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Abstract 
Purpose – The purpose of this study is to examine the material flow and production 
effectiveness at a Make to Order companies. To answer the purpose two research 
questions have been formed; 
 

1. What challenges do MTO companies have regarding throughput? 
 

2. Which tools and standards are suitable to an MTO companies for an increased 
throughput? 

Method – The study is based on an abductive approach in which the authors have 
chosen to use triangulation to answer the purpose of the study. The data collection 
methods used are literature studies, interviews, observations and document studies. The 
authors have done a theoretical review in the relevant field in order to gain an insight 
into the theories that exist in the area concerned. An analysis has then been made based 
on the empirical data collected and linked to the theoretical framework. 
 
Findings – The findings the authors have come up with is that there is no given 
method or standard for MTO (Make to order) companies to implement. The authors, 
on the other hand, have come to the conclusion that it is about working with several 
models and standards parallel in order to have a greater impact on the material flow. It 
is also important to know what can be standardized and what cannot be standardized 
if the product variation and customization are high. 
 
Implications – This study has the implication of highlighting the challenges that 
MTO companies can face with a varying degree of customization. The study also 
highlights the complexity that exists for the material flow at MTO companies. In this 
study, the authors have developed a model for the case company over how their 
production layout can be adapted for a higher throughput. 
 
Limitations – The limitations found in this study is that it is done with only one case 
company where data collection has been done for a limited time. The result is 
therefore adapted to the case company, but a recommendation from the authors is that 
the study can be validated on similar activities. 
 
Keywords – Material throughput, Throughput, MTO, Make to Order, Material flow, 
Production layout, Production effectiveness, Standardization, Seven wastes. 
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Sammanfattning 
Syfte – Syftet med denna studien är att Undersöka materialflödets- och 
produktionseffektiviteten hos ett MTO-företag för ökat genomflöde. För att svara på 
syftet har följande frågeställningar legat i grund för syftet; 
 

1. Vilka utmaningar har MTO-företag med avseende på genomflöde? 
 

2. Vilka verktyg och standarder är lämpliga att tillämpa hos ett MTO-företag för 
ett ökat genomflöde i tillverkningsprocessen? 

Metod – Studien bygger på en abduktiv ansats där författarna har valt att använda sig 
av triangulering för att besvara studiens syfte. De datainsamlingsmetoder som använts 
är litteraturstudier, intervjuer, observationer och dokumentstudier. Författarna har gjort 
en teorigenomgång inom aktuellt område för att få en inblick i vilka teorier som finns 
inom det berörda området. En analys har där efter gjorts utifrån den empiri som samlats 
in och kopplat detta till det teoretiska ramverket.   
 
Resultat – Resultatet författarna har kommit fram till är att det inte finns någon given 
metod eller standard för MTO (Make to order) företag att implementera. Författarna 
har däremot kommit fram till att det handlar om att arbeta med flera modeller och 
standarder parallellt för att få en större påverkan på materialflödet. Det är viktigt att 
veta vad som kan standardiseras och inte ifall produktvariation och kundanpassningen 
är hög hos MTO-företag. 
 
Implikationer – Denna studie har som implikation att belysa de utmaningar MTO-
företag kan ställas för vid olika grad av kundanpassning. Studien belyser även den 
komplexitet som finns för materialflödet hos MTO-företag. Författarna har i denna 
studie även tagit fram en modell för fallföretaget över huruvida deras 
produktionslayout kan anpassas för ett högre genomflöde. 
 
Begränsningar – De begräsningar som återfinns i denna studie är att studien är gjord 
med enbart ett fallföretag där insamling av data skett under en begränsad tid. Där av 
är resultatdiskussionen anpassad utefter fallföretagets verksamhet men en 
rekommendation från författarna är att studien kan valideras på likande verksamheter. 
 
Nyckelord – Materialgenomflöde, Genomflöde, MTO, Make to order, Materialflöde, 
Produktionslayout, Produktionseffektivitet, Standardisering, Sju slöserier 
  



 

 iii 

Innehållsförteckning 
1 Introduktion .............................................................................. 1 

1.1 BAKGRUND ......................................................................................................................... 1 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING ................................................................................................. 2 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .................................................................................... 2 

1.4 OMFÅNG OCH AVGRÄNSNINGAR ..................................................................................... 3 

1.5 DISPOSITION ................................................................................................................. 3 

2 Teoretiskt ramverk .................................................................. 4 
2.1 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH TEORI ....................................................... 4 

2.2 LEAN ............................................................................................................................ 4 

2.3 FLASKHALSTEORI .......................................................................................................... 8 

2.4 PRODUKTIONSLAYOUT ................................................................................................... 8 

3 Metod och genomförande ..................................................... 10 
3.1 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METOD .................................................... 10 

3.2 ARBETSPROCESSEN ...................................................................................................... 10 

3.3 ANSATS ........................................................................................................................ 11 

3.4 DESIGN ........................................................................................................................ 11 

3.5 DATAINSAMLING .......................................................................................................... 12 

3.6 DATAANALYS ................................................................................................................ 14 

3.7 TROVÄRDIGHET ........................................................................................................... 14 

4 Empiri ...................................................................................... 16 
4.1 VERKSAMHETSBESKRIVNING ........................................................................................ 16 

4.2 NULÄGESANALYS .......................................................................................................... 17 

5 Analys ...................................................................................... 22 
5.1 ANALYS AV SLÖSERIER I GENOMFLÖDET MED UTGÅNGSPUNKT I DE SJU SLÖSERIERNA .... 22 

5.2 VERKTYG OCH STANDARDER ........................................................................................ 23 

5.3 VILKA UTMANINGAR HAR MTO-FÖRETAG MED AVSEENDE PÅ GENOMFLÖDE? ............... 26 

5.4 VILKA VERKTYG OCH STANDARDER ÄR LÄMPLIGA ATT TILLÄMPA HOS ETT MTO-FÖRETAG 
FÖR ETT ÖKAT GENOMFLÖDE I TILLVERKNINGSPROCESSEN? ........................................................ 27 

6 Diskussion ................................................................................ 29 
6.1 RESULTATDISKUSSION ................................................................................................. 29 



 

 iv 

6.2 IMPLIKATIONER .......................................................................................................... 29 

6.3 METODDISKUSSION/KVALITETSBEDÖMNING ................................................................ 30 

6.4 SLUTSATS OCH REKOMMENDATION ............................................................................... 31 

6.5 VIDARE FORSKNING ..................................................................................................... 32 

7 Referenser ............................................................................... 34 

 
Figurförteckning 
FIGUR 1 AVGRÄNSNING INOM STUDIEN 3 
FIGUR 2 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH TEORI 4 
FIGUR 3 VISUALISERING AV SPAGETTIDIAGRAM 6 
FIGUR 4 PDCA 8 
FIGUR 5 VAL AV PRODUKTIONSLAYOUT UTIFRÅN PRODUKTVARIATION 

GENT EMOT PRODUKTIONSVOLYM. (KOVÁCS & KOT, 2017) 9 
FIGUR 6 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNING OCH VALD METOD 10 
FIGUR 7 STUDIENS ARBETSPROCESS 11 
FIGUR 8 VISUALISERING AV FALLFÖRETAGETS PROJEKTFAS 17 
FIGUR 9 SPAGETTIDIAGRAM ÖVER TRANSPORTSTRÄCKOR INOM 

PRODUKTIONEN 18 
FIGUR 10 ÖNSKAT LÄGE HOS FALLFÖRETAGES PRODUKTION 32 
 
Tabellförteckning 
TABELL 1 GENOMFÖRDA INTERVJUER 12 
TABELL 2 GENOMFÖRDA OBSERVATIONER 13 
TABELL 3 TIDSÅTGÅNG VID FÖRFLYTTNINGAR 19 
TABELL 4 VILKA TEORIER ÄR LÄMPLIGA FÖR VILKA SLÖSERIER 28 



Introduktion 

 

 

1 

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 
 

“As it becomes more difficult to attain competitive advantage through 
unique strategies, it becomes more critical to implement the strategy 
more effectively.” (McDermott, 1996, s. 52) 

 
Svenska tillverkande företag har med hjälp av exporten till utländska marknader 
expanderat. Sverige har samtidigt varit ett frihandelsvänligt land där den svenska 
marknaden varit öppen för utländska företag. Detta har lett till att svenska företag har 
lärt sig att konkurrera på en hårt pressad internationell marknad. Detta förklaras med 
att ett litet land som Sverige inte kan utveckla ett specialiserat näringsliv då den 
inhemska marknaden inte är tillräckligt stor. Integreringen av den svenska ekonomin 
på den utländska marknaden har därav skett naturligt och är ett måste för att det svenska 
näringslivet ska kunna överleva. (Jakobsson, 2007) 
 
För att vara konkurrenskraftig på dagens marknad behöver företag satsa på att eliminera 
kostnader och slöseriet inom produktionen enligt Elbert (2013). Många företag måste 
därav lägga stor vikt på att effektivisera deras tillverkningsprocesser och materialflöden 
genom att minska slöserier inom företaget (Morgante, Simboli, & Taddeo, 2014). Det 
finns då två centrala aktiviteter när det pratas om effektivisering, värdeskapande och 
icke-värdeskapande. Värdeskapande aktiviteter är de kostnadstillägg som kunden kan 
tänkas betala, vilket kan vara förädling av material. De icke-värdeskapande 
aktiviteterna är aktiviteter som kunden inte vill betala för, vilket exempelvis kan vara 
förflyttning av material mellan punkt A och B inom produktionen. Icke-värdeskapande 
aktiviteter kan även vara kapitalbindning som blir för de material som ligger lagrat. För 
att bli mer kostnadseffektiv och konkurrenskraftig behöver företag skära ner på de icke-
värdeskapande aktiviteterna. (Elbert, 2013) 
 
Herrmann, Ioannou, Minis, Nagi och Proth (1995) påstår att företagets genomflöde av 
material påverkas markant av huruvida produktionslayouten är uppbyggd. En bra 
designad produktionslayout resulterar i ett effektivare materialflöde, kortare och mindre 
transportsträckor samt högre produktionskvalitet menar Herrmann et al. (1995). Att 
ändra en produktionslayout är ofta kostsamt och svårt, något som gör att det blir av 
yttersta vikt att utforma rätt produktionslayout från början. I en befintlig 
produktionslayout handlar det snarare om att skapa ett så effektivt flöde som möjligt 
utifrån de förutsättningar som finns. Med ett effektivt flöde menas ett flöde där det är 
korta ledtider och snabba omställningar. Ett effektivt flöde är flexibelt för att snabbt 
kunna reagera på omvärldsfaktorer såsom marknad och konjunktur. För att öka 
effektiviteten och flexibiliteten hos tillverkningsföretag behövs därför en kartläggning 
om vart slöserierna finns och vilka effektiviseringsåtgärder som kan vidtas för att öka 
effektiviteten och flexibiliteten. 
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1.2 Problembeskrivning 
För att svenska tillverkande företag ska kunna hänga med i utvecklingen i dagens 
internationella samhälle och bibehålla konkurrenskraften blir vikten av effektivitet en 
nyckelfaktor. Genom att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter försöker 
organisationer bibehålla sin konkurrenskraft genom att förbättra sitt genomflöde. 
Utgångspunkten i effektivisering grundar sig i generella modeller och metoder. 
Tillverkande företag i Sverige blir utsatta för hård konkurrens från internationellt håll. 
Därför blir det extra viktigt för svenska tillverkande företag att se över sina processer 
för att fortsatt kunna konkurrera med länder där lönekostnaderna är lägre. 
 
