar som föreligger mellan kundorder- och 
prognosdriven produktion.  
 
I denna studie har endast begränsande faktorer fastslagits, vissa åtgärdsförslag tagits fram och 
hur begränsande faktorer påverkar schemaläggning. Det behövs forskning som testar de förslag 
som tidigare studier, och även denna, lagt fram i verkställande, praktiska undersökningar. 
Därtill se hur schemaläggning påverkas efter föreslagna förändringar. På så vis kan 
tillämpligheten och användbarheten fastställas, vilket då också skulle ge en fingervisning om 
vilket håll forskningen bör röra sig åt. 
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Bilaga 1 Litteratursökning 

Databas Sökord 
Antal 
träffar 

Google Scholar ”production planning” AND MTO 4 110 

Google Scholar ”scheduling production” 8 670 

Google Scholar supermarket AND lean 41 400 

Scopus ”car sequencing problem” 91 

Scopus ”car sequencing” 123 

Scopus development AND demand* AND product* AND ”time to market” 298 

Scopus ETO AND optimization 74 

Scopus ETO AND production 337 

Scopus increas* AND ”production demands” 654 

Scopus ”job shop” AND ”production flow” 30 

Scopus ”lean manufacturing” AND ”customer satisfaction” 222 

Scopus ”mixed model” AND opitmization 565 

Scopus ”mixed model” AND variety 751 

Scopus MTO AND ETO AND ATO 6 

Scopus MTO AND optimization 163 

Scopus OEE 775 

Scopus ”product family” 3 251 

Scopus production AND OEE 353 

Scopus ”production scheduling” AND factor* 496 

Scopus ”production scheduling” AND ”limiting factor*” 156 

Scopus scheduling AND production 24 223 

Scopus sustainability AND ”supply chain management” 1 535 

Scopus ”takt time” AND practical 16 

Scopus ”theory of constraints” AND ”job shop*” 29 

Scopus ”time to market” 7 245 

Scopus ”time to market” AND ”cycle time” 176 

Scopus ”time to market” AND ”product life cycle” 185 

Scopus TOC AND production 2 694 

Scopus ”value stream mapping” 993 

Scopus Volume AND ”takt time” 16 

Scopus ”workload control” 245 

Web of Science Development AND demand* AND product* AND ”time to market” 145 

Web of Science ”lead time reduction” AND ”competitive advantage” 8 

Web of Science ”time to market” AND ”cycle time” 114 
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Bilaga 2 Observationsguide 

Baserad på material från Rother och Shook (2001)
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Bilaga 3 Intervjuguide 

1 Hur schemaläggs förtillverkningen? 

2 Hur beläggs resurserna i förtillverkningen? 

3 Vad tycker du om dagens flödesutformning av förtillverkningen? 

4 Hur försvåras dina arbetsuppgifter baserat på dagens flödesutformning av 
förtillverkningen? 

5 Vilka flödesförändringar skulle du vilja göra i förtillverkningen? 

6 Vilka faktorer skulle påverkas positivt av en flödesförändring i 
förtillverkningen? 

7 Har du möjlighet att påverka en framtida utformning av flödet i 
förtillverkningen? 

8 Har företaget någonsin tillämpat CONWIP i förtillverkningen? 

9 Tror du det är möjligt att tillämpa CONWIP i förtillverkningen? 

10 Hur skulle ditt arbete påverkas av ett införande av CONWIP? 

11 Har företaget någonsin tillämpat FIFO i förtillverkningen? 

12 Tror du det är möjligt att tillämpa FIFO i förtillverkningen? 

13 Har företaget någonsin tillämpat taktstyrd produktion i förtillverkningen? 

14 Tror du det är möjligt att tillämpa taktstyrd produktion i förtillverkningen? 
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Bilaga 4 Symbolförklaring – Värdeflödeskarta 

Hämtad från Rother & Shook (2001, s. 94).
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Bilaga 5 Tillverkade rotorer i förtillverkningen 2017 

