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Abstract 
Purpose – The purpose of this thesis is to increase the understanding in how a 
production process in production department could become more efficient at a 
subconductor within the automotive industry with support of Lean Six Sigma. The 
purpose has been fulfilled by answering the thesis two research questions: 

 
• What type of waste could be identified in a production process in a production department 

at a subconductor to the automotive industry with support of Lean Six Sigma? 
• How can the identified waste be reduced with in a production process in a production 

department at a subconductor to the automotive industry with support of Lean Six Sigma? 
 

Method – In order to answer the two research questions and fulfil the purpose of 
the thesis, a case study has been made. The case study included documents studies, 
observations and interviews that have been used as data collection methods. In 
addition to this, literature studies have been made to gathered theory regarding the 
subject in order to analyse the collected empiricism. 

 
Findings – The study shows that waste has been identified within the production 
process with support of Lean Six Sigma. Wastes that have been identified are: 
Waiting, Over production, Stock and Defects. The study also shows that lack of 
information regarding the level of Work-In-Process occurred several times in the 
production process. 

 
Implications – The study shows that by support of Lean Six Sigma, a more 
efficient production process can be made. It also shows that waste can be identified 
in a production process at a sub conductor in the automotive industry. The study 
also shows that waste also can be reduced within a production process by support 
of Lean Six Sigma. By dividing the production process into different areas with 
better information flow concerning the amount of Work-In-Process to the 
production planning system, identified waste can be reduced. The study also shows 
that by implementing an extra supermarket with dedicated FIFU- lines for 
respective article, waste could be reduced. 

 
Limitations – The study has exclusively been based on one case. By increasing the 
amount of cases and further analysis of waste, the result of the study would be 
possible to generalize. 

 
Keywords – Lean Six Sigma, Lean production, Six Sigma, Wast



Sammanfattning 

ii 

 

 

 

Sammanfattning 
Syfte – Syftet med examensarbetet är att ge en ökad förståelse kring hur en 
effektivare tillverkningsprocess kan uppnås i en tillverkningsavdelning hos en 
underleverantör till fordonsindustrin med stöd av Lean Six Sigma. Syftet har 
uppfyllts med hjälp av att besvara examensarbetets två frågeställningar: 

 
• Vilka slöserier går att identifiera i en tillverkningsprocess i en tillverkningsavdelning hos 

en underleverantör till bilindustrin med stöd av Lean Six Sigma? 
• Hur kan identifierade slöserier elimineras i en tillverkningsprocess i en 

tillverkningsavdelning hos en underleverantör till bilindustrin med stöd av Lean Six 
Sigma? 
 

Metod – För att svara på examensarbetets frågeställningar och därmed uppfylla 
dess syfte, har en fallstudie genomförts. I fallstudien har dokumentstudier, 
observationer och intervjuer använts som datainsamlingsmetoder. Utöver detta har 
litteraturstudier gjorts för att samla in relevant teori kring ämnet för att analysera 
den insamlade empirin. 

 
Resultat – Studien har resulterat i att slöserier har identifierats i 
tillverkningsprocessen med stöd av Lean Six Sigma. Slöseri som har identifierats är: 
Väntan, Överproduktion, Lager och Defekter. Studien visar även att det finns 
brister av information gällande PIA–nivån mellan verkligheten och 
produktionssystemet i tillverkningsprocessen. 

 
Implikationer – Studien visar att med stöd av Lean Six Sigma kan en mer effektiv 
tillverkningsprocess åstadkommas. Studiens visar även att kan slöserier identifieras 
i en tillverkningsprocess för en underleverantör till bilindustrin. Studien visar även 
att slöserier kan reduceras i tillverkningsprocessen med stöd av Lean Six Sigma 
genom att dela upp tillverkningsprocessen i flera delar för att på så sätt få mer 
kontroll över PIA nivån genom att förse planeringssystemet med rätt information. 
Slöserier går även att reduceras genom att införa en till lagerplats med dedikerade 
FIFU-banor för respektive artikel. 

