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1 Introduktion 

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts 
upp kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill 
beskrivs studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens 
disposition.  

1.1 Bakgrund 

Logistik är ett brett begrepp som kan ta flera skepnader och denna rapport riktar 
förstoringsglaset mot produktionslogistik. Mattson och Jonsson sammanfattar 
begreppet genom att föra samman producerande företag med planering, utveckling, 
samordning, organisation, styrning och kontroll kopplat till dess material- och 
resursflöden (2003). Författarna förklarar att förflyttning och lagring, med så lite 
resursutnyttjning som möjligt, av allt från råmaterial till slutprodukt är i centrum för 
de producerande företagen (2011). Området är brett och för att utmana andra 
tillverkande företag om marknadsandelar är det viktigt att lägga hög fokus på deras 
produktionslogistik. Globaliseringen, som ökat kraftigt under senaste 20 åren, har 
lett till att företag utan större svårigheter kan producera på annan plats runt om i 
världen istället för att specialisera sig på produktionen själva (Jakobsson, 2007). 
Genom denna utveckling har dörren öppnats för kontraktstillverkning.  
 
Kontraktstillverkning (eller legotillverkning) är en process varpå ett företag 
outsourcar sin tillverkning till ett annat företag vars position förklaras med hjälp av 
ett kontrakt (Lee & Tang, 1998). Det tillverkande företaget får information om vilken 
produkt det ursprungliga företaget kräver och tillverkar produkten därefter. 
Kontraktstillverkningsföretag kan ha en eller flera kunder de jobbar åt och det är 
viktigt för kontraktstillverkningsföretaget att både förse kunder med produkt samt 
upprätthålla en bra relation med kund (Lee & Tang, 1998).  
  
Denna typ av outsourcing har blivit mer populär då företag ämnar minska kostnader 
genom att outsourca fokus på vissa arbetsområden som är nödvändiga och istället 
anlita ett annat företag för att uträtta specifika tjänster åt dem. Genom att låta andra 
företag som specificerar sig på, i detta fall, produktion kan det ursprungliga företaget 
uppnå flera fördelar såsom förbättrade leveranser och kostnadsminskning (Cao & 
Zhang, 2010). Från ett kontraktstillverkande företags perspektiv som livnär sig på 
andra företagsbehov av att förbättra förutsättningar och resultat inom produktionen 
är det därför viktigt att vara experter inom ämnet. 

1.2 Problembeskrivning 

Sedan den kraftiga ökningen av kontraktstillverkare som tagit plats i industrivärlden 
under 1990-talet har antal kontraktstillverkare kontinuerligt ökat. Prognoserna 
pekar på att denna kurva beräknas fortsätta stiga (Lee & Tang, 1998). För att som 
kontraktstillverkare bevara konkurrenskraften i denna växande marknad är det 
därför av hög relevans att undersöka hur man kan förbättra produktion samt minska 
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kostnad (De Felice, et al., 2015). En stor utmaning för kontraktstillverkare är att 
övertyga kunden att det är gynnsamt för denne att ingå i ett avtal.  
 

Kontraktstillverkning medför att kunden ställer speciella krav på det konsulterande 
företaget. Detta innebär i sin tur att det kontraktstillverkande företaget antingen 
måste vara bättre på tillverkning än kunden eller åtminstone tillräckligt bra för att 
skapa värde genom att låta kunden släppa fokus på produktion överhuvudtaget. 
Därtill krävs att man utöver en kvalitativ, effektiv och resurssnål produktion också 
producerar till ett konkurrenskraftigt pris. Alla dessa aspekter är såvida beroende av 
varandra och skapar då naturliga spänningar mellan företagen. Annan spänning som 
uppstår är pressen på det tillverkande företaget att uppnå korta ledtider och 
minimering av slöserier men samtidigt är det fundamentalt att minimera 
färdigvarulagret (Mattsson, 2012). 

För att öka antal marknadsandelar finns det många tillvägagångssätt inom en 
verksamhet. Igor Ansoff förklarar, med hjälp av sin välkända matris ansoff-matrisen, 
om olika strategier för tillväxt. Dessa är “market penetration”, “market 
development”, “product development” och “diversification” (Ansoff, 1980). Då 
fallföretaget är ett kontraktstillverkande företag så är förhållandena unika, vilket 
medför att vissa tillväxtmetoder är mer eller mindre applicerbara för verksamheten. 
Fabio och Petrillo hävdar (2015): 

 “Global competition has caused fundamental changes in the competitive 

environment of manufacturing industries. Firms must develop strategic 

objectives which, upon achievement, result in a competitive advantage in 

the market place. However, for almost all manufacturing industries, an 

increased productivity and better overall efficiency of the production line 

are the most important goals” 

 
Dessa förhållanden i samband med varandra riktar denna studie mot 
produktionsplanering som tillvägagångssätt. 
 
Konsucuouglu och Bilge pekar på den ovissa miljö som existerar i dagens industriella 
värld vilket gör att det är mer eller mindre omöjligt att uppnå en perfekt 
produktionsutformning (2012). Womack förklarar att lean production har förmågan 
att minska tid och kostnader samtidigt som kvalitén på produkten kan öka (Womack 
& Jones, 1996). Inom lean production finns en mängd verktyg och de som är avsedda 
för denna studie är värdeflödeskartläggning (VSM), spaghettidiagram och key 
performance indicators (KPI). 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

I problembeskrivningskapitlet framgår att företagen i stor utsträckning är beroende 
av sin produktionsprestation, där ledningen i dagsläget ser möjligheter för 
optimering. Vidare framgår att lösningarna har till syfte att i längden minska eller 
eliminera onödiga kostnader och resurser. Därmed är syftet med denna studie: 
  
Att undersöka hur och på vilka sätt planering av produktion kan leda till 
effektivare resursanvändning. 
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För att kunna besvara syftet har det brutits ner till två frågeställningar. Då vi vill 
minska eller eliminera eventuella, onödiga resurser i studien som företag kan ha och 
sedan kunna generalisera detta på tillverkande företag måste vi först kunna 
identifiera de logistikkopplade faktorerna som har påverkan på resurserna inom 
produktionen. Forskningsfrågorna är: 
  

1. Vilka produktionsplaneringsfaktorer har påverkan på resurserna? 
  
Efter att ha identifierat de slöserier som går åt inom produktionsplaneringen måste 
vi urskilja de olika resurserna och förstå vilken påverkan de olika faktorerna har 
samt i vilken grad de kan minskas med en förbättrad produktionsplanering, genom 
mätningar framtagna från fallföretaget.  
  

1.  Hur och i vilken grad påverkas resurser av en effektiviserad 
produktionsplanering? 

 
För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie 
genomföras. 

1.4 Omfång och avgränsningar 

Studien behandlar de faktorer som påverkar resursåtgången såsom produktionstid, 
slöserier och säkerhetslager. Vad studien däremot inte kommer att gå in på är 
transport för in- och utleverans, kundservice samt inköpslogistik. Dessa områden 
inkluderas inte i studien då den enbart ämnar fördjupa sig inom själva 
produktionsplaneringen kopplat till tillverkningsprocessen i det logistiska flödet. 
Studien går heller inte in på beräkningar där nuläge jämförs med önskat läge, utan 
håller sig till diskussioner som ämnar upplysa läsaren om informationen som 
framtagits. Detta för att tidsåtgången för studien är begränsad och således är 
rapportens fokus begränsat. 
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2 Metod och genomförande 

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens valda metoder som är valda för 
att besvara studiens syfte. Först klargörs studiens forskningsmetod, vidare 
förklaras studiens ansats och metodval. Därtill beskrivs studiens valda 
forskningsstrategi och datainsamling. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 
studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

Fråga 1 kommer att besvaras med hjälp av tidigare forskning som underlag för att 
utröna företagets brister inom produktionsplanering samt kvantitativ analys av 
insamlade data genom observation och dokumentstudie. Metoderna är valda för att 
informativt ge studien en valid bild av vilka slöserier som är kopplade till 
resursåtgången. Den observationen vi ämnar företa oss har för avsikt att ge insikt och 
förståelse för produktionens prestation i dagsläget samt i framtiden. 
Dokumentstudier är nödvändig för att få en helhetsbild men även för att skapa en 
referenspunkt i förbättringsarbetet. 
  
För att besvara fråga två tillämpar vi en öppen observation i syfte att öka studiens 
validitet. Utöver detta kommer olika dokumentstudier användas i form tidigare 
registrerade data när man jämför referenspunkten med slutresultat, men även 
mötesanteckningar från styrningsmöten på olika nivåer. Syfte är att samla in 
information gällande produktionsplaneringens påverkan på produktionens 
prestation i form av nyckeltal och resursåtgång vilket kommer vara av betydande vikt 
för studiens analys.   
 
Utöver de redan angivna metoderna som är direkt kopplade till respektive 
forskningsfråga, så kommer även ostrukturerade intervjuer föras med 
nyckelpersoner från företaget vilka innehar beslutsfattande positioner, detta för att 
ge en relevant bakgrundsbild av verksamheten. Figur 1 illustrerar upplägget för 
studien. 
 
 

  
Figur 1 - Koppling frågeställning och metod 
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2.2 Arbetsprocess 

 
Figur 2 - Studiens arbetsprocess 

 
Studiens arbetsprocess finnes i Figur 2 och kommer ha sin början i en 
litteraturgenomgång vilket kommer ske i parallellitet med tre ostandardiserade 
intervjuer med personal i olika beslutsfattande positioner. Därefter så kommer 
öppna observationer inom produktion att genomföras under fem separata tillfällen, 
för att öka trovärdigheten i resultatet samt undvika avvikande händelser. Under 
observationens gång kommer även dataanalysprocessen att starta, där den empiriska 
data som samlats in börjas kvantitativt analyseras. Vid slutfasen av studien så 
kommer en sammanställning av rapporten och dess resultat samt diskussion 
kommer utformas. 
 
