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Abstract 
Purpose – The purpose of this study is to investigate how factors influence a production with 
shared and non-shared resources from a production perspective. 
  
To answer the purpose, two questions have been formulated: 
  
• What factors are necessary to consider from a production perspective with shared and non-
shared resources? 
  
• What is most beneficial in the production of different products, a shared or non-shared 
resource. 
  
Method – To answer the questions of the study, a case study and a literature study have been 
carried out. Two separate cases have been studied through a multiple-case study, a flow with a 
shared or non-shared resource. The case study consists of interviews, observations and 
document studies. The literature study formed the basis for the theoretical framework and 
discusses previous research in the field. Empirical data has been collected and then analyzed 
against the theoretical framework to achieve a result. 
  
Findings – In the case of a shared and non-shared resource, the factors considered 
ergonomics, planning, waiting and skills under utilised are most important from a productions 
perspective. The most advantageous solution is considered to be an automated non-shared 
resource. A non-shared resource facilitates from a planning perspective and an automation can 
improve ergonomics. This solution means a more efficient and more flexible flow, simplified 
planning and better ergonomic conditions for the operators. One discovery in the work is that 
the ergonomics are not affected if a resource is shared or not shared but can be improved by 
automation. 
  
Implications – This study is based on a problem area that few previous publications has 
studied. The work is based on a productions perspective with employees' direct involvement. 
This perspective facilitates companies in the event of an investment by discussing various 
factors and solutions for a production with a shared or non-shared resource. An unshared 
resource facilitates planning and flow while automation improves ergonomics. 
  
Limitations – The study's limitations include that only one company has been studied and the 
result for the case study will then be somewhat limited. More companies had increased the 
workability of the work. The work uses some older references, but as these discuss basic 
strategies, these are still considered relevant. An alternative to further research is to expand the 
work to a larger area, for example, an entire production or organization. 
  
Keywords – shared resource, non-shared resource, productions perspective, ergonomics, the 
7 (+1) waste, planning 
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Sammanfattning 
Syfte – Syftet med denna studie är att undersöka hur faktorer påverkar en produktion med 
delad och icke delad resurs utifrån ett produktionsperspektiv. 
  
För att besvara syftet har två frågeställningar formulerats: 
 

• Vilka faktorer är nödvändiga att ha i beaktning ur ett produktionsperspektiv med 
delad och icke delad resurs? 
 

• Vad är mest fördelaktigt vid produktion av olika produkter, en delad eller icke delad 
resurs. 

  
Metod – För att svara på arbetets frågeställningar har en fallstudie och en litteraturstudie 
genomförts. Två separata fall har studerats genom en flerfallsstudie, ett flöde med en delad 
respektive icke delad resurs. Fallstudien består av intervjuer, observationer och 
dokumentstudier. Litteraturstudien låg till grund för teoretiskt ramverk och diskuterar tidigare 
forskning inom området. Empiriska data har samlats in och sedan analyserats gentemot 
teoretiskt ramverk för att nå ett resultat.  
  
Resultat –Vid en delad och icke delad resurs anses faktorerna ergonomi, planering, väntan 
och människans outnyttjade kompetens vara viktigast ur ett produktionsperspektiv. Den mest 
fördelaktiga lösningen anses vara en automatiserad icke delad resurs. En icke delad resurs 
underlättar ur ett planeringsperspektiv och en automatisering kan förbättra ergonomin. Denna 
lösning innebär ett effektivare och mer flexibelt flöde, förenklad planering och bättre 
ergonomiska förutsättningar för operatörerna. En upptäckt i arbetet är att ergonomin inte 
påverkas av ifall en resurs är delad eller icke delad men kan förbättras med hjälp av en anpassad 
automation.  
 
Implikationer – Denna studie grundas i ett problemområde som få tidigare arbeten har 
studerat. Arbetet utgår från ett produktionsperspektiv med medarbetares direkta involvering. 
Ett produktionsperspektiv underlättar för företag vid en eventuell investering genom att 
diskutera olika faktorer och lösningar för en produktion med en delad eller icke delad resurs. 
En icke delad resurs underlättar planering och flöde medans en automatisering förbättrar 
ergonomin.  
  
Begränsningar – Studiens begränsningar innefattar att enbart ett företag har studerats och 
resultatet till fallstudien blir då något limiterad. Fler företag hade ökat arbetets 
generaliserbarhet. Arbetet använder vissa äldre referenser men då de diskuterar grundläggande 
strategier anses referenserna fortfarande vara relevanta. Ett alternativ till vidare forskning är 
att utöka arbetet till ett större område, till exempel en hel produktion eller organisation.  
  
Nyckelord – delad resurs, icke delad resurs, produktionsperspektiv, ergonomi, de 7(+1) 
slöserierna, planering 
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1 Introduktion 
Första kapitlet ger en bakgrund till det problemområde arbetet studerar. Innehåller 
underkapitel såsom bakgrund, problembeskrivning, syfte och frågeställningar, omfång och 
avgränsningar och disposition.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Marknaden kräver enligt Stock, Greis och Kasarda (1998), en högre kvalitet på produkter till ett 
lägre pris med snabbare ledtider vilket tvingar företag att utveckla sin produktion för att bli mer 
produktiv, flexibel och kostnadseffektiv. Enligt Stock et al. (1998), är flexibilitet, i både 
variationer och kvantitet, tillsammans med kvalitet två konkurrenskraftiga faktorer inom 
tillverkningsindustrin.  
 
På senare tid inom området produktion, specifikt massproduktion, behöver fler företag erbjuda 
olika produktvarianter för att anpassas efter marknaden, vilket har påverkan på 
produktionsplanering (Kostál, Kiss, & Kerak, 2011). Producerande företag som framgångsrikt 
kombinerat massproduktion med ett flertal olika varianter dominerar marknaden (Kostál et al., 
2011). Nuvarande marknad kräver en större individualisering av produkter än tidigare och en 
utveckling från traditionell produktionsstruktur där flexibla produktioner och 
produktionsstationer tar större plats för att åstadkomma en större produktindividualisering 
(Kostál et al., 2011). En flexibel resurs kan användas inom tillverkning och då skapa ett flexibelt 
tillverkningssystem, genom att åstadkomma ett flexibelt tillverkningssystem kan 
tillverkningskostnaden av en produkt minska markant (Qudeiri et al., 2015). En flexibel resurs 
innebär en resurs som bland annat är en arbetare eller en maskin som användas till flera 
produktionslinjer inom tillverkningen (Qudeiri et al., 2015).  
 
Lean strategin sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet då det första effektiva 
produktionssystemet för bilproduktionen infördes. Lean är inte en metod utan en strategi som 
innefattar att steg för steg eliminera slöserier och sträva mot perfektion. Lean kan appliceras 
på hela verksamheten inom ett företag, på allt värdeskapande arbete som innefattar att 
minimera slöserier och maximera lönsamheten och konkurrenskraften. Slöserier innefattar 
aktiviteter som är icke värdeadderande för intressenter, det vill säga kunden eller nästföljande 
led inom produktionen. (Petersson et al., 2015)  
 
Inom Lean strategin finns en klassificering som kallas de 7 slöserierna. Slöserier är väntan, 
transport, överarbete, lager, rörelser, produktion av defekta produkter och överproduktion. På 
senare år har även ett åttonde slöseri uppkommit för att förtydliga människans vikt i 
produktionen som kallas för människans outnyttjade kompetens. Med det åttonde slöseriet 
inräknat kallas modellen de 7(+1) slöserierna och genom att kategorisera slöserier enligt ovan 
förenklas lokaliseringen av slöserier och bidrar till att se verksamheten ur ett annat perspektiv. 
(Petersson et al., 2015) 
 
En viktig faktor som räknas in i Lean strategin är att ta tillvara på de mänskliga resurserna som 
finns tillgängliga inom företaget. Genom att ge den anställde rätt förutsättningar ur ett 
ergonomiskt perspektiv minskar risken för en arbetsskada. Genom att minska på slöseriet 
onödiga rörelser vilket innefattar att inte behöva sträcka eller röra på sig för att nå ett verktyg, 
material eller produkter, minimeras både icke värdeskapande tid men också rörelser skadliga 
ur ett ergonomiskt perspektiv. (Petersson et al., 2015) 
 
Gerwin (1993) diskuterar skillnaden mellan en delad och en icke delad resurs och vilka aspekter 
som behöver tas i beaktning. Det finns både strategiska och operativa aspekter som värnar om 
olika saker. Ett strategiskt perspektiv innebär hanteringen av osäkerheter kring produktionen 
och maximera avkastningen av investeringen. Ett operatörsperspektiv värnar om 
medarbetaren och fokuserar på att skapa bästa förhållandet för medarbetaren. Beroende på 
vilka aspekter företaget har i beaktning vid val mellan delad och icke delad resurs kommer 
utfallet att skilja. (Gerwin, 1993) 
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Det finns diskussioner som argumenterar för flexibla produktioner och resurser i dagens 
samhälle. För att djupare undersöka fenomenet kommer arbetet studera och jämföra ett flöde 
med en delad flexibel resurs respektive ett flöde utan en delad resurs, enligt Figur 1.  
 

 
Figur 1; Flöde med icke delad respektive delad resurs 
 
Till vänster i Figur 1 visas en traditionell linjeproduktion utan en delad resurs och till höger 
presenteras en linjeproduktion som övergår till en delad resurs. 
 

1.2 Problembeskrivning 
 
Enligt Azadivar och Wang (2000) är materialhanteringskostnader en betydelsefull faktor i 
traditionella produktionslayouter och företag satsar på att reducera antalet interna 
förflyttningar. Flexibilitet inom olika delar av produktion har blivit en konkurrenskraftig faktor 
inom tillverkningsindustrin (Stock et al., 1998). Individualisering och massproduktion är en 
trend som idag påverkar företag inom tillverkningsindustrin (Kostál et al., 2011). För att uppnå 
detta sägs en mer flexibel produktionsstruktur öka företags konkurrensfördelar (Kostál et al., 
2011).  
 
Flexibilitet innefattar bland annat maskinflexibilitet, processflexibilitet, produktflexibilitet, 
flexibilitet i form av omdirigering, volymflexibilitet, expansionsflexibilitet, 
operationsflexibilitet och produktionsflexibilitet (Browne, Dubois, Rathmill, & Sethi, 1984). 
Genom att använda flexibla system ger det företag möjligheten att matcha utbudet mot 
efterfrågan på ett responsivt sätt (Lummus, Duclos, & Vokurka, 2003). Desto högre flexibilitet 
inom produktion, desto snabbare kan tillverkningen svara på förändringar som sker (Lummus 
et al., 2003). 
 