 
Begränsningar – Studiens resultat har endast baserats på ett fall och de slöserier 
som berör detta. Genom att öka antalet fall och få vidare analys skulle detta kunna 
öka generaliserbarheten av resultatet. 

 
Nyckelord – Lean Six Sigma, Lean produktion, Six Sigma, Slöseri 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. Vidare 
presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång och 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med studiens disposition. 

 
1.1 Bakgrund 
Den globala utvecklingen har helt förändrat världens produktion-, handel- och 
kommunikationsstruktur samt knutit länder närmare varandra. Den ökade 
konkurrensen har till följd av globaliseringen helt förändrat förutsättningarna för 
tillverkande företag och organisationer (Grönroos, 2007). 

 
Bilindustrin är ett exempel på en sådan bransch som till följd av globaliseringen 
förändrats radikalt i flera avseenden (Gobetto, 2014). Globaliseringen har direkt 
bidragit till den exponentiella tillväxten av världsekonomin och tillkomsten av 
växande marknader i Afrika, Asien, Östra Europa och Sydamerika. Detta har bland 
annat lett till ändrade kundkrav och ofrånkomligt förändrat spelreglerna för 
biltillverkare då efterfrågan ökat på mer komplexa, högteknologiska, energisnåla och 
billigare bilar (Ijioui et al., 2010). 

 
För att bättre möta den ökade och förändrade efterfrågan har de flesta biltillverkare 
valt att använda specifika leverantörer för tillverkning av specifika delar. Denna 
strategi kallas produktfragmentering vilket bidrar till att minska komplexiteten av 
biltillverkares interna tillverkningsprocesser (Ijioui et al., 2010). Traditionellt har 
denna strategi omfattat leverantörer inom triaden, USA, - Västeuropa och Japan, 
som försett tillverkare med komponenter, moduler, system och teknologi. Tillträdet 
av tillväxtekonomier har inneburit ett tillskjut av nya aktörer som konkurrerar om 
att ingå i biltillverkarnas försörjningskedjor. Aktörer från tillväxtmarknader har 
genom låga kostnader konkurrerat ut strategiskt viktiga leverantörer till bilindustrin 
inom triaden gällande försörjningen av ”arbetsintensiva” standardkomponenter 
(Gobetto, 2014). 

 
Strategiskt viktiga leverantörer behåller dock sin position i försörjningskedjan 
genom att fokusera på produktion av högteknologiska och kostnadsintensiva, 
produkter och komponenter. Dessa aktörer står i dagsläget för cirka 77 % av det 
tillförda värdet per genomsnittligt fordon (Ijioui et al., 2010). Med ett så pass högt 
förädlingsvärde och bidrag till det totala värdet för ett producerat fordon ställer 
biltillverkare enormt höga krav på sina strategiskt viktiga leverantörer. Högre 
kvalité, säkrare leveranstider och ökad produktivitet är några av de utmärkande 
kraven som förväntas för att säkra och förbättra redan pressade vinstmarginaler 
(Ijioui et al., 2010). 

 
Ett oundvikligt ställningstagande för att säkra sina positioner i försörjningskedjan 
är att ständigt sträva efter att förbättra hanteringen av företagets resurser, i alla 
avseenden inom verksamheten, men i synnerlighet i de förädlande 
tillverkningsprocesserna (Ijioui et al., 2010). 
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1.2 Problembeskrivning 
Strategisk viktiga leverantörer av mer högteknologiska och kostandsintensiva 
komponenter till bilindustrin ställs som tidigare nämnts inför hårdare krav från de 
globala biltillverkarna. Höga kvalitetsgarantier och kortare leveranstider förväntas, 
samtidigt som ständig förbättring och effektivisering med syfte att öka produktivitet 
och sänka kostnader blivit en förutsättning för överlevnad (Ijioui et al., 2010; 
Gobetto, 2014). 

 
I de förädlande tillverkningsprocesserna leder oftast brister eller felaktigheter i 
nuvarande arbetssätt till förekomsten av slöserier vilket enligt Liker & Meier (2006) 
leder till att effektiviteten försämras. Genom att identifiera och eliminera 
förekomsten av slöserier kan effektivare tillverkningsprocesser uppnås vilket skapar 
bättre förutsättningar för att tillfredsställa och bemöta kundens krav (Sörqvist, 
2004). 