Det företag som fallstudien utförs på är ett SME som bedriver kontraktstillverkning 
(Anon., 2003). Då kontraktstillverkning innebär att tillverkningsprocessen är den 
enda värdeökandeprocess som bedrivs så är det av mycket hög relevans att ha en 
effektiv produktionsplanering. Detta resonemang lade grunden för att genomföra 
studien inom kontraktillverkningsbranschen då det är dess huvudsakliga funktion.  

2.3 Forskningsmetod 

Vald forskningsmetod förklarar vilken typ av studie som genomförs. Patel och 
Davidson skriver om tre stycken olika forskningsmetoder: explorativ, deskriptiv och 
hypotesprövande (2011). Den förstnämnda handlar om att skapa förståelse i ett 
identifierat problem genom forskning eller undersökning. Explorativ handlar alltså 
om att fylla luckor i kunskapen genom utforskning. Deskriptiv undersökning 
används för att beskriva någonting. Dessa beskrivningar kan vara av nutid eller dåtid 
och det är viktigt att studien eller delen av den studien som är deskriptiv är 
detaljerad och tydlig. Slutligen finns det även hypotesprövande som används inom 
områden där kunskapen är stor och teorier utvecklats och man vill pröva ett 
samband (Patel & Davidson, 2011).  
 
Då denna studie inleddes med undersökning om vilka produktionsfaktorer som kan 
leda till minskad resursåtgång, var explorativ forskningsmetoden som 
karaktäriserade början av arbetet. Detta för att ge en tydlig bild om vad inom 
produktionen som kunde härledas till onödiga kostnader. Den explorativa 
forskningsmetoden var primärt utformad från primärdata genom observationer. 
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2.4 Ansats 

När en studie ska genomföras är det viktigt att förklara vilken utgångspunkt 
rapporten ska ha. Patel och Davidson förklarar om induktiv, deduktiv eller abduktiv 
rapport som möjlig forskningsansats och möjlig utgångspunkt för arbetet (2011). 
Induktiv ansats utgår ifrån tillgänglig empiri och utifrån den erhållna informationen 
skapar en teori. En forskare som utgår från det induktiva perspektivet kan alltså 
identifieras som en utforskare inom ett område. Författarna förklarar vidare om 
risken som uppstår då teorin baserar sig på underlag som kommer från en specifik 
situation och därav gör teorins verkningskrets osäker. I en deduktiv ansats utgår 
forskaren istället från framtagna teorier och strävar efter att nå en slutsats baserat på 
vad som empiriskt testas i dennes fall. 
 
Här lyfter Patel och Davidson upp styrkan i ansatsen som bedöms vara objektiviteten 
som uppstår då forskaren utgår från en tidigare skapad teori och inte ens egna 
uppfattningar (2011). Abduktiv ansats är en kombination av induktiv och deduktiv 
strategi. Det innebär att forskaren börjar med induktion, alltså skapandet av en 
hypotes utifrån empiri och sedan pröva denna hypotes i deduktiv anda (Patel & 
Davidson, 2011). Rapporten består utav en fallstudie som kommer att utgå ifrån ett 
deduktivt resonemang då studien utgår ifrån tidigare skapade forskningar och teorier 
för det syfte som ska besvaras i arbetet.  
 

2.5 Forskningsinriktning och källor 

Vid val av inriktad forskning så finns det två generella tillvägagångssätt: kvalitativ 
och kvantitativ datainsamling (Patel & Davidson, 2011). Kvalitativ inriktad forskning 
är den typen av forskning som kan tolkas vara lite mer abstrakt och analytisk. Här 
inkluderas datainsamlingsmetoder såsom kvalitativa intervjuer, filmer och analytiska 
observationer. Kvantitativ inriktad forskning omfattar mer “hård” datainsamling och 
i denna kategori inkluderas mätningar, statistiska metoder och analyser av rådata 
(Patel & Davidson, 2011).  
 
Gällandes datainsamling talar man ofta om två typer av källor, nämligen 
primärkällor och sekundärkällor. Patel och Davidson beskriver primärkällor som 
“ögonvittnesskildringar” och “förstahandsrapporteringar” och hänvisar resterande 
källor till sekundärkällor (2011). Detta innebär att primärkällor är något forskaren på 
egen hand observerat, medans sekundärkällor är hänvisade till någon annans 
forskning. Samma skribenter vikten i att fastställa vare sig den fakta någon annan 
tagit fram som man använder sig av verkligen är sann. 
 
Denna rapport har använt sig av en kombination av de två olika forsknings 
inriktningarna kvalitativ och kvantitativ datainsamling. Källorna vid 
datainsamlingen har även den varit av kombinerade karaktär (både primär- och 
sekundärdata).  

2.6 Val av fallföretag 

Då produktionsplanering i anknytning till kontraktstillverkning är i studiens fokus 
hade författarna av rapporten inför uppstarten efterlyst ett företag som uppfyller 
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vissa krav. Dessa krav var att de ska vara ett kontraktstillverkande företag med 
tillåtelse att låta rapportens författare ta del av produktionen och utföra mätningar, 
tester samt intervjuer. Även tillgång till data och dokumentation var nödvändigt.  
Legotillverkare AB (som egentligen heter något annat) är, som eftersökt, ett 
kontratstillverkande företag med ambition att utveckla produktion och ville därför 
även ta del av de resultat som ämnas finnas i samband med denna studie.  
Fallstudien valdes att utföras på just detta företag då det är ett växande företag i 
framkant utav denna bransch där inställningen inför studien var mycket positiv. Det 
är ett globalt företag med en utav sina tillverkningsenheter i Jönköping där studien 
kommer att genomföras på en produktionsavdelning till en specifik kund.  
 

2.7 Datainsamling 

2.7.1 Observation 

Observation används genom att man studerar något observationsobjekt och således 
samlar in information. Den insamlade informationen kompletteras med teori och 
annan insamlad empiri. Här är det viktigt att observatörer ämnar bli objektiva när de 
studerar objektet för att ge en så trovärdig studie som möjligt. Det är viktigt att 
observationen som görs inte sker slumpmässigt utan att vad som observeras sker 
naturligt. Metoden kan användas både som huvudinstrument vid studier, men även 
som komplimenterande information tillsammans med annan datainsamling. Inom 
metoden finns det två olika typer av observationer: strukturerad och ostrukturerad. 
Strukturerad observation innebär att observatören eller observatörerna har 
definierat de händelser som förväntas ske i förväg och sedan registrerar t.ex. tid eller 
frekvens därefter. För strukturerade observationer är det vanligt att använda sig av 
ett observationsschema för att registrera den insamlade data. Ostrukturerad 
observation kräver också förberedelser, men är mer utforskande där observatören 
eller observatörerna strävar efter att samla in så mycket information som möjligt 
med syfte av att skaffa sig en helhetsbild över en situation eller ett beteende (Patel & 
Davidson, 2011). 
  
Observationerna som gjorts har varit både av strukturerad och ostrukturerad 
karaktär. Studien inleddes med att ostrukturerade observationer gjordes för att 
skapa en helhetsbild över produktionen hos fallföretaget. Därefter gjordes 
strukturerade observationer för att samla in data om cykeltid och monteringens 
flöden. 

2.7.2 Intervju 

När man genomför en intervju ställer ena parten en eller flera frågor till 
intervjuobjektet. Vanligast, och mest traditionellt, genomförs en intervju genom att 
intervjuaren träffar intervjuobjektet, men den kan även genomföras via telefon eller 
mail. Intervju skiljer sig från enkät då intervjun ämnar ge forskaren mer mjuka och 
analytiska data snarare än rådata från ett frågeformulär. Intervjuer leder till att 
motivationen som uppstår hos den intervjuade personen påverkas av den relation 
som skapas mellan intervjuaren och intervjuobjektet. Det är viktigt att, vid 
intervjuer, vara medveten om att det inte bara är vad som sägs som är del av 
intervjun, utan även kroppsspråk och gester.  
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När intervjuer görs kan de antingen vara av hög eller låg grad av strukturering samt 
standardisering. Helt strukturerad intervju innebär att konversationen ger lite 
möjlighet för intervjuobjektet att formatera egna, unika svar och helt ostrukturerad 
intervju ger således den intervjuade personen möjlighet att utvecklat svaret helt fritt. 
Helt standardiserad intervju innebär att frågorna är utformade på samma sätt 
oavsett vem som tillfrågas och hur tidigare svar utformats, samtidigt som helt 
ostandardiserad intervju innebär att personen som intervjuar formulerar nya frågor 
under intervjuns gång (Patel & Davidson, 2011).  
 
De intervjuer som ägt rum i denna studie har förts av två intervjuare för att minska 
sannolikheten att svaren tolkats på felaktigt sätt. Intervjuerna har förts för att skapa 
en helhetsbild kring produktionens utveckling och nuläge. Intervjuerna som förts har 
gjorts av låg strukturering då respondenten fått svara utifrån egna erfarenheter och 
uppfattningar samt medel grad av standardisering då vissa frågor varit utformade 
innan intervjun, men andra tillkommit under processen (Patel & Davidson, 2011). 

2.7.3 Dokumentanalys 

Med denna metod läggs innehållsanalys av olika dokument i fokus (Lindstedt, 2017). 
Detta kan omfatta statistik och register, officiella handlingar, litteratur eller bild- och 
ljuddokument. Syftet med dokument kan vara för att besvara frågeställningar kring 
hur något faktiskt förhåller sig och det är därför viktigt att säkerställa att den fakta 
som erhålls från dokumenten är sanningsenlig. Genom att vara källkritisk genom att 
undersöka om vem som skapat dokumentet samt var och när dokumentet skapats 
ökar förståelsen vare sig det är trovärdigt eller inte. För att kunna öka pålitligheten i 
studier som inkluderar dokumentanalys, gäller det att man som forskare inte bara 
väljer det material som stödjer egna teorier och idéer utan att man även granskar 
relevant fakta som finns motsäger ens idéer (Patel & Davidson, 2011). 
 