En stor del av de icke-värdeskapande aktiviteter påverkar genomflödet i en negativ 
bemärkelse. Det beror på att de icke-värdeskapande aktiviteterna tar resurser från övriga 
värdeskapande aktiviteter. För att säkerställa ett stabilt och effektivt genomflöde är det 
viktigt att ständigt se över sina processer med utgångspunkt i att eliminera de icke-
värdeskapande aktiviteterna. 
 
Denna studie berör företag som tillverkar mot kundorder med en kombination av 
standardiserade artiklar som har en hög kundanpassningsmöjlighet för kunderna. Som 
en led i att vara mer konkurrenskraftiga har svenska företag satsat på att tillverka mot 
kundorder, det som kallas ”Make To Order”	(benämns hädanefter MTO). Utmaningen 
för dessa företag är att bemästra och kombinera kundfokus, vilket kräver hög flexibilitet 
med standardisering. Det gäller då att företagen jobbar med att strömlinjeforma alla 
flöden. Just hanteringen av materialflöde för produktion blir en kärnfråga som denna 
uppsats handlar om. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår det att företag vill skapa ett effektivare materialflöde 
för att ha möjligheten att förbättra genomflödet inom deras produktion. Genom att öka 
sin produktions effektivitet och flexibiliteten ökar genomflödet i produktionen inom sin 
tillverkningsprocess. Därmed är syftet med denna studie: 
 

Undersöka materialflödets- och produktionseffektiviteten hos ett 
MTO-företag för ökat genomflöde. 
 

För att kunna besvara syftet har två frågeställningar tagits fram. För att kunna höja 
produktionseffektiviteten med hjälp av ett effektivare materialflöde, behövs det först ta 
reda på vilka utmaningar MTO-företag har och står framför. Därmed är studiens första 
frågeställning: 
 

1. Vilka utmaningar har MTO-företag med avseende på genomflöde? 

När utmaningarna är kartlagda behövs olika metoder arbetas fram för att veta hur de 
ska anpassa materialflödet och monteringsytan för att öka genomflödet. Därmed är 
studiens andra frågeställning: 
 

2. Vilka verktyg och standarder är lämpliga att tillämpa hos ett MTO-företag för 
ett ökat genomflöde i tillverkningsprocessen? 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att 
genomföras på ett fallföretag som tillverkar mot kundorder i Jönköpingsregionen. 
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1.4 Omfång och avgränsningar 
Denna studie kommer att studera materialflödet inom produktionen hos ett fallföretag. 
Med materialflödet menar författarna det material som rör sig ”in-house” hos 
fallföretaget som är tillägnat för tillverkningen. Denna studie kommer där av inte 
behandla materialflödet utanför fallföretagets produktionslokaler eller några 
administrativa delar av det. 
 

 
Figur 1 Avgränsning inom studien 

1.5 Disposition 
”Introduktion” som är det första kapitlet i rapporten innefattar en presentation av 
rapporten. I introduktionen benämns både bakgrund och problembeskrivningen som 
ligger till grund för syftet och frågeställningen, vilka även presenteras i introduktionen. 
Rapportens omfång och avgränsningar presenteras i slutet av kapitlet. 
 
Rapportens andra kapitel ”Teoretiskt ramverk” visar hur olika teorier berör respektive 
frågeställning. De teorier som presenteras i det teoretiska ramverket ligger till grund för 
teorierna som kommer användas i rapporten för analysen. 
 
Det tredje kapitalet ”Metod och genomförande” presenterar studiens arbetsprocess och 
de val av metoder som används i rapporten och varför. Kapitlet beskriver även hur 
författarna analyserat den data som blivit insamlad samt hur dessa genomförde 
litteratursökning. 
 
I det fjärde kapitlet ”Empiri” beskriver författarna utförligt hur datainsamlingen har 
gått till och vilket resultat det gav åt studien. Kapitlet ger även en beskrivning av 
studiens fallföretag. 
 
”Analys” som är studiens femte kapitel innefattar en analys och jämförelse av den 
insamlade data samt de befintliga teorierna som lyfts upp i studien. Där försöker 
författarna dra kopplingar samt likheter från teori och verklighet.  
 
Det sista kapitlet i rapporten ”Diskussion och slutsats” berör utfallet av själva studien. 
Författarna diskuterar resultat av studien, samt vad författarna kunde gjort annorlunda 
i genomförandet. Vidare framkommer rekommendationer till fallföretaget och liknande 
verksamheter samt förslag på framtida forskning.
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2 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. Motivering kring valda teorier sker löpande i 
texten. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Figur 2 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och 
valda teorier. 
 

 
Figur 2 Koppling mellan frågeställningar och teori 

För att få en grund till att besvara studiens första frågeställning ”Vilka utmaningar har 
MTO-företag med avseende på genomflöde?” har författarna genomfört 
litteraturstudier inom berörda ämnen. Författarna har valt att använda sig av 
analysverktyg för att identifiera de utmaningar som kan uppstå vid effektivisering av 
materialflödet.  
 
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Vilka verktyg och 
standarder är lämpliga att tillämpa hos ett MTO-företag för ett ökat genomflöde i 
tillverkningsprocessen?” har olika modeller och filosofier studerats. De har noga 
undersökts utifrån dess relevans och paralleller har dragits mellan de olika metoderna 
och filosofierna för att kunna urskilja vilka delar av metoderna och filosofierna som är 
mest relevanta att tillämpa och försöka eftersträva hos MTO-företag.  

2.2 Lean 
Leanfilosofin fick sin början i Toyota Motor Companys produktionslina, där den gjorde 
under och förbättrade deras produktion och försäljning avsevärt (Jones & Womack, 
2005). Det beror på att fokus har legat på hela företaget, från produktion till 
organisatoriska frågor för att skapa möjligheter att göra rätt saker. Den kunskap som 
utvecklats har blivit av intresse för andra företag, och i dagens samhälle används 
begreppet “The Toyota  ” som ett uttryck för ett önsketänkande inom verksamheter.  
 
Lean blir mer och mer populärt bland företag enligt Jones och Womack (2005) just för 
att Lean har egenskapen att förbättra produktionen om den appliceras på rätt sett. Inom 
Lean finns det många verktyg som kan användas för att identifiera slöserier och öka 

Vilka utmaningar har MTO-företag med 
avseende på genomflöde?

De sju slöserierna

Spagettidiagram

Produktionslayout

Vilka verktyg och standarder är lämpliga 
att tillämpa hos ett MTO-företag för ett 

ökat genomflöde i tillverkningsprocessen?

Flaskhalsteori

5s

PDCA

Produktionslayout
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genomflödet inom produktionen. De verktyg som användes i denna studie var de 7 
slöserierna, spagettidiagram och 5s.  
 
En viktig del av Lean principen är att ledningen måste vara delaktiga i arbetet och vara 
direkt sanktionerande av arbetet och avspegla det inom organisationen. “The Toyota 
Way” har en hel del mjuka värden i sig i form av värderingar och ärlighet genom hela 
organisationen.  

2.2.1 De sju slöserierna 
Inom Lean används flera olika verktyg där de sju slöserierna även kallat MUDA är ett 
av de centrala tankesätteten inom verktygen (Hines, Holweg, & Rich, 2004). Vid 
applicering av de sju slöserierna kartläggs de aktiviteter som är värdeskapande och de 
aktiviteter som är icke-värdeskapande (Pradeep, 2015). När identifieringen av de icke-
värdeskapande aktiviteterna sker gäller det att dem utvärderas i form av tid och kostnad 
menar Pradeep (2015). De sju slöserierna som används vid kartläggning av icke-
värdeskapande är enligt Ohno (1978): 
 

1. Transport: De interna transporterna är onödiga och icke värdeskapande. Det 
beror på att transporterna inte tillför något kundvärdevärde på produkten. Som 
regel kan sägas att den enda transport som kunderna är beredda att betala är den 
transport som transporterar godset till kunden. Interna transporter skall 
elimineras så långt det går och det beror oftast på något fel i flödet.  

2. Väntan: Onödig väntan beror ofta på förseningar i produktionen eller att 
materialet inte anländer i tid. Väntan kan även vara i form av information som 
gör att processerna försinkas. Det finns många situationer där väntan 
förekommer och det handlar om att eliminera dessa situationer så långt det är 
möjligt. 

 
3. Rörelse: Onödiga rörelser betraktas som en av de sju grundläggande 

slöserierna. Genom att förenkla för användarna med att ha rätt saker på rätt plats 
kan näst intill all typ av onödiga rörelser elimineras. Onödiga rörelser tar tid 
från de värdeskapande processerna.  

 
4. Överarbete: Det som menas med överarbete är när det utförs arbete med en 

produkt utan att kunden är villig att betala för det. Att tillföra ett högre värde än 
vad kunden är beredd att betala för, kan först uppskattas av kunderna men över 
tid kommer kunderna inte vilja betala för överarbetet. Överarbete har ofta en 
koppling till kvalitén på produkterna.  

 
5. Lager: Lager är beaktat som en osäkerhet inom Lean och ses där av som ett av 

de sju slöserierna. Att hålla saker i lager kostar pengar och kan ofta bli dyrt i 
jämförelse om samma vara skulle köpas in vid fler olika tillfällen. Anledningen 
till att det behövs lager är ofta på grund av osäkerheter hos exempelvis 
leverantörer eller ojämn kundefterfrågan.  

 
6. Överproduktion: Att producera mer än vad som faktiskt används eller säljs är 

en direkt icke värdeskapande aktivitet då det kostar pengar i form av maskintid, 
material och lönekostnader.  
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7. Defekter: Fel på produkten leder till omarbete eller reklamationer. Dessa 
problem kan bli mycket kostsamma och därav är det viktigt att producera rätt 
kvalité från början.  

 
Montering av robotceller är en komplex och tidskrävande process med många ingående 
komponenter och mycket handhavande. När arbetsmomenten genomförs sker där både 
direkt värdeskapandeaktiviteter men även icke-värdeskapandeaktiviteter. För att 
identifiera de icke-värdeskapandeaktiviteterna kommer de 7 slöserierna att användas 
som ett analysverktyg för empirin som samlats in. Genom att identifiera de 7 slöserierna 
blir det enklare att hitta de hinder som står i vägen för ett fungerande genomflöde.  

2.2.2 Spagettidiagram 
Interna transporter inom organisationen är ett slöseri som inte tillför något kundvärde 
till produkten. Transporterna är något som tillför extra arbete och tar arbetskraft från 
värdeskapande aktiviteter. Dessa transporter tyder oftast på att det finns andra problem 
i produktionen som till exempel att arbetsplatsen är fel utformad för det tilltänkta 
ändamålet. (Alsterman, o.a., 2015) 
 
För att kunna visualisera dessa transportsträckor kan ett speciellt verktyg användas, så 
kallat spagettidiagram. Vid användning av spagettidiagram följs en arbetare där 
arbetsmomenten och rörelserna studeras. Varje rörelse dokumenteras med ett streck på 
en skiss av området där transporten sker. Varje streck visar hur transportsträckan genom 
området har genomförts likt kokt spagetti, se Figur 3. Detta ger en klar bild över 
transportsträckorna inom organisationen och vilka transporter som bidrar till 
transportslöserierna (Alsterman, o.a., 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att identifiera de transportsträckor som sker inom fallföretaget kommer författarna 
att använda sig av ett spagettidiagram. Med hjälp av spagettidiagrammet förväntas 
författarna kunna utläsa de onödiga transportsträckorna som sker vid montering av 
robotcellerna inom fallföretaget. 