 
Det finns en rad förbättringsmetoder tillgängliga för organisationer som eftersträvar 
att uppnå effektivare tillverkningsprocesser och eliminera förekomsten av slöserier 
(McDonald et al., 2002). Lean och Six Sigma är två vanligt förekommande metoder 
bland underleverantörer i bilindustrin som används i syfte att uppnå detta genom 
olika tillvägagångssätt (Srinivasan, 2012). Det grundläggande målet med Lean är att 
identifiera och eliminera alla faktorer som inte skapar värde för slutkunden och 
därigenom bidra till en effektivare tillverkningsprocess (Lumsden, 2006). Six Sigma 
å andra sidan angriper problem genom att statistiskt analysera data och information 
för att skapa bättre förståelse kring hur defekter och variation kan minskas i 
tillverkningsprocesser med mål att bli mer kostnadseffektiva (George, 2002). Trots 
att dessa filosofier initierats separat med särskilda syften och ändamål finns en 
förändrande uppfattning där dessa synsätt inte längre anses vara konkurrerande utan 
snarare kompletterande. Två förbättringsfilosofier som i kombination skapar en 
mer omfattande förbättringsmodell som fyller ut styrkor och svagheter från vardera 
filosofi (Goldsby & Martichenko, 2007). 

 
På senare tid har även denna hybridversion av de två filosofierna förekommit inom 
modern forskningslitteratur under benämningen Lean Six Sigma (Gerorge, 2002; 
Goldsby & Martichenko, 2005; Martin, 2007; Basu, 2009). Fundamentalt har Lean 
och Six Sigma olika fokusområden men syftar till att uppnå samma mål, nämligen 
skapa mer tillförlitliga och effektiva processer och flöden för att bättre möta 
kundens behov. Lean lägger fokus på att hantera slöserier och begränsningar som 
hämmar effektiviteten, med hänseende till tid, men saknar verktyg för att sätta 
processer under statistisk kontroll. Six Sigma lägger fokus på hantering av variation, 
med avseende på kvalité, men adresserar inte omedelbar fokus på effektivitet, med 
avseende på tid (George, 2002; Goldsby, 2007). 

 
Genom Lean Six Sigma bemöts problem sett ur ett bredare perspektiv. Centralt för 
Lean Six Sigma är att lösa problem genom att identifiera och korrigera de 
underliggande orsakerna till händelserna, i motsats till att helt enkelt ta itu med deras 
symptom. Förekomsten av slöserier är egentligen ett symptom och ett direkt resultat 
av brister eller felaktigheter i nuvarande arbetssätt. Avsikten är således att identifiera 
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rätt underliggande orsaker som bidrar till beständigheten av problemet eller 
uppkomsten av slöserier. Kringliggande orsaker kan vid hantering bistå till 
hämmande av effekten på en händelse men löser nödvändigtvis inte problemet. 
Således är det avgörande att identifiera rätt orsak för att lägga fokus på rätt sak, 
därav uttrycket i Lean Six Sigma “göra rätt saker rätt” (Gerorge, 2002; Goldsby & 
Martichenko, 2005; Martin, 2007). 

 
Att effektivisera en tillverkningsprocess bör således möjliggöras genom praktisk 
tillämpning av verktyg, metoder, och koncept tagna ur Lean Six Sigma. Genom 
implementering av Lean Six Sigma bör brister i nuvarande arbetssätt kunna 
identifieras för att sedan avgöra hur de ger upphov till förekomsten av slöserier. 
Genom att eliminera förekomsten av slöserier kan identifierade brister förbättras 
vilket således leder till en effektivare tillverkningsprocess. 