Vid en flexibel resurs kan denna användas av flera områden och därmed ses som en delad 
resurs. En flexibel produktion är något som behöver planeras noggrant då det krävs högt 
resursutnyttjande med hög planeringskomplexitet (Sun, Liu, & Hou, 2013). För att uppnå en 
flexibel produktion krävs en avvägning mellan resurssnålhet och lättrörlighet då produktionen 
snabbt producerar vad marknaden efterfrågar på ett effektivt sätt (Segerstedt, 2008). Vid en 
flexibel produktion sparar företag in på arbetskraftskostnaden och kan samtidigt förbättra 
utnyttjandegraden av maskiner, utrustning och mänskliga resurser (Sun et al., 2013). 
 
Att skapa en framgångsrik produktion med flexibla resurser krävs en komplex 
produktionsplanering och ett högt resursutnyttjande (Qudeiri et al., 2015). Trots de här 
svårigheter finns det företag som applicerar det här inom produktion. Då teorin påvisar ett 
påstående och praktiken påvisar något annat, kommer arbetet att undersöka fenomenet och 
jämföra de båda fallen ur ett produktionsperspektiv. Vid val av delad och icke delad resurs finns 
olika perspektiv att utgå från (Gerwin, 1993). Ett produktionsperspektiv i det här arbete 
innefattar de mänskliga resurser som blir direkt påverkade av produktionen, som i ett 
operatörsperspektiv fast även inkluderat produktionsplanerare.   

Denna studie innefattar branschen tillverkningsindustrin av handhållna trädgårdsprodukter 
och problemen som denna typ av industri har vid både en delad och en icke delad resurs. Med 
hjälp av fallstudie och litteraturstudier jämför författarna de olika flödena främst ur ett 
produktionsperspektiv. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Allt fler företag fokuserar på en produktion med en flexibel produktion gentemot en traditionell 
produktion (Kostál et al., 2011), en delad resurs, för att minimera antalet slöserier och uppnå 
en mer effektiv produktion. Arbetet har ett produktionsperspektiv vilket innebär att 
undersökningen utgår framförallt utifrån medarbetare som arbetar direkt med produktionen, 
till exempel produktionsplanerare, operatörer och teamleaders. Syftet är därför följande:  
 
Att undersöka hur faktorer påverkar en produktion med delad och icke delad resurs utifrån 
ett produktionsperspektiv.  
 
För att undersöka påverkan på en produktions utformning inom tillverkningsindustrin, 
behöver författarna först förstå vilka aspekter som är relevanta att undersöka utifrån ett 
produktionsperspektiv. Därför är första frågeställningen följande:  
 

• Vilka faktorer är nödvändiga att ha i beaktning ur ett produktionsperspektiv med 
delad och icke delad resurs?  

 
Efter att relevanta faktorer har identifierats, möjliggörs ett fastställande av vilken påverkan en 
delad och icke delad resurs har på produktion utifrån ett produktionsperspektiv. Därav är andra 
frågeställningen: 
 

• Vad är mest fördelaktigt vid produktion av olika produkter, en delad eller icke delad 
resurs? 
 

För att besvara syfte och frågeställningar kommer en fallstudie äga rum på 
monteringsavdelningen på ett stort tillverkande företag med både en delad och en icke delad 
resurs.  
 

1.4 Omfång och avgränsningar 
 
Målet med studien är att jämföra ett flöde med delad resurs respektive ett flöde med en icke 
delad resurs i produktion inom tillverkningsindustrin. Arbetet fokuserar på två separata flöden 
på ett och samma fallföretag för att kunna jämföra båda fallen, se Figur 2. De röda rutorna visar 
på arbetets omfång. I arbetet kommer även kön innan resurserna inkluderas då den påverkas 
utav valet av produktionsflöde.  
 

 
Figur 2; Omfång inom produktion 

 
En fallstudie har genomförts på två olika produktionslayouter, en med en icke delad resurs och 
en produktion med en delad resurs. Arbetet avgränsas genom att enbart fokusera på ett 
fallföretag inom en bransch. För att eventuellt bredda studien skulle fler fallföretag inom olika 
branscher studeras. Arbetet avgränsas även genom att fokusera på de medarbetare som arbetar 
direkt med produktionen och kommer därför inte att fokusera på det ekonomiska perspektivet.  
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1.5 Disposition 
 
Denna studie är uppdelad i sex huvudområden, varje huvudområde är nedbrutet i 
underrubriker för att underlätta läsningen och ge struktur för läsaren. För att se upplägget, se 
Figur 3. 

 

 

 
 

 

I första kapitlet presenteras arbetets problematisering tillsammans med syfte och 
frågeställningar som ligger till grund för resterande kapitel. Kapitel två, teoretiskt ramverk, 
beskriver grundläggande teorier som är vitala för arbetets analys och resultat senare i arbetet. 
Metodkapitlet beskriver hur arbetets empiriska undersökning har gått till väga och motiverar 
valda metoder gentemot syfte och frågeställningar. I empirikapitlet presenteras all insamlade 
data från fallstudien. Analyskapitlet diskuterar insamlade data i förhållande till teorier från 
litteraturstudie för att sammanfatta arbetet i kapitel sex, slutsats. Här diskuteras författarnas 
process, resultat, praktiska och teoretiska bidrag tillsammans med förslag på vidare forskning. 

 
 

 

Figur 3; Arbetets disposition 
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2 Teoretiskt ramverk  
Andra kapitlet presenterar tidigare forskningslitteratur inom relevant område. Kapitlet ger 
en teoretisk grund som senare analyseras tillsammans med empiriska data i analyskapitlet.  
 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 
För att svara på arbetets frågeställningar har teorier som de 7(+1) slöserierna, flexibilitet inom 
produktion, ergonomi och effektivitet diskuterats. Se Figur 4 för att se dess fördelning och 
koppling till vardera frågeställning. 

 

 
Den teoretiska grunden till första frågeställningen består av teorierna de 7(+1) slöserierna, 
flexibilitet inom produktion och ergonomi. För att få en grundförståelse av problemet 
behandlades de 7(+1) slöserierna och alla delar inom denna teori. Genom att identifiera vilka 
slöserier som finns, förenklas lokaliseringen av aktuella slöserier i fallstudien. Slöserierna 
underlättar även vid datainsamlingen genom att följa teorin och inte försumma betydelsefulla 
delar. Flexibilitet inom produktion, beskriver flexibla resurser i form av delade resurser och vad 
som krävs, här beskrivs även viss automation. Ergonomi beskrivs även i teorin de 7(+1) 
slöserierna och har betydelse för operatörer inom en produktion.  
  
Den teoretiska bakgrunden till andra frågeställningen består av teorierna de 7(+1) slöserierna, 
flexibilitet inom produktion, ergonomi och effektivitet. Flexibilitet inom produktion förklarar 
mer ingående vad flexibilitet innebär och hur denna appliceras inom tillverkningsindustrin. 
Ergonomi diskuteras då det har en direkt påverkan på operatörer som arbetar i produktion. 
Även effektivitet används för att komplettera övriga teorier och för att kunna jämföra de olika 
resurserna. 
 

Figur 4; Koppling mellan frågeställningar och teori 
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2.2 De 7(+1) slöserierna  
 
Taiichi Ohnos 7 slöserier är en teori inom Lean-strategin och en essentiell del i att arbeta med 
Lean-strategin (Toyota, u.å.). De 7 slöserierna innebär att eliminera icke värdeadderande tid 
och delas in i sju olika kategorier som kallas överproduktion, väntan, onödiga rörelser, onödiga 
transporter, lager, överarbete, defekta produkter. Det finns även ett åttonde slöseri som kallas 
människans outnyttjade kompetens, med det här slöseri inräknat kallas teorin för de 7(+1) 
slöserierna. Genom att dela in slöserierna i kategorier är det enklare att identifiera var 
slöserierna uppkommer och tvingar organisationen att se verksamheten ur annat perspektiv.  
(Petersson et al., 2015) 
 
Första slöseriet är överproduktion och ligger till grund för andra former av slöserier (Bicheno, 
2009). Överproduktion innebär att tillverka för mycket, för tidigt eller för säkerhetens skull 
(Bicheno, 2009). Vid överproduktion tillkommer längre ledtid och lagertid som kan resultera 
att fel från produktionen inte upptäcks i tid och arbetstempot påverkas negativt (Bicheno, 
2009). För att minimera överproduktion är det väsentligt att ha en utarbetad planering och 
flexibilitet i planeringen för ett jämnare flöde (Petersson et al., 2015).  
 
Andra slöseriet är väntan. Vid väntan används inte tiden optimalt då förutsättningarna för det 
beräknade arbetet saknas. Det kan innebära att rätt material inte har anlänt eller att det saknas 
information om vad för arbete som skall utföras. Målet med att eliminera väntan är att minska 
väntetiden till noll, då det ses som en omöjlighet eftersträvas det att komma så nära som 
möjligt. Väntetid kan förkortas genom att implementera produktiva uppgifter vid väntan som 
till exempel utbildning, städning eller andra arbetsuppgifter. Även en avsiktlig paus är bättre 
än väntan då resursen får en chans att återhämta sig. (Bicheno, 2009) 
 
Tredje slöseriet, onödiga rörelser, innefattar både människor och maskiner (Bicheno, 2009). I 
fallet människor innebär det möjligheten att arbeta ergonomiskt i förhållande till kvalité och 
produktivitet samt minimera mängden onödig tid vid en arbetsstation (Bicheno, 2009).  En 
icke ergonomisk arbetsplats kan innebära ett verktyg utom räckhåll för operatören vilket gör 
att operatören måste utföra en onödig rörelse varje gång (Petersson et al., 2015). Denna rörelse 
är både icke värdeskapande och kan vara skadlig ur ett ergonomiskt perspektiv (Petersson et 
al., 2015).   
 
Fjärde slöseriet är onödiga transporter är en del av icke värdeskapande tid och ses därför som 
ett slöseri (Petersson et al., 2015). Transport av material är något som inte kan elimineras men 
kan reduceras i största möjliga mån (Bicheno, 2009). För att minimera transporten och 
maximera kvaliteten är det väsentligt för samarbetande grupper att vara placerade i närheten 
av varandra, ett exempel på det kan vara att lagret är placerat i närheten av produktionen 
(Bicheno, 2009). 
 
Femte slöseriet är lager som befinner sig i tre stadier, råmaterial, produkter i arbete (PIA) och 
färdiga produkter (Bicheno, 2009). Lager räknas som ett icke värdeadderande moment och ska 
hållas till ett minimum i den utsträckning det går (Petersson et al., 2015). Vid högre lager av 
färdiga produkter tar det längre tid för företaget att upptäcka eventuella problem med 
produkten (Petersson et al., 2015).  
 