2.2.3 5s 
Leanverktyget 5s är ett verktyg som lämpar sig till att minska på slöserier. 5s är ett 
standardiseringsverktyg för att bibehålla de nya arbetssätten. Det sker genom att vid 
implementering av 5s införs rutiner för hur sakerna ska struktureras, organiseras och 
standardiseras (Inderpreet Singh & Jugraj Singh, 2017). Definitionen för de så kallade 
5s som finns är enligt Alsterman et al. (2015): 
 

Figur 3 Visualisering av spagettidiagram 
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1. Sortera (Seiri) som syftar till sortering av vilka saker som används och inte. 
Genom att eliminera onödiga saker frigörs yta och på så vis skapas mer 
tillgänglig yta för värdeskapande aktiviteter.  

 
2. Systematisera (Seiton) innebär att var sak har sin plats. Systematiseringen sker 

genom att det skapas tydliga instruktioner för vart varje sak har sin givna plats.  
 

3. Städa/rengöra (Seiso) innebär att städa och rengöra så att arbetsplatsen hålls hel 
och ren. Smuts och bristande renhållning kan förstöra de processer som 
företaget sysslar med.  

 
4. Standardisera (Seiketsu) innebär standardisering av processer och rutiner. 

Standardiseringen kan innefatta allt från städrutiner till underhållsrutiner.  
 

5. Disciplin (Shitsuke) står för disciplin i sitt utförande. Det är lätt att falla tillbaka 
i gamla rutiner  och inte följa de 5S som används, vilket innebär att disciplin är 
mycket viktigt del av 5s. 

 
5s ses som ett av de enklaste och vanligast implementerade Leanverktygen på företag i 
allmänhet (Abolhassani, Gopalakrishnan, & Layfield, 2016). Målet med 5s är att skapa 
en funktionell arbetsplats som är väl lämpad för uppgiften där var sak har sin specifika 
plats. 5s ska bidra till ett ökat medarbetarengagemang med en ökad produktivitet samt 
underlätta för utomstående att infatta sig på en temporär arbetsplats (Alsterman, o.a., 
2015). 
 
I denna studie kommer författarna analysera möjligheten att implementera 5s inom 
olika arbetsstationer och arbetsmoment hos fallföretaget. Då 5s bygger på att rätt saker 
ska finnas på rätt plats anses det som ett lämpligt verktyg för att kunna minska på några 
av de slöserier som återfinns inom monteringen av robotceller. 

2.2.4 PDCA (Plan, Do, Check, Act) 
PDCA eller Plan, Do, Check, Act är ett verktyg som hjälper användaren genom att 
skapa en struktur. Denna struktur kan hjälpa användaren som ett analysverktyg. Vasile 
(2011) menar på att PDCA-verktyget kan användas för att jobba mot ständiga 
förbättringar inom projektramen. De olika delarna inom PDCA är definierade enligt 
nedan (Alsterman, o.a., 2015): 
 

1. Plan är första steget i processen som ska utföras. Plan innefattar att gammal 
kunskap och erfarenheter utvecklas ligger till grund för planeringen. 
 

2. Do är utförandefasen där arbetet ska utföras i enlighet med den plan som finns. 
 

3. Check innebär att det som utförts ska kontrolleras så att det uppfyller önskvärt 
resultat.  
 

4. Act är de åtgärder som behöver vidtas för att nå önskvärt resultat i 
fortsättningen.  
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Figur 4 PDCA 

PDCA cirkeln är ett Leanverktyg där arbetet sker i cirkulär form och utvärderas för att 
i framtiden bygga bort eventuella fel och brister och hela tiden bli bättre. När PDCA 
som kvalitetsverktyg frekvent kommer antalet avvikande produkter att minimeras. 
Förbättringsverktyget blir ett led i arbetet med ständiga förbättringar och kan med fördel 
integreras i projektfasen som ett led i att visualisera vad projektet har för status. 
(Alsterman, o.a., 2015) 
 
Vid arbete för att minska slöserierna och förbättra materialgenomflödet inom 
verksamheten är det viktigt att ständigt arbeta med förbättringar. PDCA anses av 
författarna att vara en relevant metod att arbeta med. Det beror på att PDCA är ett 
cirkulärt arbetssätt där poängen är att hela tiden fortsätta att utveckla de processer som 
finns inom verksamheten.  

2.3 Flaskhalsteori 
Flaskhalsteorin bygger på identifiering av de flaskhalsar som finns i produktionen. En 
flaskhals definieras av den resursen med lägst kapacitet i ett flöde. En resurs i en 
flaskhals kan vara en maskin, råmaterial, personal och dylikt.  
 
Strategin bygger på att ständigt försöka bygga bort de flaskhalsar som har identifieras 
och påverkar företagets förmåga att uppnå sina mål (Jiang, Li, & Jiang, 2011). Lyckas 
elimineringen av flaskhalsen kommer dock per automatik nästa begränsande faktor, 
som även den måste hanteras beroende på hur den påverkar företaget. I flaskhalsteorin 
kan flaskhalsen vara en produktionsstyrningsmetod, då det är den begränsade faktorn i 
produktionen som planeras och styrs ut efter (Plinta, 2007). Målet i produktionen är att 
få ett så högt flöde som möjligt genom flaskhalsen.  

2.4 Produktionslayout 
Ett effektivt materialflöde minskar hantering av materialet och minskar slöserier som 
inte är värdeadderande för produkten (Kimberly P., Franky, Russell D., Pratik J., & 
Joseph H., 2010). För att förkorta samt effektivisera materialflödet bör företag se över 
sin produktionslayout samt minimera avståndet mellan de berörda arbetsstationerna och 
materialupplagen (Rastislav, Hrdinová, Sakál, & Šmida, 2013). Platskonfigurationen 
inom produktionen bör även ses över för att skapa mer arbetsutrymme. Det bör 
genomföras för att materialhanteringen ska kunna skötas smidigt och problemfritt utan 
att det uppkommer diverse hinder under transporterna av materialet. När produktionen 
ses över kan den kategoriseras i fem olika kategorier. De fem kategorierna är beroende 

Plan

Do

Check

Act
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av hur hög produktvariation det finns gentemot hur stora volymer som tillverkas av 
produkterna Figur 5 (Kovács & Kot, 2017).  
 
Utefter den eller de kategorier som passar bäst in finns där olika layoutbaseringar som 
kan användas vid placering av tillverkningen, även dem visualiseras i Figur 5 nedan. 
När det är en hög produktvariation och låg produktionsvolym blir produktionen mer 
fixerad och när projektet väl startat slutförs tillverkningen på samma ställe där det 
påbörjades. Om det istället är en låg produktvariation och en hög produktionsvariation 
blir layouten mer flexibel och bör anpassas efter vad för typ av produkter som tillverkas. 
(Kovács & Kot, 2017) 
 

1. Den projektbaserade produktionen bygger på att tillverkningen fokuserar på 
kundunika projekt i större omfattning med låg kvantitet och hög 
kundanpassningsgrad.  
 

2. Den legobaserade tillverkningen innebär att kundspecifika produkter tillverkas 
antigen i låga eller medelstora kvantiteter.  
 

3. Den batch-baserade produktionen är tillverkning av större batcher mot specifika 
kunder. 
 

4. Massbaserad produktion är tillverkning av en specifik produkt av stormängd.  
 

5. Flödesbaserad produktion liknar den massbaserade produktionen men bygger 
på att cykeltiden ska vara in princip obefintlig.  

 

Figur 5 Val av produktionslayout 
utifrån produktvariation gent emot 
produktionsvolym. (Kovács & Kot, 
2017) 
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3 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 
studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för 
att besvara studiens frågeställningar. Figur 6 beskriver kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använda metoder.  
 

 
Figur 6 Koppling mellan frågeställning och vald metod 

 
För att få en grund till att besvara studiens första frågeställning ”Vilka utmaningar har 
MTO-företag med avseende på genomflöde?” har författarna genomfört 
litteraturstudier inom berörda ämnen. Författarna har även genomfört observationer på 
fallföretaget för att få en bild på deras flöde. 
 
För att få en grund till att besvara studiens andra frågeställning ”Vilka verktyg och 
standarder är lämpliga att tillämpa hos ett MTO-företag för ett ökat genomflöde i 
tillverkningsprocessen?” har författarna likt första frågeställningen genomfört 
litteraturstudier för att hitta aktuella verktyg som kan tillämpas. Författarna har även 
genomfört observationer och intervjuer med berörd personal på fallföretaget för att 
kunna anpassa verktygen utefter deras verksamhet. För att få en grund att stå på har 
även författarna tagit del av historik och information från fallföretaget, vilket de kunnat 
genomföra en dokumentstudie med. 

3.2 Arbetsprocessen 
Studien inleddes med att författarna skapade ett syfte med studien och därefter 
kontaktades fallföretaget för att se om de var intresserade av att delta i studien. Efter ett 
godkännande av fallföretaget påbörjades arbetet med problembeskrivning utefter 
studiens syfte. Det här gjordes i samarbete mellan författarna och fallföretaget för att 
tillsammans få fram ett relevant problem. Därefter formulerades ett syfte som båda 
parter skulle dra nytta av. Efter att syftet och problembeskrivningen var definierade 
påbörjade författarna litteraturstudier för att få fram relevant teori som berör syftet och 
som kan användas för att besvara frågeställningarna. En bit in på litteraturstudierna 
påbörjades insamlingen av empiri. Detta genomfördes hos fallföretaget med hjälp av 

Vilka utmaningar har MTO-företag med 
avseende på genomflöde?

Litteraturstudier

Observation

Intervjuer

Vilka verktyg och standarder är lämpliga att 
tillämpa hos ett MTO-företag för ett ökat 

genomflöde i tillverkningsprocessen?

Litteraturstudier

Observation

Intervjuer

Dokumentstudie
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olika metoder så som intervjuer och observationer. När författarna hade samlat in 
tillräckligt med material från både teorier och empirin påbörjades analysen av studien. 
I analysen applicerade författarna teorin på empirin. Därav var det viktigt för författarna 
att återkoppla till teorin och empirin. Det ledde till att teori, empiri och analysdelarna 
överlappar varandra i slutet av studien av studien, se Figur 7. 
 

 
Figur 7 Studiens arbetsprocess 

3.3 Ansats 
Denna studie utgår från en abduktiv ansats som arbetssätt. Det innebär att en induktiv 
och deduktiv ansats kombineras. Inledningsvis sker studien på ett induktivt 
tillvägagångssätt genom att utgå från den empiriska data som samlats in, istället för att 
först förankra sig i det teoretiska ramverk som finns inom ämnet enligt Davidsson och 
Patel (2012). I fas två övergår studien i en deduktiv ansats där teorierna prövas på nya 
fall där författarna kan utveckla teorin och gå från det konkreta till det generella inom 
ämnet.  
 
Davidsson och Patel (2012) menar även på att författarna försöker formulera en egen 
generell teori som sedan ska kunna generaliseras på likande fall (2012). Vid en abduktiv 
ansats får författarna en större frihet i studien. Det finns risken finns att författaren drar 
sina slutsatser i ett för tidigt skede och kan då missa andra applicerbara tolkningar 
(Davidsson & Patel, 2012). 
 
Denna studie utgår både från det kvalitativa och kvantitativa arbetssättet. Det kvalitativa 
sättet innebär att mjukdata samlas in från intervjuer och datainsamlingar medan det 
kvantitativa arbetssättet riktar in sig mot statistiska metoder vid insamling av data 
(Davidsson & Patel, 2012). De statistiska metoderna som använts i denna studie är 
analys av dokumentstudier och statistik från produktionen som sammanställts efter 
observationer. 