 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Som nämnts i problem- och bakgrundsbeskrivningen är ett ställningstagande för att 
långsiktigt överleva som underleverantör till bilindustrin att ständigt arbeta med 
verksamhetsutveckling i syfte att effektivisera tillverkningsprocesserna. 
Förekomsten av slöserier hämmar effektiviteten i tillverkningsprocesserna. Lean Six 
Sigma kan öka förståelsen kring hur dessa slöserier uppstår och hur de kan hanteras 
för att skapa en effektivare tillverkningsprocess. Studiens syfte har därmed 
formulerats: 

 
Ge ökad förståelse kring hur en effektivare tillverkningsprocess kan uppnås i en 
tillverkningsavdelning hos en underleverantör till bilindustrin med stöd av Lean Six Sigma. 

 
För att uppfylla studiens syfte har två frågeställningar formulerats. För att kunna 
effektivisera en tillverkningsprocess måste först förekommande brister i nuvarande 
arbetssätt identifieras. Dessa brister har identifierats och sedan analyseras med stöd 
av Lean Six Sigma för att avgöra hur brister i nuvarande arbetssätt ger upphov till 
förekommandet av slöserier. Genom att eliminera förekomsten av slöserier kan 
identifierade brister förbättras vilket bör leda till en effektivare tillverkningsprocess. 

 
• Vilka slöserier går att identifiera i en tillverkningsprocess i en tillverkningsavdelning hos 

en underleverantör till bilindustrin med stöd av Lean Six Sigma? 
 

När brister i nuvarande arbetssätt samt slöserier som dessa brister ger upphov till 
har identifierats kan bättre förståelse skapas kring effektiviseringsmöjligheter i 
tillverkningsprocessen. Med stöd av Lean Six Sigma kommer sedan 
förbättringsförslag tas fram i syfte att eliminera uppkomsten av slöserier och 
därigenom effektivisera tillverkningsprocessen. Vilket leder till studiens andra 
frågeställning 

 
• Hur kan identifierade slöserier elimineras i en tillverkningsprocess i en 

tillverkningsavdelning hos en underleverantör till bilindustrin med stöd av Lean Six 
Sigma? 
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För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna har en fallstudie genomförts. 
 
1.4 Omfång och avgränsningar 
På grund av studiens omfattning kommer inte alla tillverkningsprocesser i 
tillverkningsavdelningen att kunna studeras. Studien har begränsats till en 
tillverkningsprocess och till de artiklar som flödar genom denna 
tillverkningsprocess. Med tillverkningsprocess menas den förbestämda sekvens av 
förädlande aktiviteter en artikel genomgår, från råmaterial till färdig komponent. 
Studien kommer inte innefatta leverantörer eller kunder. Dock kommer 
monteringsavdelningen, eller mer bestämt de monteringsbanor, som efterfrågar de 
artiklar som förädlas i den utvalda tillverkningsprocessen att inkluderas i studiens. 
Nedan i Figur 1 visualiseras denna avgränsning. 

 
 

 
 

Figur 1. Omfång och avgränsningar 
 
1.5 Disposition 
I detta avsnitt beskrivs studiens disposition. Nedan följer även en kortfattad 
beskrivning kring innehållet i studiens samtliga kapitel. 

 
I kapitel ett beskrevs studiens bakgrund och behovet av ett ständigt 
effektiviseringsarbete bland underleverantörer i bilindustrin. Därefter följer en 
problembeskrivning av ämnesområdet för att sedan leda till studiens syfte samt de 
frågeställningar som behandlas. 

 
Kapitel två behandlar studiens metod och genomförandefas med inledning av 
arbetsprocessens upplägg. Detta följs sedan av metodansats, fallstudie, 
datainsamlingsmetoder för att slutligen beskriva studiens trovärdighet. 

 
Sedan följer kapitel tre där studiens teoretiska ramverk presenteras. I kapitlet 
återfinns bland annat studiens kärnteorier, filosofierna: Lean, Six Sigma och Lean 
Six Sigma. 

 
Kapitel fyra behandlar studiens empiriska ramverk. Kapitlet ger en översikt av 
fallföretagets tillverkningsprocess för de studerade artiklarna. 