För denna studie utnyttjades redan skapade dokument för produktstruktur samt 
flödeskarta. Produktstrukturen förklarar tydligt vilka komponenter som ingår i en 
färdig produkt och är relevant för att kunna följa materialflödet och identifiera 
brister i produktionsutformningen. Flödeskartan var erhållen för att kunna få en 
helhetsbild över hela flödet, men visade sig efter granskning inte stämma överens 
med verkligheten då förändringar gjorts sen dess och krävde därför en uppdatering. 
 

2.8 Trovärdighet 

Trovärdigheten, enligt Björklund och Paulsson, av en studie mäts inom tre mått: 
validitet, reliabilitet och objektivitet (Björklund & Paulsson, 2014).Om inte 
rapporten uppfyller dessa krav, förlorar studien dess vetenskapliga värde (Ejvegård, 
2009). Nedan följer förklaring på varje mått samt hur de förhåller sig för just denna 
rapport. 

2.8.1 Validitet 

Validiteten beskrivs i vilken grad forskaren mäter vad denne avser att mäta 
(Björklund & Paulsson, 2014). De förklarar även att ett sätt att öka validiteten (och 
även reliabiliteten) är att använda sig av triangulering som innebär att man 
använder sig av två eller fler olika när man genomför en studie för att se om samma 
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resultat erhålls. Ejvegård understryker vikten i att ha rätt kunskap om vad som 
specifikt ska mätas och därefter använda måttet konsekvent (Ejvegård, 2009).  
 
Denna studie tillämpar teori testat av tidigare forskare och därför har en grund 
skapats när det gäller val av mätobjekt. Det innebär att måtten har blivit testad av 
tidigare forskare/forskningsgrupper men samtidigt förlitar sig denna studie mycket 
på att tidigare studier har hög validitet. Önskvärt hade varit att använda sig av 
triangulering men då tidsramen är begränsad har beslutet tagits att det inte är 
möjligt. Då teorierna har studerats noggrant med kravbilden att vara etablerade och 
använda flertal gånger erhålls validitet till studien.  

2.8.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten utgör tillförlitligheten hos mätinstrument såväl som mätenhet 
(Ejvegård, 2009). Författaren pekar på att det är individen som utför mätningens 
ansvar att vara kritisk och observant till instrumenten som används då det oftast är 
denne som även presenterar datainsamlingen. Björklund och Paulsson hänvisar 
återigen till triangulering för att öka reliabiliteten genom att använda sig av flera 
mätinstrument och försäkra sig om att man får samma resultat (2014). 
 
Tidsbegränsningen som präglar studien hindrar möjligheten för triangulering även 
gällandes reliabiliteten. Däremot har mättekniker tydligt studerats med stöd från 
forskning presenterats för att öka arbetets reliabilitet.  

2.8.3 Objektivitet 

Objektivitet beskrivs enligt Ejvegård som något svårt att uppnå, men samtidigt ett 
krav för att kunna publicera vetenskapliga rapporter (2009). Objektivitet handlar om 
att inte låta subjektiva värderingar eller åsikter prägla studien som genomförs. 
Björklund och Paulsson förklarar hur objektiviteten ökar genom att klargöra och 
motivera för varför man som forskare tar olika beslut och därmed låter läsaren ta 
egen ställning till forskningen (2014).  
 
För att upprätthålla en så objektiv nivå som möjligt i denna studie har fokus lagts på 
att kritiskt granska litteratur, metoder och tekniker. Studien har även haft privilegiet 
att ha en handledare som granskat och gett återkoppling för att kunna öka 
objektivitet genom att eliminera vad som kan uppfattas som subjektivt samt 
redogöra för varför teorier används eller inte används. 
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3 Teoretiskt ramverk 

Detta kapitel syftar till att presentera den teoretiska bakgrund som kommer 
användas som ansats för att besvara de formulerade forskningsfrågorna. För att 
ge läsaren en tydlig förståelse, inleds kapitlet med en definition av begreppet 
logistik och förklaring om hur det övergripande präglar denna studie. 
 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen “Vilka 
produktionsplaneringsfaktorer har påverkan på resurserna?” beskrivs följande 
områden i det teoretiska ramverket: “Lean production” och “Uppföljning” vilka båda 
används för att skapa en förståelse för den befintliga verksamheten. För att besvara 
den första frågeställningen är det av hög relevans att förstå vad för 
produktionsplaneringsfaktorer som faktiskt påverkar verksamhetens resursåtgång 
och därför behandlas huvudprinciperna inom lean production (identifiera värde, 
eliminera slöserier samt generera flöde) då det är en metod som används för att 
kunna bygga en förståelse för hur designen av produktionen faktiskt ser ut och vilka 
faktorer som är intressanta för studiens genomförande. 
 
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen “Hur och i vilken grad 
påverkas resurser av en effektiviserad produktionsplanering?” beskrivs följande 
område i det teoretiska ramverket: “Uppföljning”. Tidigare har Teori 2 skapat en 
referenspunkt för studien där det tidigare läget kan jämföras och utvärderas med det 
framtida lägets måttstockar som har etablerats med hjälp av teorin. I och med denna 
teori så skapas en tydlig bild för vilka delar inom produktionsplanering som har mest 
påverkan på verksamhetens kostnader samt hur påverkan speglar sig ekonomiskt.  
 
Jonsson och Mattsson definierar logistik som “läran om effektiva materialflöden” 
(2003). Miltenburg förklarar i sin bok om hur produktionslogistiken syftar till den 
värdeökande processen som kan påverkas med hjälp av utformning och styrning av 
produktionslayout (2005). Genom att studera möjligheter att förbättra 
produktionsplanering hos producerande företag är det därför relevant att redogöra 
för teorier som är kopplade till logistik.  
 

3.1 Lean Production 

Lean Production (Lean) innebär att komma närmare att tillfredsställa kundens 
krav, men samtidigt utnyttja färre resurser såsom arbetskraft, verktyg, tid och 
utrymme (Womack & Jones, 2003). 
 
Efter andra världskriget stod Japan inför stora brister inom mänskliga resurser, 
material och även finanser.  Detta satte den japanska industrivärlden på sin spets då 
landets industrier inte hade möjlighet att investera i produktionsanläggningar likt de 
i USA och Västeuropa (Womack, et al., 1990). Man insåg att de amerikanska 
fabrikerna hade kapacitet att producera 10 gånger så mycket som de japanska 
tillverkningsanläggningarna (Abdulmalek & Rajgopal, u.d.). Istället för att endast 
fokusera på standardiseringen av produkter och hög produktionskapacitet så förstod 
man att endast små delar av tillverkningens hela process faktiskt skapar värde åt 
kunden i slutändan (Melton, 2005).  
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Detta är grunden till den filosofi som blev att kallas “Toyota Production System” 
(TPS) vilket uppkom i Toyotas fabriker med upphovsmakarna Ohno och Singho. 
Idén var att identifiera de processer i en produktion och i ett produktflöde som inte 
tillför värde åt kunden (Shingo, 1989).  
 
Boken “The machine that changed the world” skriven av Womack och Jones beskrev 
för första gången det revolutionerande tillvägagångssättet gällandes produktion som 
TPS ansågs vara. De gjorde jämförelser med det dåvarande produktionsläget i USA 
och Västeuropa, som sedan lade grund till den etablerade teorin “Lean production” i 
resterande delar av världen (1990). Fleischer och Liker konstaterar att ett företag 
som lyckas med att bli Lean tveklöst kommer att se avsevärda kostnadsbesparingar 
och kvalitetsförbättringar inom sin verksamhet i förhållande till om de skulle ägna 
sig åt klassisk massproduktion (1997).  
 
Huvudprinciperna inom Lean är att identifiera värde, eliminera slöserier och 
generera flöde (av kundvärde) (Womack & Jones, 1996).  

3.1.1 Identifiera värde 

Värde kan finnas inom många områden, såsom produktdesign i form av en viss 
funktionalitet eller estetik, med det kan också finnas i tillverkningen där effektiva 
processer erbjuder ett lågt försäljningspris. Värdeskapande aktiviteter definieras som 
de aktiviteter ett företag utför som tillfredsställer en kunds behov i någon mån. En 
värdeskapande aktivitet kan ta många former, det kan vara en tjänst, funktion eller 
estetik och så länge det skapar tillfredsställelse för kunden så anses det vara 
värdeskapande. För att kunna eliminera de icke-värdeskapande aktiviteterna så 
krävs också att dessa identifieras vilket kan göras med hjälp av olika teorier inom 
området (Rother, et al., 2003).  

3.1.2 Eliminera slöserier 

Slöserier är de aktiviteter ett företag utför som skapar kostnader för företaget utan 
att något värde tillförs åt kunden, alltså motsatsen till värdeskapande (Miller, 2005). 
Det japanska namnet för slöseri är ”Muda” vilket, inom Lean-filosofin, är det 
allmänna begreppet för slöserier. En definition av Muda är alla de involverade 
resurser, redskap, yta och delar som är utöver det minimala för att kunna skapa en 
produkts värde (Taylor & Russell, 1999). För att kunna eliminera Muda krävs också 
att man identifierar dessa. För att underlätta identifieringen så har man inom Lean 
sammanfattat sju stycken olika former av Muda: transport, rörelse, väntan, 
omarbete, lager, överarbete och överproduktion (Petersson, 2009). 
Dessa sju stycken Muda definieras ut av Petersson i boken ”Lean: Gör avvikelser till 
framgång”: 
 
Muda 1 - Transport: Alla transporter som sker inom en produktion eller ett 
värdeflöde anses vara slöseri. Detta för att en transport från en process till en annan 
hade kunnat vara inbyggda med varandra och skett parallellt. Det hade resulterat i 
att tiden och resursen som transporten medför hade eliminerats. Petersson förklarar 
att den enda transporten som kan anses som värdeskapande är den då 
produkten/tjänsten skickas hem till kund (2009). 
 