Sjätte slöseriet, överarbete, är en extra kostnad och innebär en längre ledtid än vad som 
förväntas av en produkt (Petersson et al., 2015). En extra kostnad kan också innefatta att 
använda sig av felaktiga processer (Bicheno, 2009).  
 
Sjunde slöseriet är produktion av defekta produkter och innebär merarbete i form av att 
korrigera defekta artiklar. Merarbete innefattar att ledtiden förlängs vilket innebär att det tar 
längre tid för en produkt eller tjänst att ta sig igenom ett värdeökande flöde. (Petersson et al., 
2015) 
 
Åttonde och sista slöseriet är människans outnyttjade kompetens (Petersson et al., 2015). Då 
företaget inte tar tillvara på all kompetens som finns i företaget finns det flera risker som till 
exempel uteblivna förbättringar, medarbetare som slutar och försämrat 
medarbetarengagemang (Petersson et al., 2015). För att eliminera det här behöver företaget en 
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kultur som bygger på att aktivt arbeta med tillit gentemot medarbetare och ha utbildningar 
inom företaget (Bicheno, 2009).  
 

2.3 Flexibilitet inom produktion 

Individualiserad massproduktion är i dagsläget en trend som gör att företag behöver adaptera 
en mer flexibel produktionsstruktur (Kostál et al., 2011). Flexibel produktion består av högt 
automatiserade processer och för att uppnå en flexibel produktion krävs att produkterna i fråga 
är relativt likt uppbyggda med liknande produktionsprocesser (Kostál et al., 2011). För att öka 
flexibiliteten i en produktion är automation ett måste (Tubaileh & Siam, 2017). När 
automatiserade processer appliceras kan automationen anpassas för att underlätta det 
mänskliga arbetet och förbättra ergonomin i ett arbete (Everett, 1994).  
Enligt Browne et al. (1984), finns totalt åtta olika typer av flexibilitet inom produktion, de är 
Maskinflexibilitet, processflexibilitet, produktflexibilitet, flexibilitet i form av omdirigering, 
volymflexibilitet, expansionsflexibilitet, operationsflexibilitet och produktionsflexibilitet.  
Maskinflexibilitet handlar om hur flexibel en maskin är för förändringar och kan innebära 
omställningar för en ny produkt, byta ut delar eller en omställning i volym. Processflexibilitet, 
innebär att varje steg i en process kan styras individuellt och inte behöver styras i batcher, 
produkter i en batch är inte beroende av varandra. Produktflexibilitet rör omställningen mellan 
olika produkter och eventuellt nya produkter. Flexibilitet i form av omdirigering, vid eventuellt 
problem i produktion omdirigeras produkter i arbete för att fortsätta produktion vid en flexibel 
resurs som klarar flera funktioner. Volymflexibilitet, hur låga volymer kan köras i en 
produktion för att fortfarande vara lönsam. Volymflexibilitet kräver också att layouten är byggd 
för att tillåta en annan process än den vanliga. Expansions flexibilitet, förmågan att variera ett 
tillverkningssystem och öka dess förmåga efter produktion modulärt. Operationsflexibilitet, 
innebär flexibilitet i tillverkningsordningen för en produkt, gör det möjligt att omdirigera till 
ett annat steg i produktionen än planerat. (Browne et al., 1984) 
 
Produktionsflexibilitet kräver alla typer av tidigare nämnda flexibla faktorer. Produkt, process 
och operationsflexibilitet går alla under maskinflexibilitet. På samma sätt som volym och 
expansionsflexibilitet är underkategorier till flexibilitet i form av omdirigering. I förhållande till 
produktionsflexibilitet är alla nödvändiga för att uppnå en flexibel produktion. (Browne et al., 
1984) 
 

2.4 Ergonomi 

En effektiv ergonomi kan öka ett företags produktivitet, minska arbetsskador och utveckla 
arbetsstationens design. En avsaknad av effektiv ergonomi kan istället leda till Lean slöserier 
och försämra en organisations image. Lean och ergonomisk säkerhet hänger samman och kan 
påverka varandra, Lean fokuserar på att reducera slöserier och ergonomisk säkerhet fokuserar 
på att reducera rörelser och moment som orsakar skada för operatörer. En säkrare och mer 
ergonomisk arbetsplats kan också leda till en ökad kompetens hos operatörer. Att integrera 
både Lean verktyg och utvecklad ergonomi leder till en förbättrad produktion och kan samtidigt 
påverka dess ergonomiska effekt på operatörerna. (Aqlan, Lam, Testani, & Ramakrishnan, 
2013) 
 
Det finns vissa rörelser och moment som anses vara av olämplig karaktär i ett stående arbete 
under ett sju till åtta timmars arbetspass. Är rörelserna ständigt återkommande under en 
arbetsdag bör de elimineras. Enligt arbetsmiljöverket (2012), är de rörelser att föra hand över 
skulderhöjd eller under knähöjd, handen längre ut än trefjärdedels armslängd från kroppen och 
stå på ostabilt eller lutande underlag. Utöver olämpliga rörelser finns även restriktioner 
angående rekommenderade lyft. När ett lyft sker inom ett underarmsavstånd, cirka 30 cm, från 
kroppen anses ett lyft på 7-25 kg vara i riskzonen och lyft över 25 kg vara högst olämpligt. För 
ett lyft som sker inom trekvarts armavstånd, cirka 45 cm från kroppen bör ett lyft ligga på under 
3kg, ett lyft på 3-15 kg anses ligga i riskzonen och lyft över 15kg är högst olämpligt.  
(Arbetsmiljöverket, 2012) 



Teoretiskt ramverk 

 

 

8 

2.5 Effektivitet 

Effektivitet är ett begrepp som ligger nära produktivitet och består av två olika delar, yttre och 
inre effektivitet (Olhager, 2000). Enligt Olhager (2000), betyder yttre effektivitet att göra rätt 
saker medan inre effektivitet innebär att göra saker rätt. Inre effektivitet kan också förklaras 
som kostnad per producerad produkt och är vanlig vid jämförelser över tid och 
produktionsenheter (Olhager, 2000). Effektivitet kan representeras i olika variablar, två av dem 
är till exempel tid och flexibilitet (Jonsson & Mattsson, 2005). Enligt Jonsson och Mattsson 
(2005), har effektivitetsvariabeln tid direkt verkan på flexibilitet. Variabeln tid påverkar ett 
flertal andra effektivitetsvariabler och anses därför vara en central del inom effektivitet 
(Jonsson & Mattsson, 2005). Tidseffektivitet kan bland annat påverka en organisations 
flexibilitet, kostnader, kundservice och kapitalbindning (Jonsson & Mattsson, 2005).  
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3 Metod och genomförande 
Tredje kapitlet beskriver tillvägagångssättet för de datainsamlingsmetoder som använts. 
Utöver det diskuteras även arbetets ansats, arbetsprocess, design, datainsamling, dataanalys 
och trovärdighet.  
 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 
För att svara på arbetets frågeställningar har metoderna observation, intervju, litteraturstudie 
och dokumentstudie används, se Figur 5 för dess fördelning och koppling till vardera 
frågeställning.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De metoder som har använts för att svara på första frågeställningen är observationer, intervjuer 
och litteraturstudier. Både teori och empiri används för att få ett rättvist resultat. 
Litteraturstudier svarar på vilka faktorer som har identifierats i tidigare forskning och med 
hjälp av fallstudien får författarna en djupare förståelse för situationen.  

För att besvara arbetets andra frågeställning har metoderna observation, intervju, litteratur och 
dokumentstudie använts. Även här ger litteraturstudien en bild av tidigare forskning och övriga 
metoder kompletteras med empiri från fallstudien.  
 

3.2 Ansats 
 
Bryman och Bell (2017), påstår att kvalitativ forskning innebär ett induktivt arbetssätt där 
teorier utgår från fallstudien. Kvalitativ forskning är en tolkningsinriktad metod och grundas i 
en förståelse av situationer (Bryman & Bell, 2017). Vid kvalitativa studier används mjuka data 
såsom intervjuer, litteratur och observationer där data i form av text analyseras (Patel & 
Davidsson, 2011). Vid kvalitativa undersökningar analyseras data löpande och skiljer från 
kvantitativa undersökningar där analys sker först efter att all data är insamlad (Patel & 
Davidsson, 2011). Arbetets huvudsakliga analyserade data består av intervjuer, observationer, 
litteraturstudier och det bygger på ett induktivt arbetssätt. För att dra en slutsats och svara på 
arbetets syfte och frågeställningar krävs att författarna skapar en djupgående förståelse och 

Figur 5; Koppling mellan frågeställningar och metod 
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tolkar situationen. Då arbetet följer ovan listade kriterier för kvalitativ forskning anses arbetet 
vara kvalitativt.  

Vid ett induktivt arbetssätt avgör insamlade data och fallstudien vilka teorier som studeras 
(Bryman & Bell, 2017).  Enligt Patel och Davidsson (2011), innebär induktiv forskning att 
forskaren kan studera ett verkligt fall utan att ha en teoretisk grund och utifrån det studerade 
fallet formulera eller utveckla en teori. Genomgående grundas ett induktivt arbetssätt i ett 
verkligt fall, genom att studera en situation, och utefter insamlade data kan en teori formuleras 
(Patel & Davidsson, 2011). Då arbetet är beroende av fallstudien på fallföretaget anses arbetet 
följa ett induktivt arbetssätt där fallstudien och empiri styr vilka teorier som är relevanta. 
 

3.3 Arbetsprocessen 
 
Arbetsprocessen presenteras i Figur 6 och baseras på det induktiva och kvalitativa arbetssätt 
som arbetet följer.  

 

 

Figur 6; Övergripande arbetsprocess 

 
Innan arbetet påbörjades valdes en lämplig inriktning som arbetade mot att ett teoretiskt och 
praktiskt gap skulle fyllas. När lämplig inriktning fastställdes kontaktades företag för att se om 
lämplig inriktning var möjlig att göra på något av de kontaktade företagen. Ett första möte 
inträffade med fallföretaget för att diskutera sagd inriktning. Då fallföretaget hade en delad och 
en icke delad resurs ansågs det vara ett passande företag att utföra arbetet på. Då inriktning och 
fallföretag identifierats kunde planeringsfasen påbörjas. I planeringsfasen utformades arbetets 
syfte och frågeställningar för att täcka det gap i forskningen som författarna identifierat. När 
syfte och frågeställningar arbetades fram valdes lämpliga metoder till fallstudien för att besvara 
sagda frågeställningar och bakgrunden kunde påbörjas. Fallstudien och litteratursökningen 
pågick parallellt. Fallstudien bestod av bland annat intervjuer, observationer och 
dokumentstudier. Analys och bearbetning av data pågick parallellt. Sista steget efter den 
slutliga analysen av empiri och teori var resultat och analys. 
 