 
I kapitel fem presenteras studiens resultat. Studiens frågeställningar besvaras 
gällande vilka slöserier som kan identifieras i tillverkningsprocessen och hur 
sölerierna kan elimineras. 
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I kapitel sex förs en diskussion kring studiens metod, resultat, slutsatser och förslag 
på vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en övergripande beskrivning över studiens arbetsprocess. Kapitlet beskriver vidare 
studiens valda ansats och design och ger även en översiktlig beskrivning av studiens datainsamling 
och datanalys. Avstlutningsvis förs en disskussion kring studiens trovärdighet. 

 
2.1 Studiens arbetsprocess 
För att underlätta studiens arbetsprocess har denna delats upp i olika delmoment, 
vilket tydliggörs i Figur 2. Som framgår ur figuren nedan har vissa delmoment 
bearbetats parallellt där studiens arbete koncentrerats under vårterminen 2015. 

 

 
 

Figur 2. Studiens arbetsprocess 

Förstudie inleddes med att formulera studiens syfte och frågeställningar utifrån ett 
problemområde som ansågs generellt bland underleverantörer till bilindustrin. 
Dessa aktörer förväntas att ständigt arbeta med verksamhetsutveckling i syfte att 
effektivisera hanteringen av de interna resurserna, och i synnerlighet hanteringen i 
de förädlande tillverkningsprocesserna. Av detta skäl utformades en studie för att 
undersöka hur Lean Six Sigma praktiskt kan implementeras i syfte att identifiera 
förekommande slöserier inom en tillverkningsprocess som hämmar dess effektivitet 
samt hur dessa slöserier kan elimineras. Det var således även i förstudien som Lean 
Six Sigma urskildes som en potentiell förbättringsmodell för att ge stöd i 
bemötandet av detta problemområde 

 
I den avslutande delen av förstudien urskildes sedan metoder och strategier för att 
besvara studiens syfte och problemfrågor. De grundläggande metoder som ansågs 
relevanta för att uppnå studiens syfte var en litteraturstudie och en fallstudie. 
Sammankopplingen mellan verkligheten och etablerad litteratur ansågs stärka 
studiens resultat. 

 
Litteraturstudien bestod utav att samla teori i form av böcker och vetenskapliga 
artiklar till det teoretiska ramverk som ligger till grund för denna studie. 
Litteraturstudien fokuserades först på att behandla litteratur som berör Lean Six 
Sigma som ett samlat begrepp. Därefter har kompletterande teori samlats utifrån 
Lean Produktion och Six Sigma berörande teoretiska områden som endast på en 
ytlig nivå behandlas inom Lean Six Sigma. 

 
Fallstudien genomfördes hos en underleverantör till bilindustrin som tillverkar 
högteknologiska och kostnadsintensiva komponenter. Fallföretaget efterfrågade en 
oberoende utredning av en tillverkningsprocess och dess tillhörande artiklar i syfte 
att identifiera faktorer som hämmar tillverkningsprocessen effektivitet. Under 
fallstudien har datainsamling skett i form av observationer, intervjuer och dokument 
som ligger till grund för denna studie. 
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Studiens rapportskrivning har skett parallellt med fallstudien och litteraturstudien 
med fokus under månaderna mars och april. Fortlöpande som empiri har samlats 
in från fallstudien har denna dokumenterats utifrån dess relevans tills studiens syfte 
och samlad teori. Stödjande information som ansetts falla inom ramen för studiens 
frågeställningar har samlats in och använts som underlag vid rapportskrivningen 
och rapportanalysen. Insamlad data från fallstudien har dessutom parallellt med 
litteraturstudien analyserats vilket leder till mönsteranpassning (Yin, 2009). 

 
2.2 Ansats 
Det finns olika tillvägagångssätt då ett forskningsobjekt ska studeras (Patel & 
Davidson, 2011). Den ansats som används i studien benämns som abduktiv. Denna 
ansats är en kombination av ansatserna induktiv och deduktiv där både teori och 
empiri används parallellt för att skapa en bättre förståelse (Patel & Davidson, 2011). 