Muda 2 - Rörelse: En rörelse kan vara att en montör behöver gå en viss sträcka för 
att hämta material, redskap eller verktyg vilket innebär att om resursen hade varit 
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placerad korrekt, så hade denna rörelse inte ägt rum och därav anses detta vara en 
form av slöseri. Att behöva sträcka sig efter en resurs eller vrida på överkroppen kan 
vara skadligt ur en ergonomisk synpunkt, vilket i det långa loppet kan resultera i ett 
slöseri då det kan leda till sjukskrivningar som är mycket kostsamt för en 
organisation. 
 
Muda 3 - Väntan: En väntan innebär utebliven arbetstid vilket betyder att en 
resurs kostar pengar utan att något värde tillförs under tiden (Petersson, 2009). En 
väntan kan exempelvis vara en montör som saknar arbete för stunden eller en 
tjänsteman som blir väntande inför ett möte på grund av försening.  
 
Muda 4 - Omarbete: Under ett värdeflöde så kan det uppstå fel och dessa fel 
kräver också justering vilket kallas för omarbete. I en produktion så kan ett omarbete 
exempelvis vara ett felmontage av något slag som leder till att resurser behöver 
förbrukas för att backa montaget till det önskade läget för att sedan montera det 
felaktiga korrekt igen. De resurser som förbrukas efter detta felmontage anses vara 
slöseri eftersom kunden endast får samma produkt men tillverkningskostnaden ökar. 
Istället borde dessa resurser utnyttjas för att proaktivt motverka dessa fel och 
undersöka grundorsakerna till varför de uppstår. 
 
Muda 5 - Lager: Alla typer av buffertar binder upp kapital, yta, höjer riskerna och 
begränsar flexibiliteten i en organisation. Dessa aspekter blir således en form av 
slöseri och en organisation som inte binder upp sitt kapital i lager kan istället göra 
investeringar som utvecklar organisationen.  
 
Muda 6 - Överarbete: Denna form av slöseri handlar om att endast producera det 
kunden faktiskt vill ha och är villig att betala för men även att utföra arbetet utan 
onödiga eller överflödiga processer längs vägen. I en produktion kan exempelvis 
tester vara ett tecken på överarbete då en produktions processer istället borde vara 
tillförlitliga och således säkerställa att den önskade kvaliteten uppnås utan 
kontroller. 
 
Muda 7 - Överproduktion: Petersson förklarar att överproduktion kan betraktas 
som den värsta av alla slöserier på grund av att överproduktion i sin tur orsakar 
andra typer av slöserier (2009). Överproduktion innebär kan innebära att ett företag 
tillverkar mer produkter än vad kunderna är i behov av men det kan också vara att en 
process tillverkar mer och fortare än vad efterliggande process klarar av.  
 
Miller förklarar hur nyckeln är att eliminera slöseri i alla former, närsomhelst och 
varsomhelst (2005).  

3.1.3 Generera flöde 

En “perfekt” produktion har ett stabilt och jämt flöde både i avseende av produkt 
såväl som material. Att generera flöde innebär i sin enkelhet att sträva efter att 
eliminera/reducera stopptider, buffertar och materiallager. Inom Lean filosofin så 
används termen “Heijunka” vilket är det japanska ordet för just utjämning. 
Utjämning kan göras i avseende på volym och arbetsinnehåll, där båda spelar lika 
stor roll för att långsiktigt skapa ett kontinuerligt flöde (Persson 2015).  
 
Ledtidsreducering är vad ett utjämnat flöde bör bidra till, vilket är viktigt ur många 
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hänseenden. En kortare ledtid sänker generellt produktionskostnaden samtidigt som 
den höjer flexibiliteten mot kund. Utöver detta så kan också längre ledtider leda till 
ett större ytbehov än vad som faktiskt är nödvändigt. För att reducera ledtiden så 
beskriver Persson ett antal faktorer som bör tas i beaktning. (2015) 
  
En produktionslayout bör vara utformad så att tiden som produkten transporteras 
mellan produktionens operationer ska vara så kort som möjligt vilket skapar kortare 
väntetid mellan processerna. Detta går att härleda direkt till en av de sju slöserierna 
vilket ä väntan och ska där av reduceras i högsta möjliga grad. 
 
Att minimera buffertar/mellanlagerplatser är essentiellt i ett produktionsflöde för att 
minska ledtiden. Buffertar har direkt påverkan på produktens ledtid, då det stoppar 
upp flödet och utöver detta även påverkar MPIA-nivån (medel-produkter-i-arbete) 
vilket ökar bundet kapital, ytbehovet och sänker flexibiliteten, se slöseriet “lager”. 
 
Att minska förpackningsenheterna skapar ett jämnare flöde ut av material då en stor 
förpackningsenhet bidrar till att skapa långa väntetider och onödiga lager. En liten 
förpackningsenhet låter materialet förbrukas snabbare och således inte stoppar upp 
materialflödet. För att uppnå jämnare materialflöde behövs även att transport 
frekvensen ökar. En mindre partiformning minimerar, precis som med 
förpackningsenheter, också väntetider och onödiga lager.  

3.2 Verktyg 

För att kunna uppnå mer Lean Production är det viktigt att få klart för sig vilka 
metoder som finns tillgängliga samt vilka som passar bäst för det specifika fallet. 
Metoderna ska hjälpa studien att uppnå de önskade förbättringar inom arbetet som 
utförs. Det gäller här att ta i beaktande vad som är rimligt inom tidsramen för 
projektarbetet med. Ett exempel på ett verktyg ofta använt inom Lean är Rapid Plant 
Assessment. 
  
Rapid Plant Assessment (RPA) är en metod skapat av Eugene Goodson med syfte att 
identifiera styrkor och svagheter med produktion (2002). RPA ska hjälpa att finna 
information för ledningen att kunna använda för att identifiera och sedan positivt 
influera områden kopplat till produktionen. Metoden består av två verktyg: en 
blankett som låter observatören betygsätta 11 kategorier som bedömer vilken grad av 
Lean produktionen uppfyller samt ett frågeformulär med ja/nej-frågor som skall 
besvaras efter observation och ju fler “ja” som bockats i, desto högre grad av Lean 
uppnås (Goodson, 2002). 
 
Observatörerna ska studera alla aspekter av produktionens miljö samt föra 
diskussioner med anställda och chefer. Goodson understryker vikten i att inte 
anteckna eller kryssa i något under observation och diskussion då detta kan leda till 
att viktig information inte fångas upp. För att undvika att information ska glömmas 
bort av observatörer ska gruppen som utför metoden istället dela upp områden 
kopplat till de olika delarna av formulären (Goodson, 2002). 
 
Denna rapport har valt värdeflödeskartläggning samt spaghettidiagram som verktyg 
för att utveckla produktionen och dess layout till ett förbättrat läge med avseende på 
Lean Production. 
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3.2.1 Kartlägga värdeflöde 

 
Värdeflödeskartläggning förkortat “VSM” är en teori som grundar sig i “The Toyota 
Way” men etablerades med namnet “Value stream mapping” i och med boken 
“Learning to see” som skrevs av Mike Rother och John Shook (2003). Inom “The 
Toyota Way” så talar man om tre stycken olika flöden som bör tas i beaktning vid en 
produktion och dessa är materialflöde, informationsflöde och människor/processer. 
Rother och Shook använde denna grund för att bygga en simplifierad teori som blev 
just värdeflödeskartläggning där man endast tar i beaktning två utav dessa flöden: 
materialflöden och informationsflöden (Rother, et al., 2003). 
 

 
Figur 3 - VSM över produktionsavsnitt (Seth & Gupta, 2005) 

 
Värdeflödeskartläggning innebär att man kartlägger alla händelser, processer, 
transporter med mera som på något sätt krävs för att skapa produkten från 
råmaterial till och med det att den ligger i handen hos kunden. Det är även ett 
alternativ att endast kartlägga “door-to-door” vilket innebär inom företagets egna 
väggar (Rother, et al., 2003). Ett tydligt exempel på hur en värdeflödeskartläggning 
kan se ut finnes i Figur 3. 
 
Tanken med VSM är att på ett visuellt och enkelt sätt kunna identifiera slöserier och 
skapa en förståelse för hur materialflödet och informationsflödet hänger ihop inom 
verksamheten (Rother, et al., 2003). VSM skapar en grund för implementeringsplan 
vid eventuella förbättringar men gör det även förenklat att diskutera kring en 
produktion inom verksamheten tack vare den visuella layouten (Rother, et al., 2003). 
Womack förklarar att detta verktyg både har förmåga att minska tid och kostnader 
inom en produktion, samtidigt som det bidrar till ökad kvalitet på produkten 
(Womack & Jones, 1996). 
 
Värdeflödeskartläggning kommer därav att hanteras i studien då verktyget på ett 
simpelt sätt, med enbart papper och penna, skapar en visuell bild av 



 18 

produktionsflödet. Verktyget belyser även element såsom cykeltid, lagerhållning, 
resursutnyttjande och informationsflöde (Seth & Gupta, 2005).  