3.4 Design 
Valet av fallföretag grundade sig i syftet och frågeställningarna till studien. Författarna 
ansåg att fallföretaget är ett representativ tillverkande MTO-företag, vilka även var 
öppna för att bli involverade i studien som författarna har genomfört. Denna 
kombination bidrog till att valet av fallföretag blev av naturlig karaktär. 
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Enligt Lundahl och Skärvad (2016) är syftet med fallstudie att studera ett objekt på 
djupet i sitt naturliga tillstånd. Fallstudien är anonymiserad. Anonymiseringen syftar 
till att kunna ha med mer relevant data för studien som kan vara svår att lämna ut ifall 
den inte anonymiseras (Lundahl & Skärvad, 2016). 

3.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod dels av litteraturstudier och dels utav insamling av 
empiriskdata från fallstudieobjektet.  

3.5.1 Litteraturstudier 
Författarna har genomfört litteraturstudier i denna studie för att skapa en teoretisk 
bakgrund i studien. Sökningen efter litteraturen har genomförts i databasen ProQuest 
och enbart litteratur som blivit ”Peer reviewed” har använts.  

3.5.2 Intervjuer 
Intervjuer bygger på ett frågeformulär som används för att få information om ett aktuellt 
område som den intervjuade har kunskap inom. Intervjun kan ske mellan två personer 
fysiskt eller till exempel genom ett telefonsamtal. Som intervjuare är det viktigt att 
motivera den intervjuade att svara på de frågor som ställs under undersökningen, då de 
inte alltid ser allmännyttan med undersökningen. För att bygga upp motivationen är det 
därför viktigt att syftet med undersökningen förklaras och att vikten av individens 
bidrag till undersökningen förmedlas. En annan faktor som påverkar motivationen hos 
den intervjuade är den personliga kontakten. Det är därav viktigt att visa intresse och 
tänka på till exempel ansiktsuttrycken. Annars finns det risk för att den intervjuade får 
obehagskänslor och går in i försvarsställning. (Davidsson & Patel, 2012) 
 
Det finns även två aspekter inom intervjuer som kan komma i hög respektive låg grad, 
vilka är standardisering och strukturering. Vid hög grad av standardisering ställs 
liknande frågor till alla som blir intervjuade och vid låg grad av standardisering ställs 
anpassade frågor beroende på vem som blir intervjuad. Strukturering innebär däremot 
hur stort svarsutrymme det ges till den som blir intervjuad. Vid hög grad av 
strukturering ger det ett litet utrymme för svaren medan låg grad av strukturering ger 
ett stort utrymme för svaren. (Davidsson & Patel, 2012) 
 
Författarna valde att intervjua olika positioner på fallföretaget för att få en bred inblick 
i den dagliga verksamheten. Intervjuerna som genomfördes med personalen var av 
semi-strukturerad karaktär. Intervjuernas längd med personalen varierar då olika 
personer hade olika mycket tid tillgängligt att disponera med författarna. 
Intervjufrågorna anpassades utefter vilken position och roll personen hade inom 
verksamheten för att få en bred och korrekt bild av verksamheten.  
Tabell 1 Genomförda intervjuer 

Datum Syfte (Vad) Roll Metod (Hur) Tid 
2019-04-08 Planeringsprocessen Produktionschef Semi-Strukturerad 45 min 
2019-04-08 Monteringsprocessen Montör Semi-strukturerad 30 min 
2019-04-09 Monteringsprocessen Montör Semi-strukturerad 30 min 
2019-04-09 Monteringsprocessen Montör Semi-Strukturerad 30 min 
2019-04-09 Lagerhantering Lagerarbetare Semi-strukturerad 20 min 
2019-04-09 Lagerhantering Lagerarbetare Semi-Strukturerad 20 min 
2019-04-11 Produktionsprocess Operation-Manager Semi-strukturerad 15 min 
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3.5.3 Observationer 
Enligt Davidsson och Patel (2012) kan observationer användas som en vetenskaplig 
teknik för att samla in information. Men de menar även på att observationerna inte ska 
vara slumpmässiga då de måste uppfylla de krav som ställs för vetenskaplig teknik 
(Davidsson & Patel, 2012). Det brukar även pratas om två olika typer av observationer 
vilka är strukturerad och ostrukturerad observation enligt Davidsson och Patel (2012). 
Den strukturerade observationen bygger på att problemet är så pass preciserat att 
observatörerna vet vilka moment och situationer de ska fokusera på under 
observationen (Davidsson & Patel, 2012). Medan vid ostrukturerade observationer görs 
det en mer allmän observation för att inhämta så mycket information som möjligt kring 
problemet (Davidsson & Patel, 2012). Däremot behöver båda metoderna förberedas 
innan observationerna påbörjats. Lundahl och Skärvad (2016) menar även på att det 
finns en risk för felkälla vid observationer då de personer som blir observerade kan bli 
påverkade och ändra sina beteenden under observationen. Det är därav viktigt att som 
observatör hitta metoder som inverkar så lite som möjligt på personen som blir 
observerad.  
 
I denna studie började författarna med att göra ostrukturerade observationer för att 
identifiera de problem som skulle kunna finnas hos fallföretaget. När författarna 
identifierat problem användes strukturerade observationer för att gå in mer på djupet av 
problemen i fallföretagets produktion. Tabell 2 Genomförda observationer nedan visar 
de olika observationerna och vilken typ av observation som genomfördes. Tiden för 
observationerna inkluderar den fysiska observationen och analys av det insamlade 
materialet. 
Tabell 2 Genomförda observationer 

Datum Syfte (Vad) Metod (Hur) Tid 
2019-04-01 Kartlägga produktionen Ostrukturerad 5h 
2019-04-02 Kartlägga produktionen Ostrukturerad 4h 
2019-04-08 Kartlägga processer Ostrukturerad 3h 
2019-04-08 Kartlägga arbetsmoment Ostrukturerad 4h 
2019-04-09 Kartläggning av slöserier Strukturerad 5h 
2019-04-10 Kartläggning av slöserier Strukturerad 3h 

3.5.4 Dokumentstudier 
Data och information som redan finns dokumenterad kan kallas sekundärdata (Lundahl 
& Skärvad, 2016). Denna sekundärdata kan användas när det inte anses vara aktuellt att 
samla in data igen som kommer få liknande resultat som sekundärdata. Denna typ av 
data kan enligt Lundahl och Skärvad (2016) vara mötesanteckningar, böcker, 
tidskrifter, årsredovisningar och budgetar. Det är däremot viktigt att den information 
som väljs enbart stödjer egna idéer och åsikter då det annars finns risker att materialet 
färgas, vilket kan ge ett falskt skeende enligt Davidsson och Patel (2012). 
 
I denna studie har författarna tagit del av sekundärdata från fallföretaget som studerats. 
Den sekundärdata som var tillgänglig och användes i studien var säljpresentationer 
tillägnade för kunder, sälj och projekthistorik samt viss del av framtida prognos. Denna 
data användes sedan som grund för en del av lösningen i analysen.  
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3.6 Dataanalys 
Den datamaterial som har samlats in är i kvantitativ och kvalitativ del. Den kvalitativa 
delen utgörs av intervjuer och observationer i forma av mjuka data (Lundahl & Skärvad, 
2016). Analysarbetet som gjorts utifrån den data som har samlats in har handlat om att 
tolka och analysera data för att hitta des relevans. I intervjufasen som var av 
semistrukturerad karaktär valde författarna att transkribera intervjuerna i form av 
löpande sammanfattande anteckningar av tal. Författarna valde att övergripande 
sammanfatta vad intervjupersonerna berättade men vid enstaka fall tillämpades citering 
då författarna upplevde något som extra intresseväckande. 
 
I observationsfasen skrev författarna löpande anteckningar över vad som observerats, 
detta gjordes för att få en helhetsbild med vilka förändringar som skedde mellan de 
olika observationsrundorna. Avrapportering av de intervjuer som genomförts har blivit 
integrerad i övrig empiri. I observationsfasen valde författarna att vid upprepade 
tillfällen besöka aktuellt fallföretag för att få en så tydlig bild som möjlig. Författarna 
valde att använda sig av fria observationer där de fick möjlighet att studera hur olika 
moment utövades. Avrapportering av observationer har skett i form av matematisk 
sammanställning av tidsåtgång och utfall. 
 
Det som avspeglar den kvantitativa delen i form av litteraturstudie och dokumentstudie 
är i form av att författarna har granskat försäljningshistorik och tidigare uppföljningar 
av producerade projekt för att identifiera eventuella problem med genomflödet i 
produktionen. Materialet har redovisats ihop med övrig empiri och diskuterats vidare i 
analys för att höja abstraktionsnivån. 

3.7 Trovärdighet 

3.7.1 Triangulering 
Triangulering är något som kan användas på många olika sätt. Ett sätt enligt Davidsson 
och Patel (2012) är att använda sig av olika typer av källor vid datainsamlingen så som 
intervjuer, observationer och dokument. I och med att det används olika typer av källor 
kan informationen som samlats in antingen peka åt olika eller samma håll. Detta görs 
enligt Lundahl & Skärvad (2016) för att skapa sig olika perspektiv på datakällor och på 
så vis stärka basen för tolkningen, men även för att höja kvalitén på studien. 
 
Denna studie använder sig av triangulering då momenten vid datainsamlingen har 
kombinerats med olika metoder. Det har gjorts genom att både använda sig av 
intervjuer, observationer, dokumentstudier och litteraturstudier. Det har lett till att 
författarna har skapat sig ett bredare perspektiv på de utmaningar fallföretaget står 
framför.  

3.7.2 Validitet 
Validitet kan definieras som frånvaro av systematiska mätfel. Valideten i denna studie 
kan urskiljas på två olika sätt, inre validitet och yttre validitet. Den inre validiteten avser 
att frågeformulären i enkäter och intervjuer mäter det som ska mätas. Det är oftast svårt 
att uppnå 100% inre validitet och graden av validiteten är därför ofta viktig att klargöra 
i de flesta undersökningar. (Lundahl & Skärvad, 2016) För att uppnå så hög inre 
validitet som möjligt i denna studie utformades frågorna på det sätt som skulle ge rätt 
information till studien och analysen.  
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Den yttre validitet handlar istället om hur generaliserbar informationen som samlats in 
är i andra sammanhang (Faugert & Sandberg, 2012). Den yttre validiteten är däremot 
låg i denna studie då datainsamlingen har skett på ett fallföretag i Jönköpingsregionen 
som verkar inom en nischad marknad.  

3.7.3 Reliabilitet 
En studie utan slumpmässiga mätfel anses ha en hög reliabilitet. Informationen som 
samlats in till studien ska inte kunna påverkas beroende på vem som gör den eller under 
vilka omständigheter den utförs (Lundahl & Skärvad, 2016). För att säkerställa 
reliabiliteten i denna studie har författarna dokumenterat informationen från 
undersökningarna noggrant och intervjuerna samt enkäterna består av fasta frågor. 
 
Denna studie utgår både från det kvalitativa och kvantitativa arbetssättet. Det kvalitativa 
sättet innebär att det samlas in mjukdata från intervjuer och datainsamlingar medans det 
kvantitativa arbetssättet riktar in sig mot statistiska metoder vid insamling av data.  
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. 
Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallföretag där studien är genomförd är ett större börsnoterat företag som har en 
tillverkningsenhet i Jönköping, Småland. Företaget flyttade till sina nuvarande lokaler 
år 2011 och har sedan dess vuxit kraftigt. 
 