 
Besvarandet av studiens frågeställningar baseras på en litteraturgenomgång som 
behandlat publikationer som berör Lean Six Sigma som ett samtal begrepp. Samt 
kompletterande teori tagna ur Lean produktion och Six Sigma. För att besvara 
studiens frågeställningar har insamlad empiri och erhållen teori analyserats parallellt 
vilket kännetecknas av abduktiv ansats (Saunders et al., 2012). Insamlad empiri har 
jämförts med insamlad teori för att kunna identifiera brister i nuvarande arbetssätt 
och hur dessa brister ger upphov till förekomsten av slöserier i det studerade fallet. 

 
Vid insamlingen av studiens empiri har författarna används sig av kvalitativa och 
kvantitativa insamlingsmetoder. Kvantitativ data skapas genom mätningar och 
uttrycks i siffror medan kvalitativ data genereras genom intervjuer (Patel & 
Davidsson, 2011). Data som författarna fått tillgång till genom företagets interna 
datasystem där mätetal dokumenterats anses vara av kvantitativ karaktär. Den 
information som författarna insamlat genom intervjuer anses vara av kvalitativ 
karaktär. Eftersom författarna valde att blanda de olika insamlingsmetoderna fick 
de en ökad förståelse över det studerade fallet. 

 
2.3 Litteraturstudier 
För att besvara  studiens frågeställningar har litteratur och teoretiskt underlag 
samlats in och analyserats i ett tidigt skede. Litteraturstudien har till en början 
fokuserats på en omfattande genomgång av litteratur som behandlar Lean Six Sigma 
som ett samlat begrepp. Denna litteraturgenomgång har lett till en uppsättning av 
teoretiska verktyg, metoder och koncept tagna ur Lean Six Sigma. Därefter har 
kompletterande teori samlats utifrån Lean Produktion och Six Sigma berörande 
teoretiska områden som endast på en ytlig nivå behandlas inom Lean Six Sigma. 
Detta i syfte att bredda studiens teoretiska underlag. Den samlade teorin från 
litteraturstudien har sedan legat till grund för besvarandet av studiens både 
frågeställningar. 

 
Genom en jämförelse och en parallell analys mellan empiri och teori har brister i 
nuvarande arbetssätt identifierats i det studerade fallet. Utifrån dessa brister har 
sedan slutsatser dragits kring hur dessa brister ger upphov till förekomsten av 
slöserier. 
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Det litterära underlaget har samlats in från Jönköpings Högskolebibliotek, 
Linköpings universitetsbibliotek och Mälardalens Högskolebibliotek. Utöver dessa 
bibliotek har även Springerlink och Google Scholor används i syfte att hitta 
tidskrifter och artiklar. Under litteraturstudien har följande sökord utgjort en central 
del: ”Lean Six Sigma, Lean produktion, Six Sigma, 8 slöserier, produktionslayout, 
produktionsprinciper, produktionsplanering” 

 
2.4 Fallstudie 
För att uppnå studiens syfte valde författarna att genomföra en fallstudie (Yin, 
2009). Fallstudien genomfördes hos en underleverantör till bilindustrin. Författarna 
befann sig på plats på fallföretaget i sammanlagt 5 veckor. 

 
Fallstudiedesignen som användes var av karaktären enfallsstudie eftersom det 
endast genomfördes en studie av ett fall (Yin, 2009). Fallföretaget som fallstudien 
omfattade valdes eftersom ständig verksamhetsutveckling av interna 
tillverkningsprocesser är en förutsättning för företagets överlevnad. Som strategisk 
viktig underleverantör till bilindustrin arbetar fallföretaget ständigt med att hitta nya 
sätt att använda sina tillgångar och resurser mer effektivt. Fallföretaget efterfrågade 
en oberoende utredning av en tillverkningsprocess med syfte att identifiera och 
förbättra förekommande brister i nuvarande arbetssätt som hämmar 
tillverkningsprocessens effektivitet. 