3.2.2 Utforma spaghettidiagram 

Spaghetti-diagram används, likt VSM, med syfte att ge en tydlig visuell bild av ett 
nulägestillstånd över produkt-, resurs, och personals flöde (Petersson, 2009). 
Mandyam Srinivasan definerar Spaghettidiagram som verktyg för att illustrera den 
fysiska rörelsen av produkter {eller personal} genom produktionen eller kontoret. 
 

 
Figur 4 - Exempel spaghettdiagram nuläge 

 
Figur 5 - Exempel spaghettidiagram önskat läge 

Verktyget urskiljer sig då den metod som är mest lämpad när en vill ta reda på hur 
långt någon eller någonting flyttar sig under en viss period (2004). Petersson 
förklarar spaghettidiagrammet som ett komplement till värdeflödeskartläggningen. 
Genom att dra streck på en produktionslayout för varje gång en person i fokus rör sig 
så kommer sedan en överblick skapas med liknelse av färdigkokad spagetti. Efter det 
är uppgiften att försöka minimera dessa utmålade vägar och skapa ett önskat läge. 
Det önskade läget ska jämföras med det nuvarande för att ge förståelse om hur 
slöseri eliminerats (2009). Exempel på hur nuläge samt önskat läge ser ut ges i Figur 
4 och Figur 5.  
 

3.3 Uppföljning 

“If you can’t measure it, you can’t manage it and thus you can’t improve upon it” 
(Felice, et al., 2015). 
 
Genom att följa upp förändringar som blivit implementerade erhålls vetskapen om 
vad som förändrats samt till vilken grad. Detta avsnitt strävar efter att belysa teorier 
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för att utvärdera och följa upp resultat inom en verksamhet. För att kunna skapa 
hållbara förbättringar krävs tillvägagångssätt som möjliggör prestationsmätning och 
andra jämförelsemetoder.  

3.3.1 Key Performance Indicators 

“Key performance indicators” förkortat “KPI” är en teori som används för att kunna 
mäta resultat på ett effektivt sätt vilket kan göras både internt och externt. KPI:er 
kan definieras på flera sätt och inom flera olika områden av en verksamhet, bland 
annat inom finansiell-, produktivitet- och effektivitets prestanda (Dhafr & Ahmad, 
2002). 
 
När man designar KPI:er är det viktigt att göra dessa tydliga och lättförstådda för att 
på ett enkelt sätt kunna följa upp dem. Det är också viktigt att dessa är genomtänkta 
så att de mäter vad som faktiskt behöver mätas och att de är tolkningsbara. Att 
endast ha fokus på KPI:ers resultat kan lätt göra mer skada än vad det tillför och bör 
därför endast användas som stöd vid beslut inom en verksamhet, inte som ett 
definitivt beslutsunderlag (Dhafr & Ahmad, 2002). 
 
Fördelarna med KPI är många - det ger en bra bild för företaget om förbättringar 
eller försämringar, det kan motivera anställda att prestera bättre på arbetsplatsen 
och det är ett av de bästa verktygen för att veta var företaget står i deras prestationer. 
Men nackdelarna finns där - Robert D. Austin förklarar om hur anställda vidtar 
åtgärder enbart för att nå målsättningar och därmed drabbar andra områden inom 
t.ex. produktion (2013). 
 
Zheng et al. illustrerar i deras rapport om hur beräkning av KPI gällandes cykeltider 
kan brytas ned i ett horisontellt träddiagram, se Figur 6. 

 
Figur 6 - Key performance indicators - Nedbrytning av cykeltid(Li, et al., 2008). 

 
Figur 6 visar hur cykeltiden kan brytas ned till process- och kötid. Processtiden 
härleds till den råa processtiden och genomsnittlig MA, machine availability (en 
maskins tillgänglighet). Vidare så är kötiden nedbruten i tre delar; Processing Time 
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Variance, Lot Arrival Rate Variance och Average WIP Level. Dessa bryts sedan ned 
till olika mätmetoder för att kunna finna rätt KPI:er (Li, et al., 2008). 
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4 Nulägesbeskrivning 

Kapitlet ämnar redogöra för den insamlade empiriska data som studien kommer 
utgå ifrån. Detta görs i anknytning till frågeställningarna med syfte att skapa en 
helhetsbild över produktionsplanering på fallföretaget. 

4.1 Fallföretagsbeskrivning 

Legotillverkare AB har deras produktion utanför Jönköping i Jönköpings kommun. 
Företaget går under kategorin kontraktstillverkare och man har ett flertal 
kontrakterade kunder. Kund X är en kund som tillverkar produkter, främst robotar 
som brukas inom sjukvård. Legotillverkare AB tillverkar i dagsläget tre produkter åt 
kund X som vi väljer att kalla Produkt A, B och C. Produkterna har samma funktion, 
men modellerna skiljer sig åt och även om produkternas funktion är densamma, 
varierar tillverkningsprocessen mellan varandra. Rapporten har haft sitt fokus på 
tillverkningen av produkt A. I nuvarande produktionslayout har man på 
Legotillverkare AB varken gjort en värdeflödeskartläggning eller ett spaghetti-
diagram vilket är de nyckelverktyg som rapporten valt att behandla. De 
ostrukturerade observationerna samt intervjuerna som hållits berättar att kundens 
kravspecifikation ställer särskilda krav på Legotillverkare AB:s produktion i form av 
dokumentation och tillverkningsprocesser. Anledningen till detta är att de levererar 
mot sjukvårdsindustrin vilket regleras av unika lagar och förhållanden gällande dess 
leverantörer.  
 
Gällandes kraven på dokumentation förklarade respondenterna i intervjun om ISO 
13485 som krävs vid produktion av sjukvårdsprodukter och för att sedan kunna sälja 
produkten i USA krävs godkännande av FDA (FDA, u.d.). I ISO 13485 finns kraven 
för vad en organisation som tillverkar och levererar produkter kopplat till sjukvård 
och närliggande områden som ska möta kundens och lagens krav. Kraven kan 
exempelvis handla om att produkten ska upprätthålla en viss kvalitet och gäller de 
företag som bland annat utför produktionen (vilket är fallet för Legotillverkare) men 
även distribuering samt service (ISO, 2016). FDA godkännande tillåter ett företag 
eller en organisation att sälja en specifik produkt i USA. De kan slumpmässigt besöka 
organisationen för uppföljning av kraven. I FDA:s allmänna bestämmelser 
sammanfattar de syftet med kraven “att säkerställa att medicintekniska produkter 
skall vara säkra och effektiva(...)”. Enligt respondenterna var det noggranna 
mätningar och kontroller utförda av FDA kopplat till bl.a. BOM, bill of materials 
(dokumentation som förklarar vilka råmaterial och komponenter som ingår i en 
produktstruktur). Om något i produktionen skulle ändras så kräver FDA en s.k. ECO, 
engineering change order, och då skall en revision framtas om denna förändring 
(FDA, u.d.).  
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4.2 Produktionslayout 

Produktionslayouten är färgkategoriserad utifrån vilka funktioner som de olika 
komponenterna i produktionen har, se Figur 7. Färgkategoriseringen består utav 4 
stycken olika kategorier - grönt, blått, rött och gult.  
 

 
Figur 7 – Produktionslayout 

 
Grön färg representerar en monteringsbänk, arbetsbänk eller teststation och de är 
kategoriserade för de har gemensamt att någon form av arbete eller dokumentation 
utförs där. 
Gul färg betyder att det är ett större, fristående redskap som används i samband med 
monteringen i någon form eller att det är förvaring för andra nödvändigheter såsom 
handskar och rengöring. 
Blå färg innebär förvaring utav material som används i produktionen och dessa 
består utav antingen hela pallar eller materialhyllor. 
Röd färg är lagerplatser inom produktionen, vilket innebär att det är utsatta platser 
där produkten väntar för att komma vidare till nästa produktionsprocess. 

4.2.1 Produktflöde 

Genom observationer i produktion skapades en kartläggning ut av produktens flöde 
vilket sedan sammanställdes med produktionens layout. Figur 8 visar med pilar 
produktens väg genom produktionen och därefter följer en kortare beskrivning vid 
varje förflyttning och operation under vägens gång. 
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Figur 8 - Produktflöde 

Produktens flöde har sin start i mellanlagerplats 1 (MLP) som består utav tomma 
vagnar som väntar på att börja transportera produkten genom flödet. En montör 
hämtar upp en vagn, som sedan vandrar till första eller andra monteringsstationen 
som påbörjas parallellt.  
 
Monteringsstation 1 - ”Robot” består utav två stycken monteringsbänkar med 
tillhörande verktyg, vilket möjliggör att två montörer kan montera parallellt. 
Monteringsstationen kräver även två stycken redskap i form av en lift och hålslagare 
vilka är belägna i anslutning till monteringsbänkarna. Stationen består utav flera 
moment såsom, montering och kalibrering. 
 
Monteringsstation 2 - ”Mikroskop” består även denna utav två stycken 
monteringsbänkar med tillhörande verktyg och både monteringsstation 1 samt 2 
besitter samma teoretiska kapacitet. Monteringsstationen är belägen mitt emot 
monteringsstation ”Robot” och båda monteringsstationerna består utav samma typ 
av moment. Efter monteringsstation 1 eller 2 så färdas komponenten vidare mot sin 
respektive teststation 1 eller 2.  
 
Vid teststationerna 1 och 2 så testas komponent (mikroskopets respektive robotens) 
funktionalitet. Detta görs genom att säkerställa att komponenten korresponderar 
med mjukvaran på korrekt sätt. Detta dokumenteras och följer sedan produkten 
genom dess fortsatta flöde. Därefter transporteras komponenten från sin teststation 
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till ”MLP 2” där produkten väntar tills det att resurser för fortsatt montering finns. 
 