Fallföretaget var tidigare ett fristående företag som år 2016 blev uppköpt av ett större 
börsnoterat företag som ville bredda sig inom fallföretagets område. Före uppköpet var 
fallföretaget ett entreprenöriellt drivet företag med korta beslutsvägar och reaktivt för 
snabba förändringar. Företaget hade en stark sammanhållning som påminner om en 
familjär känsla. Genom att sätta kunderna i fokus och ställa upp för varandra i en 
prestigelös organisation utvecklade företaget den teknologi som gjort dem 
marknadsledande inom sitt applikationsområde. Företaget startade i början på 2000-
talet efter att grundarna utvecklat ett visionsystem till en kamera.  
 
Visionsystemet som är företagets kärnprocess kan med hjälp av en kamera tolka hur 
material är placerat på en given yta för att sedan guida en robot till materialet. Det gör 
så att en robot eller liknande kan plocka materialet och utföra önskvärt arbete. 
Lösningen lämpar sig för industrier som arbetar med maskinbetjäning då företagets 
produkter kan kommunicera med de flesta typer av datorstyrda bearbetningsmaskiner 
inom industrin. Fallföretaget har valt att nischa sig mot metallbearbetningsindustrin och 
plastbearbetningsindustrin. Lösningen förpackas i standardiserade robotceller inklusive 
lösningar för hur godset skall komma till och från robotcellen, vilket kan vara 
transportband eller palltippar av olika slag. 
 
Robotcellerna som byggs i Jönköpingsregionen är av varierad grad i komplexitet med 
allt från enklaste standardlösning ”på pall” till mer avancerade kundunika lösningar 
som är utvecklade helt efter kundens önskemål. Själva roboten produceras inom en 
annan division av organisationen medans sammansättningen av själva robotcellen och 
programmering sker i fallföretagets regi. Robotcellerna som fallföretaget bygger, är av 
varierande storlek samt av varierande grad av standardisering. Delar av tillverkningen 
är outsourcad till lokala aktörer och några av de standardiserade robotcellerna byggs i 
Thailand. I vissa fall kan robotcellerna bli skrymmande och uppta större delen av 
monteringslokalerna. Fallföretaget upplever samtidigt en viss leveransosäkerhet av 
inköpt material kopplat till projektspecifika artiklar, något som leder till att projekten 
måste pausas i väntan på leverans av rätt material. 
 
Fallföretaget har vuxit kraftigt de senaste åren och på fallföretaget benämns ofta den 
goda företagsanda som påminns om en familjär känsla. I intervjuerna framkom det att 
de nyare medarbetarna hade mindre inblick i kulturen jämfört med den personal som 
arbetat på fallföretaget före uppköpet. Men majoriteten av de intervjuade kunde enkelt 
definiera företagskulturen på ett liknande vis. Företaget har varit i en expansiv fas de 
senaste åren och genomfört en hel del nyanställningar.  
 
I intervjufasen ville många medarbetare uttrycka sig och visa viljan att förbättra och 
förändra verksamheten.  
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4.2 Nulägesanalys 
Under observationerna och intervjuerna framkom det att fallföretaget upplevdes 
trångbott av större delen av personalen. En av lösningarna till problemet ansågs vara ett 
effektivare materialflöde. Det framgick även att en av de större bovarna i problemet är 
produktions- och lagerlayouten som påverkar genomflödet i negativ utsträckning. 

4.2.1 Projektfasen 
Fallföretaget har en förbestämd plan för hur arbetsprocessen i projektfasen skall gå till 
och vilka faser som projektet kan befinna sig i. I de olika faserna finns respektive 
avdelnings ansvarsfördelning med vem som ska ansvara för respektive fas. 
Processplanen som används av fallföretaget är en standardmall som företaget tagit fram 
och är den samma oavsett grad av komplexitet eller typ av projekt. I vissa kritiska 
skeden i projektet så används så kallade ”freezing points” där det krävs att fallföretaget 
kommit överens med kunden om olika saker för att kunna gå vidare i arbetet. Saker som 
måste vara beslutat före en ”freezing points” kan exempelvis vara val av vilken robot 
som ska användas så att denna kan beställas av leverantören. I processflödet är det 
tydligt identifierat hur flödet går till med allt från sälj till konstruktion och tillverkning. 
Någon tidsaxel över hur lång tid varje fas tar finns inte. Fallföretaget har en bildskärm 
där alla inkomna projekt finns upplagda där det redovisas om vilken fas varje projekt 
befinner sig i samt hur det ser ut i projektet i förhållande till när det ska vara klart. Om 
ett projekt skulle gå över tidensramen rödmarkeras detta projekt först efter utsatt 
leveransdatum.  

 
Figur 8 Visualisering av fallföretagets projektfas 

Varje enskilt projekt får en projektledare knuten till sig som skall ha totalansvar för att 
projektet fortgår i den riktning som bestämts. För att underlätta projektledningen och 
besluta vilka parter inom företaget som skall vara med i projektet så kategoriseras varje 
projekt enligt tre olika principer: 

• ”Engineer to Order” benämns hädanefter ETO är de projekt där 
utvecklingsavdelningen blir inkopplad och kunden efterfrågar en kundunik 
lösning. 
 

• ”Design to Order” benämns hädanefter DTO är de ordrar med endast mindre 
justeringar från standard.  
 

• ”Customize to Order” benämns hädanefter CTO och består enbart av 
standardkomponenter utan inblandning från utvecklingsavdelningen eller 
konstruktionsavdelningen. 
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4.2.2 Produktionslayout 
Företaget har tagit över gamla industrilokaler som består av fyra större hallar där 
företaget försöker sträva efter en uppdelad produktionsyta samt lageryta. Två av 
hallarna har företaget som monteringshallar för robotceller. Där behöver de borra i 
golvet för att bygga upp robotcellerna i en fullständig skala komplett med robot och 
säkerhetsgrindar. I en tredje hall har de nischat sig åt mer standardiserade robotceller 
där skalskyddet och säkerhetsgrindarna är integrerade i robotens ”bur.” I två av 
företagets hallar finns traverssystem i delar av taket som möjliggör säkra lyft. I fjärde 
hallen återfinns fallföretagets lageryta där även in och utlastning sker. I intervjuerna 
framkom det att lagret inte var optimalt utformat för att uppfylla sin funktion. 

4.2.3 Flödeskartläggning med hjälp av spagettidiagram 
Vid observationer i produktionen användes hjälpmedlet spagettidiagram. 
Spagettidiagrammet användes för att dokumentera och visualisera de förflyttningar 
personalen var tvungna att genomföra genom fallföretagets monteringshallar i deras 
arbetsmoment. De förflyttningar som genomfördes och loggades i produktionen var 
hämtning av material och verktyg samt förflyttning av material. De olika 
förflyttningarna urskiljs med två olika färger där hämtning av material till elskåpen är 
röd och hämtning av skruv är blå. Tiden för förflyttningarna mellan hallarna klockades 
eftersom förflyttningarna oftast var av längre karaktär. Förflyttningarna som genomförs 
sker av alla anställda inom produktionen beroende på i vilken hall de befinner sig i.  
 

 
Figur 9 Spagettidiagram över transportsträckor inom produktionen 

 
Spagettidiagrammet kompletterades även med intervjuer för att få en uppskattning av 
hur förekommande dessa förflyttningarna var per dag. Nedan är en sammanställd tabell 
för hur lång tid förflyttningarna tog mellan respektive hall. Total tidensåtgång per vecka 
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är uträknad med den lägsta variabeln per antal gånger per dag utefter intervjuer med 
montörer med en arbetsvecka på fem dagar. 
 
Tabell 3 Tidsåtgång vid förflyttningar 

Från hall X 
till hall Y 

Färg Tidsåtgång 
(Sekunder) 

Antal gånger  
Per dag 

Total tidsåtgång 
per vecka (minuter) 

A à B Blå 74 5–10 30 
A à D Röd 79 5–10 33 
B à D Röd 72 5–10 30 
C à B Blå 27 5–10 11,25 
C à D Röd 29 5–10 12 
D à B Blå 82 5–10 34 

 
Vid observationer av arbetsmomenten noterades även att personalen använde sig av så 
kallade projektvagnar. Projektvagnarna var lastade med det material som behövdes till 
respektive projekt. Dessa projektvagnar hänger sedan med respektive projekt i syfte att 
underlätta arbetet för personalen. De kan då ha materialet till projekten nära tillhands, 
istället för att behöva gå och hämta materialet när det väl behövs. Däremot har inte 
projektvagnarna någon struktur, vilket gjorde att materialet låg utan någon 
bakomliggande sortering på vagnarna. 

Efter intervjuer med montörerna framgick det att projektvagnarna var nödvändiga vid 
montering av robotarna och robotcellerna. Enligt montörerna sparade de mycket tid 
genom att använda sig av projektvagnarna då de kunde ha nödvändigt material intill 
sig. Vid intervjuerna noterades också att montörerna upplevde materialet på vagnarna 
som osorterat. Enligt montörerna har de haft ett strukturerat system för projekthyllorna 
tidigare men det har ”fallit” bort i samband med att fallföretaget bytte affärssystem, 
men det är något de gärna återgår till för att underlätta arbetsmomenten.  

4.2.4 Montering av elskåp 
En av de vitala delarna i robotcellerna är de elskåp där spänningsmatning sker till 
robotcellen samt där all kommunikation och styrning av robotcellen sker. Det innebär 
att för varje robotcell finns där ett elskåp som ska monteras och anpassas utefter 
respektive robotcell. Den beräknade tidsåtgången för färdigställning av ett elskåp till en 
robotcell är ungefär en till två dagar beroende på vilka specifikationer som ska ingå i 
elskåpet och robotcellen. Då det uppgår till ungefär två dagar av projekttiden för en 
erfaren montör blir det av intresse att försöka effektivisera och standardisera denna 
process.  
 
Elskåp levereras med viss förmontering från underleverantör till fallföretaget. Roboten 
har ett tillhörande robotskåp där all kommunikation till roboten sker och med hjälp av 
elskåpet skall roboten integreras med robotcellen. Det montörerna gör är att de lyfter 
upp elskåpet och ställer det ovanpå robotskåpet. I elskåpet dras aktuella kablar för 
spänning och kommunikation som även inkluderar säkerhetsutrustningen i cellen. 
Skåpens uppbyggnad beror på robotcellens design och val av funktioner som bygger på 
kundensönskemål. Elskåpen som lyfts upp på robotskåpen är av varierande vikt men är 
generellt inget som lyfts för enbart handkraft, vilket innebär att någon typ av 
lyftanordning blir nödvändig. Vid observationerna framgick även att elskåpen har en 
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tendens att växa på höjden under monteringen. För att underlätta detta använder sig 
montörerna av mindre stegar eller pallar för att kunna nå längst upp. 
 
I intervjufasen menar samtliga intervjuade från produktionen att elskåpsbyggandet 
kräver hög koncentration för att säkerställa att allt blir korrekt monterat. De intervjuade 
menade att när de bygger elskåpen i produktionen med högt flöde av personal som 
passerar bidrar det till många små pauser i arbetet. Det leder till att det är lätt att komma 
av sig vart befinner sig i arbetsmomentet, vilket skulle kunna led till att montören gör 
fel. 