3.4 Design 
 
För att svara på frågeställningarna har en fallstudie genomförts. En fallstudie kan användas för 
att studera processer och förändringar i mindre grupper eller situationer (Patel & Davidsson, 
2011). Olika datainsamlingsmetoder kombineras för att få en rättvis bild av fallstudien (Patel & 
Davidsson, 2011). Fallstudien i detta arbete består av intervjuer, dokumentstudier, 
observationer och litteraturstudier. 

Arbetet undersöker två olika produktionsenheter i två separata monteringar på ett fallföretag 
för att undersöka skillnader och likheter. Skillnaden mellan en enfallstudie och en 
flerfallsstudie är om ett eller flera fall studeras för att svara på arbetets syfte och frågeställningar 
(Yin, 2007). För att svara på arbetets syfte och frågeställningar krävs att två olika fall studeras 
och jämförs. Arbetet är därför en flerfallsstudie, där båda fall är nödvändiga för att svara på 
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syfte och frågeställningar. För en lyckad datainsamling har litteraturstudie, observation och 
intervjuer systematiskt tagits fram och använts. 

För att få svar på frågeställningarna har fallstudien genomförts på ett fallföretag. Fallföretaget 
som är anonyma har valts då två olika sorters packstationer på olika avdelningar används i 
dagsläget. En av avdelningarna har en packstation med en delad resurs mellan flera 
monteringslinor och den andra avdelningen har en packstation vid varje monteringslina, även 
kallad pack-in-line och har ingen delad resurs. 

3.5 Datainsamling 

Vid genomförandet av en fallstudie finns olika metoder för datainsamling, ett flertal olika 
metoder brukar användas för att öka reliabiliteten och validiteten i ett arbete (Yin, 2007). Med 
det här som grund har ett flertal informationskällor använts, de är litteraturstudie, intervjuer, 
observation och dokumentstudier. Genom att använda olika metoder kan även triangulering 
appliceras och trovärdigheten ökar. Dessa metoder gav en bild av fallföretagets arbetsprocess 
och påverkande faktorer i dagsläget.  

3.5.1 Litteraturstudier 

 
Litteraturstudie innebär sökning av litteratur både via internet och fysiska böcker (Patel & 
Davidsson, 2011).  De sökord som använts baserades på ämnesområden som berörts i arbetet. 
Svenska publikationer indexeras med engelska ämnesord (Patel & Davidsson, 2011), sökord har 
därför översatts till engelska inför varje sökning. Vid litteratursökning innefattas sökord i 
huvudområden abstract eller keywords, även fulltext skulle vara tillgängligt för att sökningen 
klassas ha god reliabilitet.  

För att minska antalet texter i sökningen valde författarna att läsa abstract för de texter med 
mest relevant rubrik tills en pålitlig och relevant referens påträffades. Se Tabell 1 för exempel 
på processen.  

 

 

Internetsökningar skedde i första hand via bibliotekets hemsida på Jönköping University och 
databaser som användes var Scopus, ProQuest Central, Taylor & Francis online och Emerald 
Insight. För sökning av fysiska böcker användes bibliotekets hemsida på Jönköping University 
och även utlåning av böcker skedde via Biblioteket på Jönköping University. 

3.5.2 Intervjuer 

En hög grad av standardisering innebär att frågorna är framställda sedan tidigare, samt att 
frågorna har ställts i samma ordning till intervjuobjekten (Patel & Davidsson, 2011). Låg grad 
av strukturering ger intervjuobjektet mer utrymme att svara på frågorna med egna ord än en 
intervju med hög grad av strukturering (Patel & Davidsson, 2011). Arbetets intervjuer hade hög 
grad av standardisering och låg grad av strukturering. Det här upplägget har använts då 

Tabell 1; litteratursökning 

Sökord Databas Antal träffar Lästa abstract Använda 
“flexible 

manufacturing 
systems” AND 

layout 

Taylor & Francis 
online 145 4 1 

Muda OR lean Proquest central 580 4 1 
“Flexible 

manufacturing 
cells” AND 

“production 
management” 

Proquest central 45 5 1 
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författarna hade som avsikt att intervjuobjektet skulle svara med egna ord och beskriva positiva 
respektive negativa aspekter inom processen.  

Utvalda personer intervjuades för att få inblick i produktionen. Intervjuer ägde rum med fem 
olika personer med diverse arbetsuppgifter och befattning inom företaget som ger perspektiv 
inom produktionens dagliga aktivitet. Valet av intervjupersoner baserades på position i 
företaget med relevant kunskapsområde för att besvara frågeställningarna. De som 
intervjuades var produktionsplanerare vars arbetsuppgift är att planera när olika artiklar ska 
tillverkas, produktionsledare då deras ansvar är att ha en övergripande roll över produktionen, 
och teamleaders vars arbetsuppgift är att se till att dagens produktionsmål uppnås, ansvarar 
för fördelningen av personal inom gruppen och arbetar även som operatör. Intervjuer ägde rum 
på respektive medarbetares kontor eller arbetsplats för en naturlig miljö för intervjuobjektet. 
Se Tabell 2 för mer detaljerad information. 
 

Tabell 2; intervjuer 

Datum Syfte (Vad) Roll Metod (Hur) Tid 
2019-04-11 Planeringsprocessen Produktionsplanerare 

(case delad och case 
icke delad) 

Låg strukturering 
Hög standardisering 

0,5h 
 

2019-04-15 Koppling mellan 
planerings- och 
arbetsprocessen (case 
icke delad) 

Produktionsledare 
(case icke delad) 

Låg strukturering 
Hög standardisering 

0,5h 

2019-04-15 Koppling mellan 
planerings- och 
arbetsprocessen (case 
delad) 

Produktionsledare 
(case delad) 

Låg strukturering 
Hög standardisering 

0,5h 

2019-04-11 Arbetsprocessen Teamleader (case icke 
delad) 

Låg strukturering 
Hög standardisering 

0,5h 

2019-04-08 Arbetsprocessen Teamleader (case 
delad) 

Låg strukturering 
Hög standardisering 

0,5h 

Alla intervjuer påbörjades med generella frågor för att intervjuobjektet skulle bli komfortabel 
och säkerställa att rätt person intervjuades. Alla intervjuer spelades in för att öka 
trovärdigheten och för att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna vid ett senare tillfälle 
och även transkribera dem. Innan intervjutillfället testintervjuades en person som inte var 
insatt i arbetet för att säkerställa att intervjufrågorna var lättförståeliga och öka arbetets 
trovärdighet.  

En mall har tidigare utformats för intervjuerna där frågorna har konstruerats för att hålla en 
låg grad av strukturering och hög grad av standardisering. Se bilaga A för intervjumall till 
produktionsplanerare, bilaga B för intervjumall till produktionsledare och bilaga C för 
intervjumall till teamleaders.  

3.5.3 Observationer 

Det finns fyra förhållningssätt observatören kan tillämpa vid en observation (Kawulich, 2005). 
De innefattar om observatören är känd eller okänd för deltagarna samt om observatören är 
deltagande eller icke deltagande (Patel & Davidsson, 2011). Skillnaden mellan de olika 
förhållningssätten är om observationsobjektet är medveten att observationen pågår samt om 
observatören deltar under observationen (Patel & Davidsson, 2011). Författarna har utfört en 
känd och icke deltagande observation för att fånga ett mer naturligt beteende och fenomen, 
utan påverkan av observationen. Observationen var känd då det inte var genomförbart med en 
okänd observation. 

Observationer kan vara antingen strukturerade, ostrukturerade eller en blandning av båda 
(Skärvad & Lundahl, 2016). En strukturerad observation karaktäriseras av ett på förhand 
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upprättat observationsschema, anvisningar om vad som ska observeras, hur observationen ska 
genomföras och hur den registreras (Skärvad & Lundahl, 2016). Ostrukturerade observationer 
kännetecknas av att de är mer fria än strukturerade och innefattar att observera det som är mest 
relevant vid observationstillfället (Skärvad & Lundahl, 2016). Registreringen av en 
ostrukturerad observation sker via observationsprotokoll då bandupptagning, foto, video och 
film är vanliga hjälpmedel (Skärvad & Lundahl, 2016). Då arbetet består av en blandning av 
ostrukturerad och strukturerad observation har denna definierats som en semistrukturerad 
observation.  

Författarna använde en semistrukturerad observation för att få en helhetssyn på nuvarande 
situationen hos fallföretaget. Innan en ostrukturerad observation kan påbörja bör författarna 
vara medvetna om observationssituationen utifrån vad som ska observeras, vilken situation 
observationen kommer att infinna sig i, hur observationen skall registreras och under vilken 
tidsrymd den innefattar sig i (Patel & Davidsson, 2011). Vid en strukturerad observation bör ett 
observationsschema med ett antal kategorier skapas innan observationen äger rum, det gör det 
enklare då observatörerna enbart behöver markera de beteenden och fenomen (Patel & 
Davidsson, 2011). Då författarna har använt ett observationsschema som har kategoriserats 
med de 7(+1) slöserierna användes en semistrukturerad observation.  

Observationerna ägde rum på produktionsavdelningen för case icke delad respektive case delad 
på fallföretaget med syftet att identifiera slöserier och påverkande faktorer som uppkommer i 
resurser inom produktion. Observationerna ägde rum för att jämföra likheter och olikheter 
mellan produktionsuppläggen. Ett flertal observationer genomfördes fortlöpande under april 
månad, sammanlagt har tre observationer utförts under tre separata tillfällen för varje case där 
varje observation pågick under 80 minuter.  Specifikationerna angående observationerna finns 
i Tabell 3.  

 
Tabell 3; observationer 

Datum Vad (vart) Metod (Hur) Tid 
2019-04-08 Produktion (case icke delad) Semistrukturerad 80min 
2019-04-10 Produktion (case icke delad) Semistrukturerad 80min 
2019-04-16 Produktion (case icke delad) Semistrukturerad 80min 
2019-04-08 Produktion (case delad) Semistrukturerad 80min 
2019-04-10 Produktion (case delad) Semistrukturerad 80min 
2019-04-16 Produktion (case delad) Semistrukturerad 80min 

Författarna antecknade fortlöpande under observationens gång enligt utformad mall, se bilaga 
D, som sammanställdes efter varje observationstillfälle. Observationsschemat var utformat för 
att identifiera olika slöserier och påverkande faktorer.  Samma observationsschema har använts 
till båda casen.  