Från mellanlagerplats 2 transporteras produkterna till monteringsstation 3 - 
”Casing” som består av två monteringsbänkar. ”Casing”-stationen innebär att 
mikroskopet monteras ihop med roboten och därtill adderas även de yttre 
komponenterna, självaste ”chassit”. Här dokumenteras även komponentnummer och 
produkten får ett produktnummer för att möjliggöra uppföljning vid eventuella 
avvikelser vid sluttest.  
 
Från monteringsstation 3 transporteras produkten till ”MLP 3” där den väntar 
innan den får föras in i sluttest. Sluttestet består utav tre fristående teststationer, 
produkten genomgår alltid en grundläggande test men kan också behöva genomgå 
ett ”extended test” eller ”visuellt test” vilket beslutas genom en algoritm i 
affärssystemet. Detta innebär att hela produktens mjukvara och funktionalitet 
kontrolleras och dokumenteras enligt krav från kund en gång till. Mellan de olika 
testerna så får produkten vänta i ”MLP 4” där den lagras olika länge beroende på 
beläggning och vilka tester som de specifika produkterna ska genomgå.  
 
Därefter transporteras produkten till ”MLP 5” där produkten är helt komplett utöver 
förpackningen. Produkten blir stående på denna lagerplats till det att resurs finns för 
paketering. Inför paketering transporteras produkten manuellt till en specifik 
packyta i höglagret där olika typer av emballage och etiketter utgör paketeringen. Vid 
godkänd paketering förs produkten från höglagret till ett färdigvarulager (FVL) vilket 
är en fristående lageryta med anslutning till produktionsytan.  
 
I FVL ställs den färdiga produkten i väntan på frisläppning från kund och för att en 
frisläppning ska ske så kontrolleras den medföljande dokumentationen grundligt 
vilket innefattar alla testresultat, avvikelser och särskilda bestämmelser. Kontrollen 
utförs av en representant på det egna företaget Legotillverkare AB som, ifall godkänd 
dokumentation, vidarebefordrar all dokumentation till kunden som då har, enligt 
överenskommelse, 24 timmar på sig att själva studera dokumentationen och 
frisläppa den färdiga produkten. Ifall dokumentationen stämmer överens med 
kravspecifikationen frisläpps produkten och transporteras till ett låst och avgränsat 
lagerutrymme inom Legotillverkares lager. Lagerutrymmet ägs utav kunden och 
produkten blir då kund ägd när den transporteras in i lagerytan och där väntar den 
kompletta produkten på transport från Legotillverkare AB:s lokaler till kundens 
köpare. 

4.3 Cykel- och genomloppstid 

Då detta specifika företag tillverkar och monterar en omfattande produkt har en 
tidsstudie av cykeltider utförts av montörer och produktionspersonal själva. Detta för 
att respektive stations cykeltid ofta passerar 60 minuter. För att tydligt få en bild av 
hur lång hela genomloppstiden är har ett dokument skrivits ut med syfte att låta 
montören på den första stationen fylla i datum och tid som processen startade och 
slutade, se bilaga 1. Dokumentet följer sedan med den påbörjade produkten genom 
hela produktionen för att erhålla varje cykeltid men även all väntetid mellan 
stationerna. Genom att anteckna produktens serienummer på dokumentet kan det 
hela tiden kopplas till produkten och dess flödesväg. På baksidan av pappret finns 



 25 

även flera rader kategoriserat efter varje station där den anställde har möjligheten att 
fylla i eventuella avvikelser, se bilaga 2. 
 
Det är viktigt att varje individ som arbetar i flödet är medvetna om mätningarna de 
ska utföra, så ingen data utelämnas. Därför inleddes datainsamlingen med ett 
formellt möte där idéerna och instruktionerna presenterades tydligt för de anställda. 
Det är också viktigt att dokumentet följer med samma produkt under hela flödet för 
att få den naturliga genomloppstiden för produkten och inte en manipulerad sådan. 
Detta innebär att om produkten t.ex. är klar med station ett och är redo för station 
två ska den vänta tills eventuella produkter före i kön gått först tills det är den 
ursprungliga produktens tur, produkten ska alltså inte prioriteras genom flödet. Då 
sluttesterna för produkten antingen kan vara ett visuellt test eller ett utökat 
(extended) test, innebär det att mätresultaten kommer skilja sig åt i den delen av 
flödet och därför har testet låtits göra fyra gånger. Nedan i Tabell 1 presenteras de 
erhållna cykeltiderna för respektive station samt den totala genomloppstiden.  
 

Tabell 1 - Cykel- och genomloppstidsstudie* 

 Robot Mikrosko
p 

Master Test V/E Utleveran
s Kontroll 

Pack 

Cykeltid 1h 1h 1h5m V-4h7m 4m 23m 

Cykeltid 50m 55m 1h3m E-1h33m 4m 13m 

Cykeltid 48m 40m 1h3m E-1h25m 5m 20m 

Cykeltid 55m 1h 38m E-1h53m 13m 15m 

Snitt 54m 54m 58m E-2h15m 7m 18m 

*Tiderna är korrigerade och inte verklighetsenliga för att skydda fallföretagets 
intresse. 
 
Den data som finns i Tabell 1 används senare vid utformning av 
värdeflödeskartläggningen. Det framgår tydligt att cykeltiden skiljer sig åt vilket kan 
bero på vem som monterar, avsaknad av material på rättplats eller andra störningar.  

4.4 Spaghettidiagram 

Spaghettidiagram utfördes på de olika stationerna som finns på fallföretaget. De 
skapades genom att observatörerna antecknade den fysiska rörelsen hos personalen 
som arbetade på den specifika stationen. Genom att använda sig av fyra olika färger 
när streck drogs kunde syftet med gången urskiljas: röd färg innebär att material 
förflyttas (exempelvis om en komponent hämtas till en monteringsplats), blå färg 
innebär att enbart montören förflyttar sig, gul färg illustrerar hur produkten rör sig 
genom flödet innan den var klar och rosa färg förklarar hur den färdiga produkten 
rör sig i flödet. Spaghettidiagram utfördes vid följande stationer: Robot, Mikroskop, 
Master, CCU samt Test. Diagrammen är uppdelade i två bilder för att de utritade 
strecken som motsvarar personalens rörelse inte ska överlappa och skapa krångel för 
läsaren. 
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Figur 9 nedan visar spaghettidiagram för stationerna: Mikroskop, Robot, CCU och 
Test. CCU är den dator som monteras på produkten i operation: Master och klassas 
därför som en undergrupp till Master. I samband med Mikroskopets tillverkning går 
en linje ut från produktionslayouten, vilket innebär att den anställde lämnar ytan för 
att hämta ut material. Det framgår i figuren att operation: Test är den enda stationen 
som inte förflyttar material då det inte är röda streck kopplade till operationen.  
 
I Figur 10 illustreras den fysiska rörelsen hos personal vid stationerna: Master samt 
Casing (undergrupp till Master). Vid Casing finns tre gula streck och det innebär i 
detta fall att det finns tre huvudkomponenter som blir färdiga vid tillverkningen på 
denna station - dessa monteras på senare i produktionen.  

 
Figur 9 - Spaghettidiagram 1 
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Figur 10 - Spaghettidiagram 2 
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5 Analys 

Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri 
och teoretiskt ramverk.  

5.1 Identifierade faktorer 

Vilka produktionsplaneringsfaktorer har påverkan på resurser? 
 
Detta kapitel avser att undersöka vilka produktionsplaneringsfaktorer som går att 
finna och härleda till slöserier. De mätvärden och observationer som genomförts 
kommer att presenteras och diskuteras i förhållande till studiens verktyg för att 
underbygga ett resonemang kring resurspåverkan. 

5.1.1 Värdeflödeskartläggning 

En värdeflödeskartläggning utav produktionen genomfördes, se Figur 11, där indata 
så som genomloppstid (GLT), ledtid (LT), cykeltid (CT) och tidsstudie över 
värdeadderande processer har behandlats. Värdeflödeskartläggningen består av alla 
de processer som är delaktiga i framställningen ut av produkten, där cykeltiden 
definieras som den tid som det tar för en produkt att bli färdigbehandlad i en 
process, ledtiden består av antalet kalenderdagar som produkten befinner sig i en 
process eller transport och GLT är den totala ledtiden för produkten inom den 
angivna produktionen (Rother, et al., 2003).  
 
Kartläggningen av värdeflödet ger en tydlig överblick av de olika mätvärdena i 
samband med produktionen. Från första anblick kan genomloppstiden konstateras 
till X minuter vilket motsvarar Y dagar och Z timmar där ungefär 3 timmar och 4 
minuter är värdeskapande tid. Det innebär att Q% av genomloppstiden är slöserier, 
vilket bör betyda att en Muda-studie ska kunna avslöja var man skulle kunna öka den 
värdeadderandetiden inom produktionen. 
 
Figuren ger även en bild utav produktionsplaneringens funktion, där tillverkningen 
av produkten baseras på så kallade “Shop orders” vilka manuellt avropas av en 
produktionsplanerare. Affärssystemet assisterar sedan med att beräkna beställningar 
på de olika undergrupperna. Detta betyder att en beställning på exempelvis 10 
produkter läggs, vilket sedan resulterar i “shop orders” i varje process i produktionen 
som produktionspersonalen sedan arbetar efter. Då tre stycken olika produkter 
tillverkas i samma produktion skapas svårigheter med detta system. Detta resulterar 
i en större batchproduktion än vad som är optimalt, då affärssystemet inte fullt ut 
interagerar med sina egna beställningar mellan de olika produkterna. Detta betyder 
framförallt att onödigt lager byggs då det sker en viss överproduktion i avsaknad av 
ett stabilt flöde alltså Muda 7 – Överproduktion. 
 