4.2.5 Lagerhantering 
Genomflödet hos fallföretaget börjar hos ankommande gods i lagret. När godset 
anländer till fallföretaget inventeras det fysiskt och i fallföretagets affärssystem. Efter 
inventeringen stuvas godset in i en lagerplats på lagret eller går direkt ut i produktionen 
beroende på när montörerna behöver materialet. Lagerplatserna i lagret består av både 
fasta lagerplatser i pallställage eller flytande lagerplatser på golvet. Ibland hinns inte all 
lagerföring med utan då används röda lappar som läggs på godset för att upplysa om att 
det ännu inte blivit lagerfört. Lageravdelningen hos fallföretaget har förutom lagret inne 
i huvudbyggnaden ett tältlager utanför, vilket de har möjlighet att använda sig av för att 
lagra godset. Tältlagret används främst för skrymmande icke stöldbegärligt material 
som lagerhålls en längre period.  
 
Under intervjuerna med personalen som arbetar på lagret framkom det att en av de mest 
påtagliga utmaningarna var platsbristen. Enligt personalen på lagret beror det på att 
större delen av godset som hanterades var skrymmande och ingick inte inom ramen för 
en europapall om 120x80 cm. Det resulterar i att personalen inte har möjlighet att 
använda pallställaget för det skrymmande godset. Därav skapas de flytande 
lagerplatserna på golvet med det skrymmande godset. Dessa flytande lagerplatser har 
även en tendens att allokera framför pallställagen, vilket innebär att det inte går att 
komma åt godset i pallställaget utan att behöva flytta på godset framför. Med flytande 
lagerplatser menas att godset ställs på en temporär plats i lagret för att sedan flyttas runt 
om det står i vägen för annat gods eller material.  
 
För att kontrollera lagersaldon och beställningar använder sig fallföretaget av SAP som 
affärssystem. Efter uppköpet ville moderbolaget att fallföretaget skulle använda sig av 
samma affärssystem som de övriga företagen i koncernen. Detta ledde till att 
fallföretaget implementerade SAP i maj 2018. I intervjuer beskriver de som arbetar med 
affärssystemet att implementeringen tagit lång tid och inte skett helt smärtfritt. Vissa 
funktioner var inte anpassade för fallföretaget, vilket lett till att gamla rutiner kring 
exempelvis kittning av lagervagnar inte går att göra på samma vis som det i tidigare 
affärssystemet Pyramid. I intervjuer framkommer det även att vissa historiska data 
fortfarande hämtas från det tidigare affärssystemet pyramid, vilket är enkelt men 
tidskrävande att lägga in i det nya affärssystemet. 

4.2.6 Tidigare standarder 
Sett till standarder för ordning och reda försöker ledningen i nuläget jobba med sunt 
förnuft och allmänt ansvar. Ledningen menar på att om alla försöker att använda sunt 
förnuft och göra rätt för sig så behövs inte standarder och rutiner i samma utsträckning. 
Fallföretaget har i dagsläget ingen specifik kvalitetsansvarig och därav har inte 
kvalitetsfrågorna kommit på agendan. I intervjuer så framkommer att personalen tror 
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att det blir mer och mer byråkrati från moderbolaget allt eftersom att fallföretaget blir 
integrerade i moderbolagets huvudverksamhet.  
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att använda det teoretiska 
ramverket på den insamlade empirin. Analysen är uppbyggd genom att gå från det 
konkreta hos fallföretaget till det generella för liknande verksamheter. 

5.1 Analys av slöserier i genomflödet med utgångspunkt i de sju 
slöserierna 
Med utgångspunkt i de sju slöserierna som är ett av de centrala tankesätten inom Lean 
enligt Hines et al. (2004) har författarna analyserat de utmaningar och problem som 
MTO-företag kan stöta på.  
 

1. Transport – Efter analys av spagettidiagrammet framgår det tydligt att det sker 
onödiga transporter inom produktionen hos fallföretaget. Transporterna 
innefattar förflyttning av material inom produktionshallarna på grund av 
bristande rutiner och platsbrist. I samband med platsbristen förflyttas materialet 
mellan olika platser i lokalen flera gånger om för att skapa yta för nytt 
ankommande gods. Gods som står på lagret allokerar även yta framför 
pallställage, vilket gör att lagerpersonalen behöver flytta på det blockerande 
godset innan de kommer åt godset som stuvats in i pallställaget. Alla dessa 
faktorer bidrar till onödiga transporter då de inte tillför något värde till kund. 
Eftersom dessa transporter sker manuellt tar det resurser från de värdeskapande 
aktiviteterna, vilket i sin tur tar tid från den värdeskapande produktions- och 
monteringstid.  
 

2. Rörelse – Eftersom rörelser ses som en icke-värdeskapande aktivitet då det tar 
resurser från de värdeskapande aktiviteterna behandlas det i denna studie. Efter 
analys av spagettidiagrammet framgår det tydligt att det sker onödiga rörelser 
inom produktionen och monteringen. De rörelser som benämns i denna studie 
är främst rörelser för att hämta material till monteringen, vilket oftast är av 
längre sträckor. Detta kan ses som att materialförsörjning till montering är 
bristfällig och bör åtgärdas för att minska på onödiga rörelser i 
monteringsprocessen. I dagsläget sker rörelserna till ett och samma skåp samt 
materielrum för att inhämta det material som behövs.  
 

3. Väntan – Mängden av slöseriet väntan är påtaglig i produktionen. Däremot är 
den väldigt svår att definiera då det finns många bakomliggande faktorer. Det 
kan vara faktorer som till exempel att kunden har eller vill ändra sin order, 
förseningar hos leverantör och att fel material har beställts. Med slöseriet väntan 
innebär det den tiden då personalen inte kan genomföra värdeskapande 
aktiviteter på grund av att något saknas eller att produktionen har stannat. 
Däremot har personalen på fallföretaget möjlighet att arbeta vidare med andra 
projekt under tiden som de väntar på att kunna fortsätta med deras primära 
projekt. Där av anses inte väntan vara något slöseri direkt mot fallföretagets 
lönsamhet utan mer mot genomflödet i produktionen då projekt och material 
blir stående. 
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4. Överarbete – Överarbete sker när ett arbete utförs fast kunden inte ser arbetet 
som värdeskapande (Inderpreet Singh & Jugraj Singh, 2017). Överarbete är en 
viktig aspekt av dom sju slöserierna men har en låg inverkan på materialflödet 
i fallföretagets bemärkelse då de sker väldigt lite överarbete. 
 

5. Omarbete – Denna typ av slöseri ses som en icke-värdeskapande aktivitet då det 
inte tillför något värde för kunden (Inderpreet Singh & Jugraj Singh, 2017). I 
dagsläget sker omarbete i viss mån när det kommer till uppbyggnad av 
robotcellerna. Omarbete i detta fall är ombearbetningen av aktuella 
grundkonstruktioner, men även kvalitetskontroller av outsourcad tillverkning. 
Ombearbetning av grundkonstruktionerna sker på grund av att specifikationerna 
inte överensstämmer med den övriga konstruktionen.  
 

6. Defekter – De defekter som återfinns efter monteringen och produktionen är 
sammankopplade med omarbete. Defekterna beror på att specifikationerna av 
de tillverkade grundkonstruktionerna inte varit tillräckligt tydliga eller att de har 
varit fel från början. Det leder till att leverantören tillverkar materialet med fel 
specifikationer. Defekter kan även vara robotar och tillbehör som är outsourcade 
från leverantörer. Defekterna kan vara av den graden att personalen inte har 
möjlighet att justera dem på plats, utan måste skicka tillbaka dem till 
leverantören. Vid denna typ av problem blir det stop i produktionen och 
försinkar genomflödet hos fallföretaget, då de inte kan använda sig av material 
som inte lever upp till deras kvalitetskrav och standarder. 
 

7. Överproduktion – Överproduktion handlar om att producera mer produkter än 
vad som kan säljas (Ohno, 1978). Överproduktion blir när saker tillverkas fast 
det inte finns någon köpare. Då fallföretaget enbart tillverkar mot kundorder 
uppstår ingen överproduktion och därav har inte författarna haft denna i 
bemärkelse.  

Utefter den empiri som samlats in på fallföretaget påvisar det på att det blir en hel del 
tid som går åt till att hämta rätt material för att utföra uppgiften. Då processen blir en 
blandning mellan att fallföretaget tillverkar standardiserade produkter och även 
kundanpassade så blir det svårt att veta vilka verktyg som passar bäst in hos 
fallföretaget. Genom att utgå från de sju slöserierna och definiera eventuella problem 
och utmaningar utifrån ett slöseriperspektiv fås en tydligare kartläggning om vilka 
verkliga utmaningar som döljer sig bakom problemen med genomflödet. Författarna 
väljer att fokusera på fem av de totalt sju slöserierna, transport, väntan, rörelse, defekter 
och omarbete. Anledningen till att de resterande två slöserierna inte beaktas är på grund 
av att de inte påverkade genomflödet i en större bemärkelse hos fallföretaget. 

5.2 Verktyg och standarder 
Efter en nulägesanalys av fallföretaget framgår det att de har problem med sitt 
genomflöde av material inom produktionen. Den slutsatsen har kunnat dras av 
författarna efter intervjuer samt observationer. Med hjälp av en analys av empirin med 
modellerna och standarderna som verktyg vill författarna komma fram till metoder och 
verktyg som fallföretaget kan använda sig av.  
 
För att underlätta analysen av metoder och standarder som anses vara lämpade kan 
företaget dela in sin montering i två olika segment, montering av standardiserade 
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robotceller och montering av mer kundunika robotceller. Sett till fallföretagets 
produktion av de standardiserade produkterna görs de standardiserade produkterna på 
några separata områden i lokalen. Områdena är lämpade för tillverkningen men 
produktionsutrustningen är inte lämpad till produktionen. Monteringen av de mer 
kundunika robotcellerna sker däremot i två av de större monteringshallarna där ytan är 
stor och bra anpassad för ändamålet. Däremot kan materialflödet föbättras inom dessa 
hallar för att kunna effektivisera monteringen.  

5.2.1 Flaskhalsteorin 
Flakshalsteorin, vilken bygger på identifiering av de flaskhalsar som finns inom 
produktionen, som är de resurser som har lägst kapacitet i flödet enligt Plinta (2007). 
Det innebär att när en flaskhals försvinner uppkommer det alltid en ny. Denna metod 
kan enligt Plinta (2007) användas som en produktionsstyrningsmetod då den utgår från 
flaskhalsen vid planeringen av produktionen. Denna teori kan användas av MTO-
företag av projektbaserad karaktär men med viss modifikation.  
 
Hos fallföretaget kunde författarna hitta tydliga flaskhalsar vid monteringen av de olika 
projekten i produktionen. De flaskhalsar som identifierades i produktionen av olika 
karaktär i olika stadier, vilket gjorde det blev svårt att specificera just en specifik 
flaskhals. Det beror på att projekten är av hög kundanpassningsgrad, vilket gör att de 
blir väldigt olika varandra. Därav borde inte flaskhalsteorin användas som 
produktionsstyrning utan mer som ett analysverktyg vid tillämpning.  
 
Vid tillämpning av flaskhalsteorin som ett analysverktyg skapar det en förståelse hos 
MTO-företaget med projekttillverkning för vilka flaskhalsar som riskerar att skapas 
under pågående projektet. Det leder till att de flaskhalsar som identifieras i 
produktionen blir upplysta, vilket gör att det blir lättare att bevaka dem och följa upp 
med hjälp av tidsplanen för projektet.  