3.5.4 Dokumentstudier 

 
Sekundärdata innebär tidigare dokumenterade data gällande ett visst fenomen (Skärvad & 
Lundahl, 2016). Författarna använde sekundärdata för att samla information om fallföretaget. 
I Tabell 4 finns använda dokument och dess syfte listade.  

Tabell 4; dokumentstudier 

Datum Syfte (Vad) Metod (Hur) Tid 
2019-04-08 Tidsstudie Strukturerad 0,5h 
2019-04-11 Produktionsutfall Strukturerad 1,5h 

 

Tidsstudier och produktionsutfall studerades noggrant för att få en helhetsbild av de olika 
casen. Dokumentstudierna bidrar till att bakomliggande orsaker och fakta som bidrar till att 
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slöserier kan lokaliseras. Alla nämnda dokumentstudier studerades gentemot andra 
datainsamlingsmetoder i fallstudien för att få en bredare kunskap inom respektive område.  

Tidsstudien innefattade fallföretagets egna siffror på den interna tidsfördelningen för varje 
moment i de olika casen, genom att studera tidsstudierna kunde en mer specifik uppfattning 
skapas då varje arbetsmoment kartlagts och klockats. 

Produktionsutfallet innefattade producerad kvantitet från vardera case, det studerades för att 
få en rättvis uppfattning om produktiviteten under en längre period.   
 

3.6 Dataanalys 
 
Insamlade data har analyserats gentemot arbetets syfte och frågeställningar. Teorier har 
studerats under arbetets gång och har legat till grund för nödvändig datainsamling. Data har 
därefter analyserats tillsammans med teorier från litteraturstudien för att nå ett resultat. Se 
Figur 7 för dataanalysprocessen. 

 

Figur 7; Dataanalysprocessen 
 

Insamlade data har sammanställt olika faktorer från båda casen. Case delad och case icke delad 
har sedan jämförts för att svara på syfte och frågeställningar. Det ger en bild av varje 
påverkande faktors roll i de olika casen. Samma faktorer från båda case har jämförts för att hitta 
skillnader och likheter. Ett flertal olika metoder och teorier har legat till grund för att svara på 
första frågeställningen angående vilka faktorer som är nödvändiga att ta i beaktning ur ett 
produktionsperspektiv. Casen jämfördes utifrån svaret från första frågeställningen för att svara 
på frågeställning två.   

Intervjuer transkriberades och den viktigaste informationen underströks och inkluderades i 
arbetet. Dokumentstudier studerades för att leta efter eventuell relevant information som 
kunde påverka analysen. Under observation användes ett observationsschema som fylldes i 
löpande och analyserades vid ett senare tillfälle.  
 

3.7 Trovärdighet 
 
För att säkerställa en trovärdig studie granskas metoderna utifrån fyra vanliga kriterier för 
fallstudier, vilka är både inre och yttre validitet, reliabilitet och begreppsvaliditet (Yin, 2007). 
Metoder som har använts i undersökningen för att svara på arbetets syfte och frågeställningar 
är litteraturstudier, intervjuer, observationer och dokumentstudier. De har tillsammans med 
arbetets förutsättningar på fallföretaget beskrivits för att öka trovärdigheten. För att säkerställa 
ett trovärdigt resultat har även triangulering applicerats på arbetet. 

Reliabilitet rör frågan om undersökningen skulle utförs på nytt, blir resultatet då densamma 
(Bryman & Bell, 2017). Undersökningen ska inte påverkas av tillfälliga variabler för högre 
reliabilitet (Patel & Davidsson, 2011). För att uppnå hög reliabilitet i undersökningen har 
författarna minimerat externa störande faktorer, till exempel att intervjuobjekten har befunnits 
i en familjär miljö under intervjuerna, som annars kunnat påverka resultatet under fallstudien.  
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Validitet handlar om ifall rätt mätningar utförs för att besvara frågan, hög validitet innebär att 
rätt situation har undersökts för att nå ett resultat (Bryman & Bell, 2017). Validitet kan delas 
upp i ett antal underrubriker som berör olika delar av validitet (Bryman & Bell, 2017).  

Skärvad och Lundahl (2016), skiljer på inre och yttre validitet, där inre validitet innebär att 
undersökningen mäter vad författarna avsett att mäta. Det kan också innebära att 
undersökningen mäter mer än vad som anses mätas (Skärvad & Lundahl, 2016). En hög inre 
validitet innebär att allt som avses mätas mäts och ingenting utöver det (Skärvad & Lundahl, 
2016). Med hjälp av triangulering får författarna resultat på det som är nödvändigt för arbetet. 
Även ett förutbestämt observationsschema och intervjufrågor gav författarna möjlighet att 
åstadkomma högre validitet. Inför utförda intervjuer testintervjuades en utomstående person 
för att försäkra att frågorna var väl utformade och relevanta för arbetet.  

Yttre validitet beskrivs enligt Bryman och Bell (2017), till vilken grad resultaten från en 
undersökning kan generaliseras och om eventuella deltagare är representativa för hela 
fallstudien. Skärvad och Lundahl (2016), beskriver yttre validitet som en faktor som starkt 
påverkas av deltagarna, beteenden och hur sanningsenligt de svarar på frågor. Därav kräver en 
undersökning med hög yttre validitet att frågorna undersöker det författarna önskar få svar på 
(Skärvad & Lundahl, 2016). För att arbetet ska nå hög validitet, både yttre och inre, är 
metoderna väl utvecklade, genom att till exempel testa intervjufrågorna på en utomstående 
person, för att säkerställa att relevanta frågor och faktorer undersöks som bidrar till att utveckla 
arbetet vidare. En testintervju minskar också risken för att frågorna missförstås. 
Dokumentstudierna som klassas som en sekundärkälla studeras noggrant för att förstå 
datainsamlingen och dess resultat.  

Då arbetet är kvalitativt och kräver en viss förståelseförmåga kan arbetet inte uppnå total 
generaliserbarhet, arbetets förutsättningar är väl beskrivna för att uppnå högre 
generaliserbarhet. Varje forskare och författare har olika erfarenheter och risken finns att 
situationer därför tolkas olika.   

Begreppsvaliditet beskrivs som ett mått på om verkligheten beskrivs i en undersökning eller 
om det är baserat på forskarens egna intryck (Yin, 2007). För att uppfylla kriteriet 
begreppsvaliditet bör förändringen som ska studeras specificeras och kopplas till 
undersökningens syfte och frågeställningar (Yin, 2007). För att uppfylla en hög 
begreppsvaliditet i arbetet beskrivs anledningen till varför valda metoder används och vad de 
bidrar med till arbetet. Till exempel att alla inspelade intervjuer har transkriberats.  

Triangulering ger en fylligare bild genom att använda flera olika datainsamlingsmetoder (Patel 
& Davidsson, 2011). Enligt Patel och Davidsson (2011), kan det här innebära att resultatet visar 
på antingen samma resultat eller helt olika, båda utfallen kan ha betydelse i arbetet. 
Triangulering kan hjälpa en forskare att stärka validiteten i ett arbete då samma fenomen 
studeras från olika perspektiv och sammanhang (Patel & Davidsson, 2011). För att stärka 
trovärdigheten i arbetet har triangulering använts enligt Tabell 5.  
 

Tabell 5; triangulering 

 Litteraturstudie Intervju Observation Dokumentstudie 
De 7(+1) 
slöserierna 

X X X X 

Flexibilitet inom 
produktion 

X  X  

Ergonomi X X X  
Effektivitet X  X X 
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Tabellen visar hur arbetet har applicerat triangulering för de olika teorierna. Till exempel har 
litteraturstudier, intervju och observation tillämpats för ämnet ergonomi, vilket bidrar med en 
bredare och djupare förståelse med ett flertal perspektiv. Trovärdighet för resultatet ökar 
samtidigt som det bidrar till ett fylligare resultat med fler relevanta ursprung
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4 Empiri 
Fjärde kapitlet beskriver fallföretaget och dess verksamhet. Insamlade data från utförd 
fallstudie presenteras i kapitlet. Casen är separat uppdelade genom kapitlet för att underlätta 
för läsaren.  
 

4.1 Fallföretagsbeskrivning 
 
Fallföretaget är lokaliserat i Småland och tillverkar bland annat handhållna 
trädgårdsprodukter. Fallföretaget ingår i en större koncern som är internationellt aktiva. 
Marknaden för koncernen består till mestadels av Europa och Nordamerika som utgör cirka 
80% av försäljningen. Koncernen har cirka 8000 anställda och en omsättning på 39 miljarder 
SEK år 2017.  

Fallföretaget säljer produkter både i det högre, mellersta och lägre prissegmenten då fokus 
ligger på att tillhandahålla produkter för alla pris- och prestandalägen. Produkterna med högre 
prestanda säljs i första hand till professionella konsumenter med högre krav medans de 
mellersta och lägre presterande produkterna riktar in sig mot den privata konsumenten.  
 

4.2 Produktbeskrivning 

Både case delad och case icke delad hanterar handhållna trädgårdsprodukter som är 1-2,7 meter 
långa och väger 7-15 kg. Produkterna är skrymmande och är på grund av dess längd otympliga. 
Oftast ligger största delen av tyngden i ena änden av produkten vilket gör produkten 
svårhanterlig. Det finns ett flertal olika varianter av produkter i vardera case och packprocessen 
varierar sällan mellan de olika produkterna. Produkterna i båda casen är relativt lika och 
tydligaste skillnaden mellan produkterna i case delad och case icke delad är att de är batteri- 
respektive bensindrivna, men denna skillnad har liten påverkan på packprocessen.  

En packad produkt innehåller förutom produkt även ett bipack, som är en mindre låda och 
innehåller artiklar tillhörande produkten, och eventuellt övriga artiklar såsom sele och 
instruktionsmanualer inkluderas också. Utöver det används inlägg av antingen kartong eller 
frigolit som skyddar produkten vid transport. Kartonger, inlägg och produkter kan variera lite 
beroende på variant men är relativt lika. Utfallet från case delad och icke delad räknat per 
person är relativt lika, delad är något högre men inte märkbart i denna studie.  