 Styck Procentuell andel 

Totalt antal tillverkade rotorer 11 714 100 % 

Antal delade rotorer 745 6,4 % 

Antal ytbehandlade rotorer 1 302 11,1 % 

Antal delade och ytbehandlade rotorer 196 1,7 % 

Antal kasserade rotorer 133 1,1 % 
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Bilaga 6 Ingående komponenter i studerad rotor 

 Beståndsdel Kvantitet 

Planband 93,19 kg 

Veckband 126,41 kg 

Limbas 21,47 kg 

Härdare 1,24 kg 

Lösningsmedel 0,01 kg 

Sorptionsfärg 75,16 kg 
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Bilaga 7 Planerad tillverkningstid för studerad rotor 

 Lindning Sågning och fräsning Ytbehandling 

Processtid 3 tim 6 min 1 tim 53 min 4 tim 

Cykeltid 51 sek per kg 14 min 8 sek per bit 30 min per bit 

Total ställtid 3 min 0 min 0 min 
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Bilaga 8 Storleks- och viktgruppering av tillverkade rotorer 

 JXXXXXX

X [X = 

siffra] 

PUMZ-02 

/ZUMZ-

02 

ZRUT PUML/ 

ZUML 

ZUMP ZUMR ZURR 

Totalt 6219 st 716 st 2 st 269 st 2017 st 1749 st 742 st 

Diameter-

grupp 1 [cm] 

[29-40] 

6219 st 

[60-137] 

366 st 

[122-

137] 2  

[153-163] 

140 st 

[160-210] 

2017 st 

[47-135] 

681 st 

[45-135] 

364 st 

Diameter-

grupp 2 [cm] 

- [142-185] 

192 st 

- [183-240] 

129 st 

- [140-185] 

421 st 

[140-185] 

191 st 

Diameter-

grupp 3 [cm] 

- [190-235] 

90 st 

- - - [190-240] 

339 st 

[188-240] 

148 st 

Diameter-

grupp 4 [cm] 

- [240-265] 

50 st 

- - - [242-290] 

119 st 

[243-250] 

39 st 

Diameter-

grupp 5 [cm] 

- [290-350] 

18 st 

- - - [293-420] 

189 st 

- 

 

 JXXXXXXX 

[X = siffra] 

PUMZ-02 

/ZUMZ-

02 

ZRUT PUML/ 

ZUML 

ZUMP ZUMR ZURR 

Totalt [kg] 161 694 kg 48 660 kg 96 kg 22 442 kg 161 360 kg 159 535 kg 47 016 kg 

Viktgrupp 1 

[kg] 

26 kg styck 

161 694 kg 

30 kg styck 

10 980 kg 

48 kg 

styck 

96 kg 

70 kg 

styck 

9 800 kg 

80 kg styck 

161 360 kg 

28 kg styck 

19 068 kg 

28 kg 

styck 

10 192 kg 

Viktgrupp 2 

[kg] 

- 75 kg styck 

14 400 kg 

- 98 kg 

styck 

12 642 kg 

- 75 kg styck 

31 575 kg 

75 kg 

styck 

14 325 kg 

Viktgrupp 3 

[kg] 

- 98 kg styck 

8 820 kg 

- - - 98 kg styck 

33 222 kg 

98 kg 

styck 

14 504 kg 

Viktgrupp 4 

[kg] 

- 210 kg 

styck 

10 500 kg 

- - - 215 kg 

styck 

25 585 kg 

205 kg 

styck 

7 995 kg 

Viktgrupp 5 

[kg] 

- 220 kg 

styck 

3 960 kg 

- - - 265 kg 

styck 

50 085 kg 

- 
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Bilaga 9 Värdeflödeskarta över nuvarande tillstånd för stora rotorer – Förtillverkning – delade och ytbehandlade rotorer. Observera 

att det inom parentes anger totala andelen (stora och små) rotorer i buffert.
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Bilaga 10 Värdeflödeskarta över framtida tillstånd för stora rotorer – Förtillverkning – delade och ytbehandlade rotorer 