5.2.2 Spagettidiagram 
Vid analys av spagettidiagrammet i Figur 3 Visualisering av spagettidiagram framgår 
det tydligt att det sker slöserier inom produktionen i form av transportsträckor när 
montörerna måste hämta det material som behövs vid montering av både robotar och 
elskåp. I dagsläget finns det begränsat antal skruvar och övrigt material vid 
monteringsplatserna för monteringen av robotar. Det resulterar i att montörerna måste 
gå längre sträckor genom produktionshallarna när material saknas då det enbart finns 
ett upplag för skruvar och övrigt material. Montörerna kan även av misstag få med sig 
fel material, vilket leder till att sträckan dubbleras. Detta blir tidsödande och tar tid från 
värdeskapande aktiviteter inom produktionen. Det leder till att produktionen blir 
stillastående och att monteringen av robotcellerna tar längre tid än planerat. 

5.2.3 Lean 
Då Lean är ett tankesätt om önskad eftersträvan kan Lean analyseras med utgångspunkt 
i de olika Leanverktygen. Då alla företag har en egen affärsmodell kan de olika 
Leanverktygen lämpas mer eller mindre beroende från fall till fall.  

5.2.4 PDCA 
PDCA är ett verktyg som kan användas när förbättringsarbeten utförs. Denna typ av 
verktyg skulle kunna vara lämpligt att använda sig av vid de problem som har 
observerats hos fallföretaget. Det beror på att verktyget grundar sig i att ständigt arbeta 
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med förbättringar i en cirkulär form (Alsterman, o.a., 2015). Detta verktyg skulle göra 
absolut bästa nytta när målet är att eliminera slöserierna Väntan, Omarbete och 
Defekter. Det börjar med att belysa det problem som orsakar respektive slöseri för att 
sedan gå över i nästa fas där en lösning till problemet ska tas fram. Därefter ska det nya 
tillvägagångssättet implementeras och kontrolleras. Blir det en positiv förändring 
implementeras det nya arbetssättet och görs till en standard. I dagsläget använder sig 
inte fallföretaget av PDCA, se Figur 4 som analysverktyg av deras processer. Hos just 
fallföretaget och liknande företag är det ett bra verktyg att använda sig av för att 
utveckla sina processer i en positiv riktning. Då det framgick hos fallföretaget att det 
fanns problem med specifikationer samt att ritningarna inte stämmer bör denna metod 
tillämpas för att få bukt med problemen för att utveckla och uppdatera specifikationerna 
och ritningarna. Verktyget kan även användas vid utvärdering av hela kundprojektet i 
sig. Det blir då lättare att utvärdera projektens ”freezing points” och vart de bör 
placeras, då dessa kan ställa till med mycket problem i produktionen när kunderna är 
osäkra på hur de verkligen vill ha det och projekten blir stående.  
 
I intervjun med inköpsorganisationen framkom det att det fanns en del problem och 
buggar i det nya affärssystemet SAP som företaget valt att gå över till. Genom att jobba 
med PDCA analys i projekten kan viktiga saker som inte fungerat i inköpsprocessen 
följas upp och på så vis kan leveranssäkerheten öka då leveransdatum på inkommande 
material preciseras mer. Det leder till att godset kan ankomma vid bättre tidpunkter 
inför monteringen som i sin tur leder till lägre kapitalbindningskostnader och mer fri 
yta på lagret. 

5.2.5 5S 
Denna typ av verktyg anses enligt författarna att vara bra vid eliminering av slöserierna 
transport och rörelser samt i viss mån Omarbete. För att minimera dessa slöserier gäller 
det att standardisera arbetsplatserna samt lagerhanteringen. Genom att standardisera 
arbetsplatserna ut efter de arbetsmoment som ska utföras på respektive arbetsplats 
kommer det att minska på springet mellan materialupplag och arbetsplatsen. 
Arbetsprocessen blir därav inte avbruten i samma omfattning och processen flyter på 
bättre.  
 
Vid implementering av 5S i lagerhanteringen gäller det att hitta ett system för hur det 
inkommande godset bör hanteras på bästa sett. Lagerytan kan optimeras bättre och delas 
in i sektioner för att tydliggöra vart respektive gods ska ställas samt lagerhållas. Hos 
fallföretaget har de tillgång till ett tältlager, vilket även det kan optimeras på ett bättre 
sätt. Det bör göras tydliga instruktioner över vad som kan lagerhållas där och vad som 
inte är lämpligt att lagerhålla i ett tältlager. De har även möjligheten till att bygga 
ytterligare ett tältlager, vilket författarna anser som en bra lösningen på problematiken 
när det kommer till platsbrist. De har då möjligheten att få bort gods som står på fel 
plats och lagerhantering blir där av mer strukturerad och de onödiga transporterna 
minskas. 
 
Vid användning av 5s vid eliminering av omarbete innebär att det skapas en standard 
utefter PDCA som nämnts tidigare. När PDCA färdigställts görs en tydlig instruktion 
över hur specifikationerna och ritningarna ska se ut innan delarna beställs och monteras 
hos fallföretaget. I avseende till 5s blir standardiserings biten den viktiga då det gäller 
att bibehålla de processer som PDCA modellen bidragit med. 
 



Analys 

 

 

26 

Företaget använder projektvagnar som materialförsörjningsmetod där lageravdelningen 
plockar aktuella produkter för projektet för att lägga dessa på en av projektvagnarna. 
Projektvagnen fungerar som en mellanhand mellan lageravdelningen och montörerna. 
Projektvagnarna har hyllor där lagerarbetarna efter bästa förmåga försöker sortera upp 
aktuella artiklar i olika lådor efter vad produkterna är ämnade till. Det finns dock inget 
fastställt standardiserat sorteringssystem för hur materialet på vagnarna ska ligga i 
dagsläget. Det är något som har efterfrågats av personalen i monteringen då det hade 
underlättat deras dagliga arbete. För att kunna tillämpa ett sorteringssystem till fördel 
för montörerna kan metdon 5s användas som mall. Genom att följa stegen i 5s och 
anpassa dem efter det önskade behovet som eftersöks i sorteringen av 
monteringsvagnarna. 

5.2.6 Produktionslayout 
Kovács och Kots (2017) teori  om produktionslayouts uppbyggnad, se Figur 5 visar 
tydligt vilken typ av layout som bör användas till respektive typ av produktion. Efter 
de observationer som genomfördes på fallföretaget drogs slutsatsen att fallföretaget bör 
ligga under nivå 1 Projektbaserad produktionsyta och nivå 2 legobaserad tillverkning. 
Det beror på att fallföretaget tillverkar mot projekt med en hög kundanpassning. Det 
innebär att de bör rikta in sig på att ha fixerade produktionsytor för varje projekt. 
Projekten bör därför inte flyttas runt utan monteras på den angivna ytan. Material som 
används ska även finnas nära till hands för att minska på springet i lokalarerna och på 
så vis även minska på slöserierna.  
 
I dagsläget sker även elskåpsmonteringen på slumpmässiga platser i produktionen 
beroende på vart det finns plats. Det sker på grund av att det inte finns någon specifik 
angiven plats för just elskåpsmontering. Eftersom grunderna i elskåpsmontaget är det 
samma oavsett skåp så finns det god potential att försöka hitta en fast monteringsyta 
med rätt hjälpverktyg och material när till hands för att förenkla elskåpsmontaget. 
Montörerna menar även på att det krävs hög grad av koncentration för att säkerställa att 
montaget blir korrekt utfört i elskåpsbyggandet. Sett till hur en sådan montageyta skulle 
kunna se ut så kan några av de 7 slöserierna med fördel tas i beaktan genom att 
säkerställa at rätt material finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.  

5.3 Vilka utmaningar har MTO-företag med avseende på genomflöde? 
För att kunna vara ett konkurrenskraftigt MTO företag blir det därför viktigt att skapa 
en flexibel organisation och tillverkningsenhet. Flexibiliteten gör att företaget skapar 
sig förmåga att kunna anpassa sig för att bäst kunna tillverka sina respektive kundordrar. 
Att ha en flexibel organisation ställer krav på personalen då arbetssysslorna kan variera 
i stor utsträckning. Personalen måste vara allsidig och anpassningsbara för att kunna 
utföra olika uppgifter.  
 
Ur ett organisatoriskt perspektiv blir standardisering en viktig nyckelfaktor där 
tillvägagångsätten bör vara lika oavsett hur komplicerad ordern är. Utmaningen blir att 
hitta rätt standarder som lämpar sig för uppgifterna. Att skapa en produktionsyta 
specialanpassad för varje enskilt projekt blir inte effektivt då kunderna efterfrågar olika 
lösningar. För att möta problematiken handlar det om att se vilka delar av processen 
som går att standardisera och förenkla för att få ett så effektivt genomflöde som möjligt. 
Beroende på ordens utformning handlar det därför om att hitta det smidigaste sättet att 
tillverka de olika ordertyperna på. En tillverkningsorder av en standardprodukt där 
företaget har god kännedom om tillverkningsprocessen handlar mycket om att få arbetet 
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att gå på rutin så långt som möjligt där det finns tydliga standarder för hur saker ska gå 
till. För en mer komplex order med fler inblandade parter blir kommunikationen en 
viktig faktor. För att kunna skapa så mycket kundvärde som möjligt med så små resurser 
som möjligt blir den kommunikativa delen en utmaning för att få ett så smidigt flöde i 
produktionen utan några störningar på grund av missförstånd mellan parterna.  
 
Vid händelse av större kundorders där kunden exempelvis vill beställa flera produkter 
av samma sort blir det av stor vikt att utnyttja de synergieffekter som medförs för att 
kunna ha ett så konkurrenskraftigt erbjudande som möjligt.  
 
För att kunna bibehålla eller skapa ett så bra genomflöde som möjligt blir det av yttersta 
vikt att hela tiden se över arbetssätt och arbetsmoment för att identifiera onödiga 
slöserier och åtgärda dem på ett så effektivt sätt som möjligt. Eftersom genomflödet i 
monteringen och produktion är av central roll ur ett materialflödesperspektiv anser 
författarna att detta är en viktig del av MTO-företags lönsamhet. Genom att ha ett så 
högt genomflöde som möjligt kan företag producera så mycket som möjligt på en 
begränsad yta. Utmaningen blir då att hitta och utnyttja de synergieffekter som går att 
tillgå för att på den vägen skapa så mycket effektivitet som möjligt. Några av de 
synergieffekter som de flesta MTO-företagen kan utnyttja är att förhandla bättre pris 
med leverantörer på inköpt material och snabbare monteringstider då företagen byggt 
produkterna förut. Utmaningen blir att ta tillvara på dessa synergieffekter för att skapa 
bästa möjliga konkurrenskraft.  
 
Många MTO företag väljer att outsourca delar av sin produktion till underleverantörer, 
utmaningarna här blir då att se till att de outsourcade produkterna kan integreras väl i 
verksamheten och uppfyller rätt specifikationer för att undvika eventuellt merarbete för 
att ändra sådant som 3:e part gjort fel på.  