 

4.3 Case icke delad 
 
Case icke delad består av två manuella pack-in-line stationer som packar batteridrivna 
handhållna trädgårdsprodukter. Insamlade data från fallstudien presenteras under passande 
rubriker som sedan analyseras i analyskapitlet tillsammans med tidigare presenterade teorier. 
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4.3.1 Packstation case icke delad 

Packstationerna i case icke delad består av två manuella pack-in-line packstationer. Uppströms 
finns en kö av produkter som befinner sig mellan monteringen och packstationen.  För att packa 
en produkt börjar operatören med ett ark kartong som viks ihop till en låda, med hjälp av en 
ställning som finns på packbordet. Produkt hämtas från kön, scannas och läggs ner i lådan 
tillsammans med bipack, som förbereds i förväg, och ett visst antal inlägg som kan variera något 
beroende på vilken produkt som packas. Instruktionsmanualer scannas och läggs i, lådan 
stängs och häftas ihop. Klisterlappar skrivs ut för rätt artikel och klistras fast på lådan, efter det 
lyfts lådan upp ur ställningen och placeras på en pall där cirka 16-20 lådor får plats, beroende 
på produktens storlek. I case icke delad arbetar oftast en operatör med att förbereda bipack och 
packa själva produkten i varje packstation men när det krävs faller det istället på teamleadern 
att förbereda bipack. Det finns totalt två av denna packstation i varsin separat monteringslina 
och båda fungerar likadant. Antalet färdigpackade produkter är färre än i case delad men 
beroende på hur involverade teamleadern är i båda casen är output per person försumbart lika 
då case delad kräver fler operatörer.  
Intervjuer med tillhörande teamleader, produktionsledare och produktionsplanerare har ägt 
rum för att samla data från olika perspektiv och tillämpa triangulering i undersökningen. För 
att inte förbise vitala påverkande faktorer har även olika dokumentstudier genomförts där 
fallföretaget tidigare tagit fram data i form av tidsstudier och produktionsutfall som kan 
påverka resultatet och analysen. 

4.3.2 Planering 

Planeringen av produktionen sköts av en produktionsplanerare som bestämmer vilken ordning 
produkterna skall köras och hur många av denna produkt som behöver tillverkas. Teamleadern 
förklarar att det finns produkter i kö mellan montering och packstation. Ur planerarens 
perspektiv skall denna kö inte existera då tidsstudier har gjorts för att minska kön för att hela 
monteringslinan, inklusive packstationen, skall uppnå ett jämnare flöde.  Enligt planeraren ses 
lagret som PIA vilket inte är en värdeadderande aktivitet och borde därmed minimeras.  

4.3.3 Ergonomi 

Vid observationstillfällena uppmärksammades ett flertal rörelser operatören är tvungen att 
utföra som är icke ergonomiska enligt kapitel 2.6 Ergonomi. Under observationerna 
uppmärksammades ett flertal lyft ovanför axlar och under knän, lyft ut från kroppen och lyft 
med märkbar vikt sker fortlöpande under dagen och är nödvändiga för att varje artikel ska bli 
komplett. Vid intervjun med teamleadern framkom att ergonomi är ett stort bekymmer vid 
denna station, alla operatörer har inte de fysiska förutsättningarna för att klara av arbetet och 
därmed är det enbart ett fåtal personer ur arbetsgruppen som arbetar vid denna station. 
Teamleadern beskriver under intervjun svårigheterna med att ha en arbetsgrupp som inte har 
möjlighet att rotera mellan de olika arbetsstationerna. Då enbart ett fåtal operatörer kan arbeta 
på denna fysiskt påfrestande station är sannolikheten för en arbetsrelaterad skada hög. 
Situationen är påfrestande då arbetsuppgiftens icke ergonomiska utformning påverkar 
operatörernas hälsa negativt. I case icke delad finns ett höj- och sänkbart arbetsbord som 
underlättar packprocessen någorlunda för operatörerna. Trots det krävdes minst fyra icke 
ergonomiska lyft per artikel. 

4.3.4 Människans roll i packstationen 

 
Under observationen identifierades att enbart ett fåtal människor av de som arbetade på 
monteringslinan roterade till packstationen, vid intervjun med teamleadern förklarades att 
arbetet är tungt och icke ergonomiskt och att alla inte klarar av arbetet. Ett av problemen med 
denna packstation är att kartongerna är stora och lådan varierar mellan 1–2,7 meter i längd. Då 
kartongens storlek försvårar vikningsprocessen resulterar det här i att packtiden förlängs och 
även påfrestningen för operatörerna ökar då momentet sker manuellt.  
 
Under observationen identifierades ett antal extra inlägg som viks och placerades i lådan för att 
skydda produkt vid transport, detta moment är något som tar extra lång tid för operatören. 
Enligt tidsstudien som tillhandagavs av fallföretaget tar tiden för att vika kartong, inlägg och 
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lägga i sagda inlägg i kartong cirka 50% av den totala tiden i packen, beroende på artikel och 
operatör, vilket också uppskattades under observation. Enligt observation märktes att när en 
färdigpackad produkt läggs på pall tar pallens spjälor emot och produktens tyngd försvårar 
denna rörelse, det här motståndet tar extra tid för operatören och artikeln riskerar att skadas. 
Enligt teamleadern försvåras arbetet och tar längre tid på grund av artikelns tyngd och 
avsaknaden av ergonomi.  
 

4.4 Case delad 
 
Case delad består av en automatiserad delad packstation som packar bensindrivna handhållna 
trädgårdsprodukter. Insamlade data från fallstudien presenteras under passande rubriker som 
sedan analyseras i analyskapitlet tillsammans med tidigare presenterade teorier. 

4.4.1 Packstationen case delad 

Packstationen i case delad består av en automatiserad delad packstation och uppströms finns 
en kö mellan montering och packstation.  Maskinen kopplad till packstationen viker kartongen 
och skickar till operatörerna som packar, det finns två packstationer i case delad. Operatören 
tar ner den färdigvikta lådan från bandet och lägger i produkt, inlägg, manualer och bipack som 
förberetts av en annan operatör. Både produkt och instruktionsmanualer scannas innan de 
läggs i lådan. När allt ligger i lådan, skjuts lådan ut på banan som tar lådan vidare till nästa steg. 
Där stängs lådan och limmas utav maskinen, sedan skickas den vidare för att få en streckkod 
som identifierar artikeln och staplas sedan på pall av maskinen. I case delad arbetar totalt fyra 
operatörer med både bipack och att packa produkten tillsammans med teamleader som ser till 
att allt flyter på och att maskinen rullar. Case delad har större antal färdigpackade produkter 
per dag än case icke delad men då case delad kräver fler operatörer blir output per person ändå 
relativt lika. Operatören lägger ner produkterna i lådan och maskinen sköter resten. Det finns 
fyra monteringslinor som förser packstationen med olika produkter. En operatör tillbringar 
cirka en fjärdedel av den totala tiden enbart för väntan.  
 
I case delad har datainsamling skett genom intervjuer, observationer och dokumentstudier. 
Intervju med teamleader, produktionsledare och produktionsplanerare för case delad var en 
nödvändig del av datainsamlingen som bidrog med olika perspektiv och tillförde triangulering 
till arbetet. Andra påverkande faktorer som inte har identifierats genom observation, såsom 
produktionsutfall och tidsstudier, kompletterades genom dokumentstudier som annars kan 
påverka resultat och analys.  

4.4.2 Planering 

Enligt produktionsplaneraren är case delad problematisk att planera för då denna packstation 
enbart kan packa en order åt gången. Det resulterar i att andra order står i kö och PIA ökar. 
Enligt teamleadern hinner packstationen inte med det utsatta tempot vilket försvårar 
situationen ytterligare.  
Planeringen har en förutbestämd ordning men den följs inte alltid då packstationen prioriterar 
artiklar som liknar varandra och kör alla artiklar av samma variant innan byte av produkt för 
att minska den totala omställningstiden och optimera maskintid. Det är en konsekvens av att 
enbart en order kan köras åt gången. Vid fler omställningar ökar risken att tillhörande delar 
såsom instruktionsmanualer och bipack blir fel, då de varierar något mellan artiklar.  
Observationerna visar att oplanerade stopp uppstår i maskinen på grund av bland annat 
maskinstrul och materialbrist. Då enbart teamleadern har utbildning för maskinen riskerar 
maskinproblem bli långvariga, tills kunnig är på plats.   
Enligt produktionsplaneraren som har erfarenhet inom planering för båda casen, är det 
simplare att planera för en icke delad resurs än en delad resurs på grund av dess 
packkonstellationer.  
Enligt både intervju, observation och dokumentstudie håller montering högre takt än 
packstationen, vilket också är en bidragande faktor till det ökade PIA nivåerna i kön till 
packstationen.  
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4.4.3 Ergonomi 

Lyft utifrån kroppen eller tyngre lyft förekommer sällan i case delad. De tunga lyft som 
uppmärksammats är när produkt placeras i färdigvikt kartong där produkt väger upp till 15 kg, 
även vissa moment ovanför axlar förekommer. Utöver det här framkom att arbetsbordet 
operatörerna använder för att packa produkt inte är höj- och sänkbart. Vilket enligt 
teamleadern kan vara påfrestande för operatörer som är antingen längre eller kortare och inte 
passar för höjden på arbetsbordet och resulterar då i icke ergonomiska lyft. I genomsnitt 
krävdes enbart ett icke ergonomiskt lyft per artikel. 

4.4.4 Människans roll i packstationen 

Något som framkom under fallstudien var att det uppstår väntan för operatörerna då maskinen 
saknar kapaciteten att vika och fördela lådor i tid till båda operatörerna eller då det uppstår 
stopp i maskinen. Det uppstår en väntan för varje operatör i packstationen på cirka en fjärdedel 
av den totala packtiden. Då enbart teamleadern har utbildning angående maskinen resulterar 
det i icke värdeadderande väntan. Teamleadern behöver därför vara närvarande vid både 
omställningar och stopp, vilket sker dagligen. Då case delad består av en delad resurs med flera 
monteringslinor som förser packstationen samtidigt med produkter, sker omställningar 
dagligen. Varje omställning tar cirka 15 min och då enbart teamleadern i dagsläget kan utföra 
en omställning i maskinen innebär det icke värdeadderande väntan för resterande operatörer.  
En brist i case delad, på grund av dess automation, är att enbart en person har utbildning 
angående maskinen och produktiviteten blir då delvis beroende av denna person och dess 
tillgänglighet. Produktionsledaren skulle föredra att stänga ner packstationen för en dag och 
ägna denna åt upplärning då fallföretaget skulle tjäna på det i längden och på detta vis minska 
beroendet av nyckelpersoner.  
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5 Analys 
Femte kapitlet sammanställer både teoretiskt ramverk och empiriska data, samt diskuterar 
arbetets frågeställningar.  
 

5.1 Frågeställning 1 
 
Studiens första frågeställning har besvarats med hjälp av insamling av empiriska data som har 
samlats in i form av intervjuer, observationer och dokumentstudier och har sedan jämförts och 
analyserats gentemot befintliga teorier, såsom de 7(+1) slöserierna, flexibilitet inom produktion 
och ergonomi. Första frågeställningen lyder: 

• Vilka faktorer är nödvändiga att ha i beaktning ur ett produktionsperspektiv med 
delad och icke delad resurs?  