Med hjälp av Rother & Shooks metod att kartlägga värdeflödet så har även ett antal 
slöserier kunnat identifierats (2003). Muda 5 – lager, illustreras tydligt i 
kartläggningen Figur 11 som en bov i sammanhanget då de absolut högsta ledtiderna 
befinner sig i buffertplatser. Det betyder också att Muda 3 – väntan, är kopplad till 
produktionen då produkterna är stående under längre perioder i buffertplatser i 
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väntan på nästa värdeadderande process. Dessa tidigare nämnda Mudas kan även 
vara direkt kopplade till Muda 7 - överproduktion vilket skapar ett behov för just 
buffertplatser som i sin tur bygger väntan. Detta på grund av att man antingen 
bygger ett större färdigvarulager än vad som behövs eller som i detta fall där en 
föregående process tillverkar mer eller i högre takt än vad nästa process klarar av. 
Muda 1 – transport, går också att identifiera genom denna kartläggning, då 
transporter blir en konsekvens utav att processer inte går att genomföra samtidigt 
och/eller parallellt.  
 
Parametern variationsbredd (VB) är också av hög relevans i denna studie då det 
påvisar hur stor variation indata har mellan de olika produkterna. Kartläggningen 
(Figur 11 - Värdeflödeskartläggning) visar att vissa processer har ovanligt stor 
variationsbredd, vilket främst verkar vara kopplat med ledtiderna vid buffertplatser. 
Variationsbredden visar också på att Muda 4 – omarbete, är en bov i processen 
“Visuellt test” då defekter har uppfunnits vilket har skapat en stor variation i ledtiden 
på grund av att man varit tvungen att göra justeringar på produkten.  
 

 
Figur 11 - Värdeflödeskartläggning 

5.1.2 Spaghettidiagram 

Med hjälp av bilderna som framtagits och publicerats under sektionen 4.4 
Spaghettidiagram kan man konstatera ett antal slöserier.  
 
Figur 12 nedan fokuserar på nuläget i produktionen för de två operationerna Robot 
och Mikroskop. Muda 2 – rörelse, framgår tydligt som det uppenbara slöseriet om 
man studerar det utformade spaghettidiagrammet. Dessa överflödiga rörelser är 
tidskrävande och kan skada personalen ur ett ergonomiskt perspektiv. Genom att gå 
otaliga vägar i produktionen dagligen gör att monteringen tar längre tid och kan 
således hämma hela produktionen. För operation Robot ligger materialen nära 
arbetsbänken, men diagrammet visar hur personalens väg ändå är av repetitiv 
karaktär och således onödig. Studerar man operation Mikroskop framgår det att 
materialet är utspritt och även här är personalens rörelse repeterande. Efter 
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monteringen går respektive objekt genom test på teststationer där de senare 
lagerhålls och således skapas Muda 5 – lager, då en förädlad produkt står still i 
produktionen.   
 

 
Figur 12 - Spaghettidiagram Robot och Mikroskop 

 
I Figur 13 och Figur 14 visas spaghettidiagram för de två undergrupperna; Casing och 
CCU. Här identifieras Muda 1 – transport, som tydliggörs om man studerar det gula 
strecket med vetskapen att transport är icke värdeskapande. Gällandes Casingen 
framgår det tydligt att mycket rörelse sker mellan arbetsbänken och materialhyllorna 
belägen till höger om arbetsbänken för Casing. Fördelar med den positioneringen är 
att de närmsta materialhyllorna är redan använda. Att placera materialhyllorna där 
gör det enkelt för personalen att veta var materialet är vid denna operation. 
Nackdelen är att hyllorna är dåligt placerade i förhållande till operationens arbetsyta 
och det framgår i diagrammet att vägen tas vid flertal tillfällen under processens 
gång. 
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Figur 13 - Spaghettidiagram Casing 

 
Figur 14 - Spaghettidiagram CCU 

Vid analys av nuvarande spaghettidiagram är det viktigt att tydliggöra varför det ser 
ut som det gör. Det framgår i Figur 8 - Produktflöde att produktens flöde går i en rak 
linje och arbetsbänkar är placerade för att följa denna linje, rimligtvis för att skapa en 
kort transportsträcka mellan stationerna. Anslutande till den horisontella 
produktlinje (från ovanperspektiv) som går igenom produktionen finns 
undergrupperna. De är placerade där för att inte skapa hinder för huvudproduktens 
flöde. Spaghettidiagrammen visar dock att det finns argument för att placera om 
stationerna för att minska distansen som personalen rör sig genom flödet. 

5.2 Faktorers betydelse och påverkan 

Hur och i vilken grad påverkas resurser av en effektiviserad produktionsplanering? 
  
I föregående kapitel har studiens verktyg behandlats där olika slöserier och 
bristfälligheter gällande flöde har kunna påvisats. Detta kapitel avser att djupare 
förstå och elaborera kring de olika slöserierna och vad dessa har för påverkan i en 
produktion, hur stor dess påverkan är i förhållande till varandra och vilka som är 
speciellt intressanta ur ett kontraktstillverkningsperspektiv. 

5.2.1 Eliminera slöserier 

Med utgångspunkt i Peterssons definitioner (2009) av slöserier har studien visat på 
att det finns slöserier att eliminera, frågan är var fokus bör vara för att effektivisera 
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resursåtgången i högsta grad. De sju olika slöserierna behandlas i detta kapitel var 
för sig för att sedan diskutera hur dessa interagerar och påverkar varandra.  
 
Muda 1 - Transport: Både spaghettidiagrammen och värdeflödeskartläggningen 
påvisar onödiga transportvägar. Transportvägarna kan anses onödiga så fort de inte 
är direkt mot kund, att transportera mellan processer är alltså ett slöseri eftersom det 
i teorin skulle gå att utföra båda processerna på samma ställe. Spaghettidiagrammen 
(Figur 9 och Figur 10) visar att produkten transporteras mellan processer och 
operationer i hög grad, ett tydligt fall av detta är de längre transporter som sker ifrån 
undergruppsmonteringen till det huvudsakliga produktflödet. Detta påverkar inte 
bara den totala genomloppstiden (GLT) utan även förbrukningen utav resurser, 
eftersom dessa transporter sker manuellt krävs det att personal genomför 
förflyttningen när personalen istället hade kunnat adderat värde genom exempelvis 
montering. Denna typ av slöseri är förhållandevis liten då transportvägarna inte är 
särskilt långa däremot är produkterna stora, tunga och otympliga, vilket skulle kunna 
skapa problem ifall defekter upptäcks då tidsåtgången för transport skulle öka 
avsevärt. 
  
Muda 2 - Rörelse: Spaghettidiagrammet illustrerar tydligt de rörelser som 
material, personal och produkten tar under sin väg genom produktionen. Eftersom 
alla rörelser, precis som transporter anses icke-värdeskapande då det upptar resurser 
i form av exempelvis personaltid så behandlades även denna Muda i studien. 
Eftersom personal är en stor kostnad för ett företag så bör det också användas till det 
som kunden är villig att betala för. Mycket och långa rörelser kan tyda på 
materialförsörjningen är bristfällig, vilket även går att se i denna fallstudie. I många 
operationer sker rörelser till en och samma materialhylla för att inhämta material till 
monteringen, denna typ av rörelse hade gått att minimera till endast ett fåtal. Ett 
angreppssätt ur produktionsplanerings perspektiv hade kunnat vara att införa 
kit:ing. Kit:ing handlar om att skapa en process för att samla material till de olika 
operationerna vilket låter montören fokusera på att endast montera istället för att 
ständigt jaga material.  
 
Muda 3 - Väntan: Verktygen som var avsedda i denna studie kunde inte ge någon 
tydlig och ärlig bild av Muda 3. Denna form av slöseri faller mellan stolarna hos de 
verktygen som användes, då väntan främst syftar på personal som inte tillför värde 
på grund av v äntan för stunden. Tack vare den funktionella produktionslayouten så 
kunde delar av produktionen alltid producera trots produktionstekniska fel. Den 
typen av fel kan vara en trasig robot eller annat redskap. I och med detta så kan 
denna form av slöseri uppskattas till mindre betydelsefull för den specifika 
fallstudiens resurseffektiviseringen.  
 
Muda 4 - Omarbete: Muda 4 “omarbete” syftar som bekant på ett typ av arbete 
som utförts, exempelvis ett montage, som sedan av någon anledning måste monteras 
isär igen, en vanlig anledning till detta kan vara ostabila processer. Denna typ av 
slöseri är inget som tydligt presenteras i en värdeflödeskartläggning eller ett 
spaghettidiagram. De tidsstudier och ostrukturerade observationer som genomfördes 
vittnar däremot om att omarbete förbrukar onödiga resurser, så som personal och 
verktyg. I de mätningar som genomfördes i denna studie så skedde ett omarbete på 
de fyra produkter som mätningen täckte. Risken med omarbete är att när det väl 
uppstår kan det bli enormt resurskrävande, vilket studien även visar på. Det 
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omarbete som uppstod upptog 90 minuter av personalresurser, vilket i princip är en 
hel processtid.  
 
Muda 5 - Lager: En av de största slöserierna som har kunnat identifierats är 
“lager” vilket härleds till de buffertplatser och ledtider värdeflödes kartläggningen 
har visat på. Med en genomsnittlig ledtid på 400 minuter vid och mellan processer 
som saknar buffertplatser i förhållande till den genomsnittliga ledtiden mellan de 
processer som har buffertplatser, vilket är 2868 minuter så erhålls ett klart samband 
mellan en ökad ledtid och buffertplatser. Detta antyder att genomloppstid hade 
kunnat minskas dramatiskt genom en eliminering utav denna Muda. Teorin 
konstaterar att en produkts genomloppstid (vilket är beroende av de enskilda 
processernas separata ledtider) är negativt ur många aspekter, bland annat eftersom 
det binder upp kapital, höjer risken men även skapar ytbehov.  
 