5.4 Vilka verktyg och standarder är lämpliga att tillämpa hos ett MTO-
företag för ett ökat genomflöde i tillverkningsprocessen? 
Efter en genomgående analys med det teoretiska ramverket som verktyg till empirin har 
en tabell sammanställts för att påvisa vilka av de olika teorierna som anses vara 
applicerbara, applicerbara i viss mån samt in applicerbara. Teorierna har kategoriserats 
utefter de fem av sju slöserierna som indentifierats hos fallföretaget. Tabell 4 visar den 
kategorisering som gjorts, som även den enligt författarna är generaliserbar på liknande 
verksamheter. 
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Tabell 4 Vilka teorier är lämpliga för vilka slöserier 

Urval	av	de	sju	
slöserierna	 Applicerbart	 Applicerbart	i	viss	mån	 Inte	applicerbart	
Transport	 Spagettidiagram 

5S 
Produktionslayout 

 Flaskhalsteori 
PDCA 
 

Rörelse	 Spagettidiagram 
5S 
Produktionslayout 

 Flaskhalsteori 
PDCA 
 

Väntan	 PDCA 
 

Flaskhalsteori Spagettidiagram 
5S 
Produktionslayout 

Omarbete	 PDCA 
 

Flaskhalsteori 
5S 

Spagettidiagram 
Produktionslayout 

Defekter	 PDCA  Spagettidiagram 
Flaskhalsteori 
5S 
Produktionslayout 
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6 Diskussion 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 
studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet för studien var att ”Undersöka materialflödets- och produktionseffektiviteten hos 
ett MTO-företag för ökat genomflöde”. Som grund till syftet har två frågeställningar 
blivit besvarade. Den första frågeställningen var ”Vilka utmaningar har MTO-företag 
med avseende på genomflöde?” och den andra frågeställningen löd ”Vilka verktyg och 
standarder är lämpliga att tillämpa hos ett MTO-företag för ett ökat genomflöde i 
tillverkningsprocessen?” 
 
Författarna valde att analysera utmaningarna genom ett Leanperspektiv där de sju 
slöserierna användes som identifieringsgrund för de slöserier som påverkar 
genomflödet av material. Då produkterna kan ha en relativt hög variation blir det av 
vikt för fallföretaget att veta vilka processer och materialflöden som är lämpliga att 
standardisera eller inte för att kunna förbättra genomflödet. Utefter analysen med de sju 
slöserierna som identifieringsgrund kunde författarna se att det inte finns en given 
lösning för att förbättra genomflödet hos fallföretaget, utan menar på att det handlar om 
att jobba med flera saker parallellt i rätt riktning. Som Alsterman et al. (2015) menar så 
handlar det om att tänka Lean så mycket som möjligt i rätt riktning för att eftersträva 
perfektion. Genom att bemöta problemen på bred front kan synergieffekter vinnas. 
Effekterna kan öka processkännedomen och förbättra ett framtida läge med kortare 
ledtider där.  
 
Utifrån den analys författarna har gjort av de olika metoder och standarder som nämns 
i denna studie har ett urval gjorts för respektive slöseri, se Tabell 4. Då MTO-företag 
är nischade inom olika områden och branscher gäller det att hitta generella modeller 
och teorier som fungerar. De metoder och standarder som författarna valde ses som 
applicerbara för övriga tillverkande företag med likande verksamhet.  

6.2 Implikationer 
Denna studie har som implikation att belysa de utmaningar MTO-företag kan ställas för 
vid olika grad av kundanpassning. Studien belyser även den komplexitet som finns för 
materialflödet hos MTO-företag. Författarna har i denna studie även tagit fram en 
modell för fallföretaget över huruvida deras produktionslayout kan anpassas för ett 
högre genomflöde. 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 
Det teoretiska bidrag som studien har är i form av belysning av den komplexitet som 
finns i en MTO process. Den allmänna forskningen inom MTO-företag som driver sina 
projekt i projektform är relativt låg och svåridentifierad. Generellt blir det många 
lösningar i denna studie som är anpassade specifikt till de företag som är verksamma 
inom området för MTO i projektform. Författarna har i denna studie analyserat och 
kombinerat olika modeller och standarder för att hitta en skräddarsydd lösning 
gentemot MTO-företag av fallföretagets karaktär. 
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6.2.2 Empirisk bidrag 
Sett till studien valdes fallföretaget som en i mängden bland tänkta MTO-företag. För 
att MTO-företag ska kunna bedriva produktion i högkostnadsländer såsom Sverige blir 
det av stor vikt att kunna göra det på ett så effektivt sätt som möjligt. Genom att 
undersöka vilka möjligheter till ett bättre genomflöde i produktionen kan studien visa 
exempel på hur konkurrenskraften för företagen kan förbättras och 
produktionskostnaderna minskas med ett stabilare genomflöde. 
 
Denna slutsatsen har dragits med hjälp av det empiriska material som har samlats in 
med hjälp av observation, intervjuer och dokumentstudier. Observationerna mynnade 
även ut i ett visualiserat spagettidiagram för att få en tydligare bild av delar av flödet. 

6.3 Metoddiskussion/kvalitetsbedömning 

6.3.1 Trovärdighet 
För att öka trovärdigheten i denna studie har triangulering använts som en av 
metoderna. Det har skett genom att olika datainsamlingsmetoder har använts och ställts 
mot varandra som till exempel intervjuer, observationer, dokumentstudier och 
litteraturstudier.  
 
Däremot är den yttre validitet låg i studien då författarna valt att enbart fokusera på ett 
fallföretag inom en nischad bransch och har där av inte haft möjlighet till jämförelse 
med likande verksamheter. Detta medför att författarna inte med säkerhet kan ställa sina 
teorier mot likande företag utan kan enbart göra antaganden över applicerbarhet av 
modellerna och standarderna på liknande företag.  

6.3.2 Intervjuer 
Intervjuerna som genomfördes i studien var semi-strukturerade. Det innebar att 
författarna förberedde frågor innan intervjuerna med båda svarsalternativ samt öppna 
frågor. Intervjuerna transkriberades i from av löpande sammanfattande anteckningar av 
tal. Författarna valde att enbart citera extra intresseväckande meningar men de skulle 
kunnat citera exakt vad respondenten sa ordagrant samt tolkat respondentens beteende.  

6.3.3 Litteraturstudier 
För att öka kvalitén i litteraturstudierna har författarna valt att använda sig av olika 
källor. Alla de artiklar som har avvänts som källor är ”peer reviewed”, vilket sträcker 
deras trovärdighet avsevärt. I vissa fall har författarna valt att använda sig av två olika 
källor inom samma område för att styrka tillförlitligheten. Författarna har dock bara 
använt sig av en databas vid sökning av artiklar. Detta skulle kunna utökas för att få 
bredare urval av artiklar. 

6.3.4 Dokumentstudie 
Den information som författarna har tagit del av kommer från fallföretagets personal 
och interndata som försäljningshistorik och projektuppföljning. Då denna data ses som 
sekretessbelagd har inte författarna kunnat lyfta någon av den statistiken i studien.  
 
Fallföretaget och författarna kom överens om att behålla fallföretagets anonymitet för 
att säkerställa att ingen känslig information publiceras. 
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6.4 Slutsats och rekommendation 
De rekommendationer som författarna har till fallföretaget är att börja använda sig av 
5s och PDCA för att införa ett Lean tankesätt. Författarna anser även att det är viktigt 
att arbeta kring produktionsytor, men samtdigt måste det finnas en hög grad av 
flexibilitet och fingertoppkänsla för vad som faktiskt är viktigt att ha för att kunna 
förädla sina produkter och därav skapa kundvärde för kunden. Sett till den 
standardiserade delen så blir det av största vikt att ständigt utveckla och överväga 
arbetssätt för att hitta så smarta lösningar som möjlig. Genom en anpassning av 
skruvsortimenten och tillbehörssortiment som är väl anpassat till de specifika 
standardiserade produkter som byggs kan onödigt spring elimineras. I 
spagettidiagrammet visas det på hur lång tid det faktiskt tar att hämta en skruv i effektiv 
tid men sannolikheten att i samband med skruvhämtning sker medför följdaktiviteter i 
form av snack med kollegor, vilket kan adderas till aktuell tid för att hämta skruven. 
 
Att ha tydliga monteringsmanualer blir en viktig nyckel i projektet för att kunna få det 
att löpa på så effektivt som möjligt. Att hela tiden jaga brister att åtgärda för att få en 
så komplett och effektiviserad produktion av det standardiserade sortimentet blir en 
utmaning men också en möjlighet till ett så effektivt genomflöde som möjligt. För att 
bemöta denna flexibilitet blir det viktigt för företaget att se över sina ledtider och att 
verkligen kunna definiera sina så kallade gater i projekten så att så att det blir så stor 
möjlighet som möjlig för kunden att påverka så långt in i projektet som möjlig utan att 
det påverkar fallföretagets process negativt. En möjlighet för kunden att påverka 
riktningen i projektet i ett så sent skede som möjligt kan ses som en konkurrensfördel 
jämfört med andra aktörer på marknaden. En påverkningsmöjlighet behöver inte påvisa 
företaget negativt utan kan ses som ett kundvärde som kunden kan vara beredd att 
debiteras extra för.  
 
När det kommer till elskåpsmonteringen finns det lämpliga outnyttjade områden där 
elskåpsmonteringen skulle kunna placeras och standardiseras. Aktuellt område har den 
specifika lyfthjälp som efterfrågas, En standardiserad bänk med rätt material och där 
det finns tillgång till de 4 mest frekvent använda kablarna inom en armlängds avstånd 
skulle kunna skapa hög produktivitet och god tillförlitlighet i byggprocessen av 
elskåpen. Med ett eller flera lyftbord att ställa pallen där elskåpet byggs på skulle kunna 
skapa en hög flexibilitet och effektivitet i monteringen av elskåp. 
 
Genom att införa standarder för ordning och reda och ha rätt saker på rätt plats så kan 
arbetsytorna bli mer effektiva och lättorienterade. En standardiserad arbetsyta leder gör 
det lättare för vem som helst att uppehålla ordning och utföra ett professionellt arbete 
på den givna ytan.  
 
Författarna har därav tagit fram en modell över hur de tycker att fallföretaget ska 
anpassa sin produktion för att minska på slöserierna, se Figur 10. I modellen har 
författarna tagit Tabell 4 i beaktning och använt sig av de modeller och standarder som 
finns att tillgå inom produktionslayout och standarder. 
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Figur 10 Önskat läge hos fallföretages produktion 

Det önskade läget bygger på att fallföretaget ordnar sina produktionshallar utefter deras 
sortiment av robotceller. I hall A och hall D bör fokusen ligga på montering av deras 
standardiserade robotar. I dessa hallar ska även det material som behövs till 
monteringen av de standardiserade robotcellerna finnas för att minimera på slöserier 
och öka produktionstaken. I hall A återfinns även en specifik yta tillägnad 
elskåpsmonteringen. Där ska de verktyg och material som behövs vid monteringen av 
elskåpen finnas för att vara lätt tillgängligt för montörerna. Ytan är även isolerad, vilket 
leder till en högre koncentrationsförmåga hos montörerna då detta ansetts vara ett 
problem vid övriga ytor där elskåp har monterats. 
 
I hall B och hall C är monteringen för mer kundspecifika robotceller lagda. Det beror 
på att de ytorna är större och mer flexibla då det kan krävas för de kundspecifika 
robotcellerna. Ett materialupplag finns även mellan hall B och hall D där det material 
som behövs för denna typen av robotceller finns.  

6.5 Vidare forskning 
Efter att studien blev klar insåg författarna att de kunde gått in mer på djupet av 
problemen. Denna studie bygger enbart på de ytliga problemen av genomflödet hos 
fallföretaget. Denna studie belyst de övergripande delarna och därför kan vidare 
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forskning kunna vara att gå in mer på djupet och analysera var del för sig huruvida den 
delen av genomflödet kan förbättras.  
 
Studien fokuserar enbart på det interna genomflödet inom produktionen, vilket skulle 
kunna breddas ut genom att vidare forskning skulle kunna vara att undersöka 
genomflödet ända från leverantör till kund. 
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