 
Vid en delad resurs krävs en viss automation då det ökar flexibiliteten i en process (Kostál et 
al., 2011), vilket även är fallet hos fallföretaget. Då case delad är automatiserad och case icke 
delad är manuell fanns olika faktorer att ha i beaktning. I case delad ansågs de tydligaste 
problemen vara väntan, medan i case icke delad var det tydligaste problemet ergonomin.  
  
Planering för en delad resurs kräver högt resursutnyttjande och hög planeringskomplexitet 
(Sun et al., 2013), vilket har uppmärksammats i case delad. Då packstationen enbart kan 
hantera en order åt gången medans det finns ett flertal monteringslinor som förser 
packstationen med olika order ökar PIA simultant och det medför att order väntar på att packas. 
I case icke delad där enbart en monteringslina förser en packstation med produkter resulterar 
det i ett jämnare flöde. Väntan anses vara en viktig faktor ur ett produktionsperspektiv då det 
har en direkt verkan på planeringen. Oplanerad väntan, som har identifierats i case delad, kan 
påverka planeringen negativt då det inte är medräknat i produktionsplaneringen. 
 
Under fallstudien var de ergonomiska förhållandena i case icke delad påtagligt sämre än i case 
delad, vilket beror på att case icke delad kräver fler manuella lyft än case delad. En konsekvens 
är att operatörerna i case delad upplever en ökad risk för en arbetsrelaterad skada. Enligt teorin 
om flexibilitet som Kostál et al. (2011) förklarade behöver en flexibel produktion bestå av 
automatiserade processer. Automatiserade processer kan enligt Everett (1994) underlätta det 
mänskliga arbetet och samtidigt förbättra ergonomin. Då case delad var automatiserad 
uppfattades det här vara största grunden till att denna station hade bättre ergonomi än case 
icke delad. Varje pall rymmer mellan 16-20 lådor, i case icke delad behövde operatören göra i 
genomsnitt fyra stycken icke ergonomiska lyft per artikel. I case delad behövde operatören 
enbart göra i genomsnitt ett icke ergonomiskt lyft per artikel och det baseras på 
rekommendationerna i teorikapitel 2.4 Ergonomi. På grund av den ergonomiska situationens 
eventuella konsekvenser för operatörer i en arbetsstation anses ergonomi vara en faktor som 
bör prioriteras. Ergonomi kan kopplas till slöseriet onödiga rörelser i teorin de 7(+1) slöserierna 
enligt (Bicheno, 2009).  

Vid observationen i case icke delad uppmärksammades ett överarbete i form av att operatören 
viker alla kartonger för hand vilket utgör cirka 50% av den totala packtiden, enligt Bicheno 
(2009), innebär överarbete bland annat att använda felaktiga processer som skapar extra 
ledtid. Då vikning av kartong tar upp mycket av tiden hos packstationen anses denna vikning 
som ett överarbete. I case delad som är en automatiserad resurs viks kartongen av maskinen 
istället och resulterar i mindre tid per artikel. Genom att applicera en automatisering minskar 
de manuella momenten som påverkar både operatörer och planerare.  

Under fallstudien identifierades stora brister hos människans outnyttjade kompetens i båda 
casen, hos case delad var enbart teamleadern utbildad i hur maskinen fungerade och i case icke 
delad var arbetet för tungt för att alla medarbetare skulle kunna arbeta här. Under fallstudien i 
case icke delad noterades att operatörer sällan roterade till packstationen då denna är fysiskt 
påfrestande. Även i case delad roterar inte alla operatörer mellan de olika stationerna. Under 
intervju för case delad förklarades att bristen på rotation var en konsekvens av bristande tid till 
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upplärning av arbetsuppgifter och maskin. Det är något som resulterar i både väntan och en 
problematisk planering. Under fallstudien uppmärksammades en väntan i case delad men inte 
i case icke delad. I case delad höll maskin och operatörer olika takt, vilket resulterade i en 
väntan hos operatörerna på cirka en fjärdedel av den totala packtiden.   
 
De mest märkbart påverkande faktorer nödvändiga att ha i beaktning vid linjeproduktion med 
en delad och icke delad resurs utifrån ett produktionsperspektiv är ergonomi, planering, väntan 
och människans outnyttjade kompetens. De 7(+1) slöserierna går att koppla till presenterade 
faktorer då väntan och outnyttjad kompetens är en del av teorin, även ergonomi är en del av 
slöseriet onödiga rörelser och planering påverkas av de identifierade faktorer. Även andra 
slöserier har diskuterats i arbetet som till exempel, lager och överproduktion har en direkt 
koppling och är en del av teorin de 7(+1) slöserierna. De faktorer arbetet kom fram till skiljer 
något från teorin för att fånga allt från fallstudien och inte riskera att försumma någon viktig 
faktor.  
 

5.2 Frågeställning 2 
 
Frågeställning två har besvarats med hjälp av både empiriska data och litteraturstudier och de 
ligger till grund för både analys och resultat. Teorier som flexibilitet inom produktion, 
effektivitet och ergonomi har analyserats gentemot insamlade data. Studiens andra 
frågeställning är: 
 

• Vad är mest fördelaktigt vid produktion av olika produkter, en delad eller icke delad 
resurs? 

 
Case delad och icke delad presenterar två olika lösningar på resurshantering inom produktion, 
där en resurs, packstationen, antingen är delad mellan flera monteringslinor eller icke delad 
där varje monteringslina har en egen pack-in-line packstation. Flexibla resurser i en flexibel 
produktion kräver en viss grad av automatisering (Kostál et al., 2011), och automatisering kan 
även anpassas för att underlätta det mänskliga arbetet och förbättra ergonomin (Everett, 1994). 
I case delad är de ergonomiska förhållandena jämförbart bättre än i case icke delad på grund 
av automatiseringen som finns i case delad. Den ergonomiska situationen studerades under 
datainsamlingen enligt arbetsmiljöverkets rekommendationer som presenterades i kapitel 2.4 
Ergonomi. Enligt intervju med teamleader i case icke delad har ergonomin påverkat 
effektiviteten då packstationen anses ha hög fysisk påfrestning vilket alla operatörer inte klarar 
av och försvårar resursplaneringen av operatörerna. Case delad har vissa ergonomiska 
svårigheter men förhållandena är jämförbart bättre än i case icke delad. Ergonomin är därför 
inte beroende av ifall en resurs är delad eller icke delad utan en automation har istället större 
påverkan på den ergonomiska situationen. Det går även att utläsa i teorin där en automatisering 
kan enligt Everett (1994), underlätta för operatörer genom att förbättra ergonomin. En 
automatisering, som finns i case delad, kräver dock en viss utbildning inom företaget för att 
kunna hantera maskinen vid till exempel maskinstrul, omställningar och uppstart. En 
problematik som kan uppstå vid automatisering för en delad resurs, baserat på fallstudien, är 
att hela processen stannar då automationen stannar på grund av maskinstrul eller liknande, 
skulle det hända en icke delad resurs kan produkter omdirigeras till övriga resurser, då de inte 
är beroende av varandra. 
 
Fallstudien pekar på att en icke delad resurs är det mest föredragna alternativet. En icke delad 
resurs innebär ett jämnare flöde med högre flexibilitet och en intervju med 
produktionsplaneraren konfirmerar det. Det går att köra flera olika order samtidigt och är mer 
flexibelt om en order behöver omdirigeras, vilket resulterar i lägre köer och PIA. Även Sun et 
al. (2013) diskuterar detta och fastslår att en flexibel produktion med flexibla resurser kräver 
en högre planeringsflexibilitet.  
 
Effektiviteten i de båda casen är relativt lika, antalet färdigpackade produkter per person är i 
princip samma, beroende på hur involverade teamleadern är i varje case. I case icke delad går 
mycket tid åt till att vika kartong vilket inte är nödvändigt i case delad. Case delad har en större 
output men då fler operatörer krävs blir output per person ungefär densamma som i case icke 
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delad. För case delad är de största slöserierna väntan och människans outnyttjade kompetens. 
Enligt Bicheno (2009), innebär slöseriet väntan att tiden inte används optimalt, det kan ha olika 
orsaker, såsom att material saknas eller att information saknas angående kommande eller 
nuvarande uppgift. Väntan kan minimeras genom att ersätta väntan med en värdeskapande 
arbetsuppgift (Bicheno, 2009). Slöseriet människans outnyttjade kompetens innebär att 
företaget i fråga inte tar till vara på den kompetens som finns inom företaget (Bicheno, 2009). 
Den väntan som har identifierats i case delad berodde på antingen att människa och maskin 
inte håller samma takt, eller att behöva vänta på att teamleader sköter en omställning eller fixar 
maskinen då något gått fel. Den sistnämnda anledningen grundas i slöseriet människans 
outnyttjade kompetens. Då enbart en person kan maskinen innebär det en väntan för 
resterande operatörer istället för att hjälpas åt och minska tiden för väntan, båda slöserierna 
resulterar då i väntan. Flexibla resurser som den i case delad kräver en viss grad av 
automatisering och utbildning av personal för att hantera denna.  
 
För att arbeta bort de negativt påverkande faktorerna i både case delad och icke delad, baserat 
på både empiriska datainsamling och litteraturstudier, anses en blandning av de båda casen 
vara en lösning. En icke delad resurs underlättar både planeringsdelen och stationens 
flexibilitet, men i det här fallet innebär case icke delad också ett sämre ergonomiskt arbetssätt 
för operatörerna. Case delad är en samlad resurs som tar mindre plats än en icke delad resurs 
men brister i människans outnyttjade kompetens och utbildning av operatörer för den maskin 
som gör den delade resursen möjlig. Baserat på utförd fallstudie och litteraturstudier, anser 
författarna någon form av automatiserad icke delad resurs vara den mest fördelaktiga 
lösningen. Automationen underlättar de ergonomiska problemen för operatörerna och en icke 
delad resurs underlättar ur ett planerings- och flödesperspektiv. Denna lösning kan innebära 
en hög investeringskostnad för ett företag, för att minska identifierade problem inom de olika 
casen finns även andra möjliga lösningar. Till exempel skulle en annorlunda kartong som inte 
kräver samma antal inlägg kunna minska tiden det tar att vika och lägga i inläggen och 
underlätta ergonomin för case icke delad. För case delad där ett av de större problemen var brist 
av utbildning, skulle en investering i utbildning lösa det problemet.  
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6 Slutsats 
Sjätte kapitlet sammanfattar arbetets resultat och diskuterar kring resultatet under 
resultatdiskussion. Även avsnitt som teoretiskt och empiriskt bidrag, metoddiskussion och 
vidare forskning diskuteras i kapitlet.   
 