Muda 6 - Överarbete: Ett av de tydligaste exemplen på slöseri är just Muda 6 - 
överarbete. Vid värdeflödeskartläggningen konstaterades att endast 1,2% av den 
totala ledtiden är värdeadderande där orsaken till den låga procentenheten i hög 
grad är på grund av denna typ av slöseri. Utav 13 processer så är endast tre stycken 
värdeadderande, varav fem stycken består av transport och ytterligare fem stycken av 
“test” i olika former. Att genomföra tester på en produkt tyder på att man inte litar på 
sina produktionsprocesser, detta betyder att fallföretagets processer hade kunnat 
vara stabila och tillförlitliga vilket då inte skulle skapa något behov för att säkerställa 
produktens kvalitet genom tester. Produktionslayouten visar också på att de olika 
testprocesserna upptar stor yta vilket i teorin är en onödig konsekvens. De 
tidsstudier och intervjuer som genomfördes visar också på att den stora flaskhalsen i 
produktionsflödet är de två sluttesterna. 
 
Muda 7 - Överproduktion:  Det sjunde och sista slöseriet som behandlats är 
överproduktion. Enligt Peterssons definition av slöserier anses överproduktion vara 
den skadligaste då den ger upphov till andra slöserier. Fallstudien visar på att det bör 
anses vara en av de slöserier som har högst påverkan på fallföretaget i fråga. Orsaken 
till resonemanget finnes i värdeflödeskartläggningen. Där kan man se att vissa 
processer producerar mer än vad eftervarande process klarar av vilket leder till en 
buffert, som tidigare har konstaterats är direkt kopplat till en förhöjd genomloppstid. 
Istället för att producera i jämn takt så sker produktionen i överflöd i vissa processer 
vilket alltså bygger lager som även innebär att personalresurser hade kunnat 
spenderats till att jämna ut flödet istället. 

5.2.2 Skapa uppföljning 

Uppföljning av implementering ger förutsättningar för företaget eller organisationen 
att konstant förbättras. Genom att studera erhållna och analyserade empiriska data 
kan förbättringsförslag tas fram. Därefter är det viktigt att man följer upp och 
fortsätter samla in data för att titta på förändring på sikt. Att kontinuerligt följa upp 
för att se förändring ökar sannolikheten för produktionen att hela tiden röra sig mot 
förbättring. 
 
I den presenterade värdeflödeskartläggning ovan kan man titta på genomsnittlig led- 
och ställtid hos produkten som går genom flödet. Genom att följa upp med 
datainsamling efter vidtagna åtgärder kan således information erhållas huruvida 
man rör sig i rätt riktning och inte återgår till nuläget. Detta kräver att man återigen 
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gör tidsstudier på genomloppstiden på ett flertal produkter och jämför med tidigare 
insamlade data.  
 
Under värdeflödeskartläggningen är spaghettidiagrammet presenterat för att kunna 
identifiera slöserier som inte framgår i just värdeflödeskartläggningen. 
Uppföljningen inom spaghettidiagram handlar först om att studera hur ledtiden 
påverkats och sedan observera personalens rörelse på nytt för att undersöka om 
slöserier har minskats.  

 

5.2.3 Sammanfattning 

 
Fallstudiens verktyg har kunnat påvisa många slöserier och orsaker till varför dessa 
kan ha uppstått och hur stor betydelse de enskilda slöserierna har på produktionens 
prestation. När slöserierna endast undersöks separat så hamnar helhetsbilden lätt ur 
fokus.  
Det är många slöserier som går hand i hand, så som överproduktion, överarbete och 
lager samt rörelse och transport bland flera. Exempelvis går många slöserier att finna 
i buffertar vilket kan vara en orsak av flera faktorer. Mätdatat antyder på att 
fallföretaget skulle ha goda förutsättningar för att skapa en jämn och stabil 
produktion vilket skulle öppna upp möjligheten för att minska produktionens 
buffertnivåer. Detta leder bland annat till mindre uppbundet kapital, vilket är pengar 
som i kontraktstillverknings-sammanhang möjligen hade gått att investera i 
effektivare produktionsutrustning och således ytterligare minska ledtiden. Det finns 
anledning att anta att den ojämna produktionen såväl som buffertar går att härleda 
till främst överproduktion. Ostrukturerade observationer har även kunnat visat på 
att detta delvis går att härleda ytterligare till fallföretagets affärssystem och 
produktionsplaneringsverktyg. Anledning till att tro detta är på grund av att så 
kallade “shop orders” behandlas separat för varje process, vilket uppmanar 
produktionen att ske i batch, detta skapar ett pumpande flöde vilket får de tidigare 
nämnda konsekvenserna. 
  
Kit:ing som nämns för att minska de slöserier kopplade till montörers rörelse bör 
också undersökas djupare. Denna typ av produktionsteknik har potential att spara 
mycket tid, men det har också förmåga att påverka personalen negativt ur 
arbetsergonomiska synpunkter. Varken stillasittande eller för mycket rörelse är bra 
ur denna synpunkt. Kit:ing hade även adderat ännu en process, vilket skulle kunna få 
konsekvensen att ett behov av ökat antal produktionspersonal uppstår för att kunna 
hålla ett jämnt flöde. Detta skulle således leda till att ytterligare en icke-
värdeadderande process läggs till i produktionsutformningen, den optimala 
lösningen hade kunnat vara att bygga bättre leverantörsrelationer för att i så tidigt 
skede som möjligt kunna genomföra en slags kit:ing. 
Vad som vore desto viktigare är det ytbehov som en buffert skapar, då ett 
kontraktstillverkande företags inkomster baseras på att tillverka produkter åt en 
kund, så krävs också yta för att kunna göra detta. Detta betyder således att yta är en 
faktor i företagets möjligheter för att öka sina inkomster, då fler kunder innebär 
högre inkomster. Vid en anblick på Figur 7 – Produktionslayout så visas tydligt att 
buffertplatser består av en betydande stor del av produktionsytan, hade denna yta 
gått att frigöra så skapar det också möjligheter för att öppna upp till ännu en kund. 
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Risken med att eliminera buffertar helt är bland annat att leveranssäkerheten kan 
påverkas och detta skapar anledning till att vidare behöva undersöka hur stabila 
fallföretagets processer faktiskt är. 
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6 Diskussion 

Kapitlet inleds med en summering av studiens resultat, följt av diskussioner och 
utvärdering i huruvida de täckte det utformade syftet och dess frågeställningar. 
Avslutningsvis granskas metodvalen och genomförandet. 
 

6.1 Resultatutvärdering 

Syftet med rapporten var att undersöka hur och på vilka sätt planering av produktion 
kan leda till effektivare resursanvändning. Med effektivare resursanvändning menar 
författarna förbättrad output med förminskad input. Genom att bryta ner syftet i 
forskningsfrågor kan sedan granskning göras huruvida syftet blev besvarat. 
 
Fråga ett: vilka produktionsplaneringsfaktorer har påverkan på 
resurserna? 
Det första som studien behövde för att komma igång var att kunna identifiera olika 
faktorer som påverkar resurserna. Detta erhölls genom att forska om hur faktorer 
kan identifieras. Efter att ha gått igenom olika verktyg för detta, diskuterade 
författarna av rapporten vilka som passade bäst för fallföretagets specifika situation 
och bedömdes vara nulägesanalys med hjälp av spaghettidiagram och 
värdeflödeskartläggning. 
 
Det är högst troligt att flera verktyg som inte granskats i rapporten också går att 
använda som verktyg, men de tekniker som använts är beprövade och bedöms därför 
vara trovärdiga. Resultaten har varit tydliga och enkla att förstå vilket ger mer 
trovärdighet till verktygen som valdes för studien.  
 
Fråga två: Hur och i vilken grad påverkas resurser av en effektiviserad 
produktionsplanering? 
Studiens inledande avsikt var att genomföra beräkningar för att vikta olika 
produktionsplaneringsfaktorer mot varandra i form av kostnad. Under arbetets gång 
så tog studien ny riktning då tiden inte räckte till samt erhållna data inte var 
omfattande nog för att kunna genomföra en korrekt och ärlig kostnadsjämförelse. 
Detta ledde till att analys av den empiriska data i förhållande till forskningsteorier 
tog över studiens övergripande fokus.  
 
Frågans “hur” och “i vilken grad” omfattas således inte av faktiska beräkningar utan 
via argument för vad som av författarna anser som de produktionsplaneringsfaktorer 
som i förhållande till varandra väger tyngst. 
 

6.2 Metod- och genomförandegranskning 

Studien har haft ett fallföretag för att kunna applicera etablerade teorier kopplade till 
produktionsplanering och kvalitativ datainsamling har präglat arbetet. 
Huvudsakligen har observationer varit i fokus men med hjälp av kompletterande 
källor såsom dokumentstudier, intervjuer och litteraturgenomgång. Då arbetet har 
syftet att studera vilka skillnader som kan åstadkommas med produktionsplanering 
men inom en viss tidsram bedöms valen av datainsamling rimligt.  
 



 37 

 
Vid insamlingen av data via observationer hade fler antal observationer förbättrat 
studiens validitet. Det framgår i texten att fyra produkter följdes genom hela 
produktionsprocessen och om man tittar på variationsbredden som presenteras i 
värdeflödeskartläggningen under analysen så överstiger den 11 000 minuter. Detta 
innebär att varje produkt har en unik genomloppstid och därför anser gjordes 
bedömningen att fyra observationer inte är tillräckligt för att ge en komplett bild.  
 
Ett relevant område författarna upptäckte under arbetets gång var de långa 
väntetider som uppstår i produktionen hos fallföretaget. För att få en mer 
övergripande studie som tar flera hänsyn till fler faktorer som kan påverka 
resursåtgången i produktionen hade en studie om produkter i arbete varit önskvärt.  
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