6.1 Resultatdiskussion 

 
• Vilka faktorer är nödvändiga att ha i beaktning ur ett produktionsperspektiv med 

delad och icke delad resurs? 
 
Det finns ett antal faktorer att ha i beaktning vid både en delad och en icke delad resurs. För en 
delad resurs är planeringskomplexiteten högre än för en icke delad resurs. Följs inte 
planeringen till fullo kan det resultera i högre PIA och påverka produktionens planering och 
flöde negativt.  
 
Vid en automatisering krävs en viss utbildning, saknas det ökar risken för väntan. Saknas 
utbildning finns risken att produktion blir beroende av ett fåtal personer som då blir vitala för 
att hålla igång produktionen. Till exempel som i case delad där enbart teamleadern kunde 
maskinen och inte kunde vara frånvarande. Även utbildning för flera arbetsstationer är 
nödvändig för att kunna applicera rotation mellan de olika stationerna. Det skulle innebära en 
bättre ergonomisk arbetsplats för operatörerna då färre monotona rörelser sker. En 
automatisering underlättar ergonomin i en arbetsstation om den anpassas korrekt. Färre fysiskt 
krävande moment krävs av operatören och även väntan minskar då flödet ökar i tempo. Som 
tidigare nämnts kräver en automatisering en viss grad av utbildning, annars kan det istället 
resultera i ökad väntan. Ergonomin påverkas inte av att en resurs är delad eller icke delad, utan 
påverkas mer av en automatisering eller avsaknad av den. 
 
Baserat på det här anses de viktigaste faktorerna att ha i beaktning vara ergonomi, planering, 
väntan och människans outnyttjade kompetens. Faktorer påverkar varandra och vissa går hand 
i hand.  

 
• Vad är mest fördelaktigt vid produktion av olika produkter, en delad eller icke delad 

resurs? 

Olika för- och nackdelar med vardera case har presenterats i tidigare kapitel, även alternativa 
lösningar på de mest uppmärksammade problemen. Baserat på både teori och empiriska 
datainsamling anses en icke delad resurs underlätta ur ett planerings- och flödesperspektiv. I 
fallstudien uppmärksammades att ergonomin var sämre i case icke delad än i case delad som 
hade betydligt färre ergonomiska påfrestningar för operatörerna på grund av dess automation. 
Med det här som grund är den mest fördelaktiga lösning anses vara icke delade resurser för att 
förenkla planeringen och uppnå ett smidigare flöde och en automatisering för att underlätta 
ergonomin. Denna lösning skulle underlätta ur ett produktionsperspektiv, men kan anses vara 
en relativt stor investering för ett företag, även andra lösningar finns. För att minska väntetiden 
i en automatiserad resurs kan en utbildning vara nödvändig för att fler medarbetare ska korrekt 
kunna hantera maskinen och minska beroendet av nyckelpersoner. För att effektivisera och 
underlätta den ergonomiska faktor i fall som påminner om case icke delad skulle en annan 
variant av låda kunna utvecklas med färre inlägg och vikmoment. Det skulle leda till färre icke 
ergonomiska rörelser men även minimera den tid som används för att vika kartong och inlägg.   

Den lösning som anses mest fördelaktig utifrån ett produktionsperspektiv inom 
tillverkningsindustrin, är en automatiserad icke delad resurs. Det skulle innebära ett snabbare 
och mer effektivt flöde, underlätta planering och flöde, innebära ökad flexibilitet och leda till 
bättre ergonomiska förutsättningar för operatörerna.  
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6.2 Teoretiskt bidrag 

 
Arbetet har studerat en arbetsstations utformning, delad eller icke delad resurs, ur ett 
produktionsperspektiv. Det finns få arbeten som har studerat en produktions utformning rent 
ur ett produktionsperspektiv, vad som anses vara mest fördelaktigt enligt till exempel 
operatörer och planerare.  
 
Arbetet visar på att en icke delad resurs underlättar både planering och flöde i en produktion, 
medans ergonomin varken är bättre eller sämre beroende på om en resurs är delad eller icke 
delad. En upptäckt i arbetet var dock att en automation kan underlätta för de ergonomiska 
förutsättningarna för operatörerna.  
 

6.3 Empiriskt bidrag 
 
Det empiriska bidrag som arbetet tillfört är vad företag bör tänka på vid en investering av 
antingen en delad eller en icke delad resurs. Arbetet har ett produktionsperspektiv som utgår 
från en fallstudie där medarbetare med direkt involvering inom produktionen, framförallt 
packen, har deltagit. Arbetet baseras på litteraturstudier, intervjuer, observationer och 
dokumentstudier, både empiriska insamlade data från fallföretaget och olika teorier ligger till 
grund för resultatet. Arbetet har ett produktionsperspektiv och har därför valt att inte 
undersöka de ekonomiska faktorer som kan påverka, vilket företag då själva behöver ta i 
beaktning.  

Arbetet kan underlätta för företag vid en eventuell investering genom att diskutera olika 
faktorer som påverkar valet mellan en delad och icke delad resurs ur ett produktionsperspektiv. 
Arbetet diskuterar även vad som anses mest fördelaktigt baserat på fallstudien och 
litteraturstudien. Olika alternativ analyseras och kan anpassas till vad företaget eftersträvar och 
beroende på företagets problematik.   
 

6.4 Metoddiskussion 
 
Det finns både för- och nackdelar med utförandet av arbetet och dess metoder. Då enbart ett 
företag har studerats under fallstudien blir resultatet limiterat. För att nå ett mer 
generaliserbart och rättvist resultat skulle fler företag ur andra branscher behöva studeras. 
Olika positioner med varierande arbetsuppgifter inom fallföretaget har intervjuats för att fånga 
olika perspektiv på situationen, minskar risken att något försummas och bidrar till en ökad 
trovärdighet. På samma sätt har antalet observationer varit utspridda över flera dagar för att 
bidra till ett mer rättvist resultat. De olika observationerna visade fortfarande på samma 
resultat vilket ökar trovärdigheten i arbetet, resultatet varierar därför inte mellan olika dagar.  

Arbetet baseras på vissa äldre referenser men då de diskuterar en grundläggande strategi som 
fortfarande är aktuell och ämnet diskuteras fortfarande i nyare referenser, anses de fortfarande 
vara relevanta för arbetet. Fallföretagets egna utförda dokumentstudier såsom tidsstudier har 
använts i arbetet, för att öka trovärdigheten i arbetet skulle dokumentstudierna istället utförts 
utav författarna själva.   

Triangulering har applicerats för att öka trovärdigheten och minska risken för att någon aspekt 
har försummats. Arbetet anses ha god validitet då anställda inom fallföretagets produktion har 
involverats för att studera problematiseringen ur ett produktionsperspektiv.  
 

6.5 Vidare forskning 

 
Ett alternativ till vidare forskning är att utöka arbetet från enbart en resurs till en hel 
produktion eller hela organisationen. Genom att bredda fallstudien kan andra påverkande 
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faktorer uppkomma och leda till ett annorlunda resultat. Vid vidare forskning kan andra teorier 
och fallstudier vara nödvändiga för att uppnå bästa resultat. 
 
Då författarna applicerade ett produktionsperspektiv finns även andra perspektiv att ha i 
beaktning. Att utföra samma studie ur ett annat perspektiv kan ge ett annorlunda resultat än 
det som framkom i denna undersökning. En vidare forskning kan även inkludera fler företag 
inom olika branscher i fallstudien för att säkerställa att liknande resultat skulle uppnås.  
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Bilaga A; Intervjufrågor för produktionsplanerare  

 

1. Vad är din nuvarande roll? Hur länge har du haft hand om 
produktionsplaneringen? 

a. Hur länge har du jobbat på företaget? 
 

2. Hur gör du när du planerar för produktion av case icke 
delad/case delad? 

a. Vad utgår ni ifrån när ni sätter planeringen? 
b. Vad tycker du är positivt/fungerar bra? 
c. Vad tycker du är negativt/fungerar mindre bra? 
d. Anser du att det är en smidig process? Varför/varför 

inte? 
 

3. Anser ni att det finns några slöserier i produktion eller i er 
process enligt dessa? (visa papper där de 7(+1) slöserierna 
finns beskrivna med exempel) 

a. Hur ser det ut specifikt i packen? Med tanke på 
slöserierna 
 

4. Har ni något ni vill tillägga? 
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Bilaga B; Intervjufrågor för produktionsledare  

 

1. Hur länge har du haft rollen produktionsledare? 
a. Hur länge har du jobbat på företaget? 

 
2. Hur mycket är ni involverad i det dagliga 

arbetet/planeringen? 
a. Vad utgår ni ifrån då? 
b. Vad tycker du är positivt/fungerar bra? 
c. Vad tycker du är negativt/fungerar mindre bra? 
d. Anser du att det är en smidig process? Varför/varför 

inte? 
 

3. Vad har ni för kontakt med produktionsplanerarna?  
a. Vad är positivt/fungerar bra? 
b. Vad är negativt/fungerar mindre bra? 
c. Arbetar ni med produktionsplanerarna på något annat 

sätt också? 
 

4. Anser ni att det finns några slöserier i produktion eller i er 
process enligt dessa? (visa papper där de 7(+1) slöserierna 
finns beskrivna med exempel) 

a. Hur ser det ut specifikt i packen? Med tanke på 
slöserierna 
 

5. Har ni något ni vill tillägga? 
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Bilaga C; Intervjufrågor för teamleaders  
 

1. Vad är din nuvarande roll? Hur länge har du haft den? 
a. Hur länge har du jobbat på företaget? 

 
2. Kan du förklara hur ni jobbar i packen? 

a. Vad tycker du är positivt/fungerar bra? 
b. Vad tycker du är negativt/fungerar mindre bra? 
c. Anser du att det är en smidig process? Varför/varför 

inte? 
d. Om möjligt hade ni valt att göra på ett annat sätt? 

 
3. Vad har ni för kontakt med produktionsledaren? 

a. Vad är positivt/fungerar bra? 
b. Vad är negativt/fungerar mindre bra? 

 
4. Anser ni att det finns några slöserier i produktion eller i er 

process enligt dessa? (visa papper där de 7(+1) slöserierna 
finns beskrivna med exempel) 

a. Hur ser det ut specifikt i packen? Med tanke på 
slöserierna 
 

5. Har ni något ni vill tillägga?
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Bilaga D; Observationsschema 

 
 