 
Studiens syfte utformades till att omfatta en analysenhet (Saunders et al., 2012) 
nämligen en tillverkningsprocess på företagets tillverkningsavdelning. I den utvalda 
tillverkningsprocessen förädlas för tillfället tre olika artikeltyper som således legat i 
fokus under denna studie. Enligt Eisenhardt (1989) är de vanligaste 
datainsamlingsmetoderna som används vid denna typ av undersökning 
observationer, intervjuer och dokumentstudier (Yin, 2009). Författarna valde att 
använda sig av alla tre insamlingsmetoder för att få en tillförlitlig nulägesbild och 
ökad förståelse över tillverkningsprocessen och de tre studerade artiklarna. I 
rapportens del “datainsamling” ges en mer detaljerad beskrivning kring hur 
rapportens tre datainsamlingsmetoder använts. 

 

2.5 Datainsamling 
Definitionen på datainsamlingstekniker är enligt Damström (2006) i all enkelhet, 
metoder att samla in data på. Under fallstudiens gång har observationer, intervjuer 
och dokument studerats. Genom datainsamling har empirisk data från fallföretaget 
erhållits som i jämförelse med studiens teoretiska underlag möjliggjort besvarandet 
av studiens syfte och frågeställningar. Kommande del presenteras studiens 
datainsamlingsmetoder mer i detalj. 

 
2.5.1 Observationer 
Enligt Patel & Davidson (2011) används observationer som metod när händelser 
och beteenden ska studeras i sin sanna omgivning. Vid den inledande delen av 
fallstudien genomförandes observationer av tillverkningsprocessen och 
monteringsavdelningen som efterfrågar de tre artiklarna i syfte att få en 
övergripande bild av företagets verksamhet. Dessa genomfördes innan några 
intervjuer genomförts för att kunna skapa en egen uppfattning av nuvarande 
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arbetssätt. Vid utförandet användes anteckningsblock och mobiltelefonkameror vid 
insamling av information. Dessa observationer var av ostrukturerad och nyfiken 
karaktär. Syftet med ostrukturerade observationer är att erhålla så mycket 
information som möjligt kring ett specifikt område (Patel & Davidson, 2011). 

 
Efter att ett antal intervjuer genomförts valde författarna att fokusera 
observationerna till den utvalda tillverkningsprocessen och de tre artiklarna som 
förädlas i tillverkningsprocessen. Författarna hade då som avsikt att först och främst 
förstå varje delprocess för att därefter skapa en sammantagen bild av hela 
tillverkningsprocessen. Genom att följa de studerade artiklarna genom hela 
tillverkningsavdelningen sammanställdes alla tänkbara aspekter som direkt eller 
indirekt kan påverka tillverkningsprocessens effektivitet. När samband och 
förhållande klargjorts kunde en grundlig nulägesbild skapas av 
tillverkningsprocessen. Vid detta lag uppstod flera funderingar som sedan 
klargjordes genom ytterligare intervjuer. Efter dessa har ytterligare observationer 
genomförts för att fördjupa och komplettera den genomförda 
nulägesbeskrivningen. Dessa observationer har varit av med strukturerad karaktär. 
Observationer av strukturerad karaktär är att föredra när det skapats en 
medvetenhet om vad det är som skall undersökas (Creswell, 2009). När 
observationerna var klara inleddes efterföljande arbete för att sammanfatta och 
analysera antecknad data. Detta var relevant för att gripa viktiga skeden och slutligen 
kunna dra viktiga slutsatser. Studiens observationer återfinns i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Genomförda observationer 
 

 
 

2.5.2 Intervjuer 
Författarna har genomfört intervjuer med nyckelpersoner från 
tillverkningsavdelningen, planeringsavdelningen och produktionsavdelningen. 
Enligt Jacobsen (2002) är intervjuer en metod att föredra i syfte att komplettera 
observationer. Intervjuerna syftade till en början att ge författarna en grundläggande 
förståelse kring nuvarande arbetssätt i den studerade tillverkningsprocessen i 
aspekter av arbetsmetoder, planeringsmetoder, material- och produktflöden samt 
produktionslayout och produktionsprinciper. De inledande intervjuerna var av 
öppen och ostrukturerad karaktär. Ostrukturerade intervjuer har visat sig vara en 
bra metod när få respondenter valts att intervjuas och där varje persons åsikt har 
betydelse för studiens resultat (Bäck & Halvardsson, 1992). Återkoppling har sedan 
skett med respondenterna vid senare tillfällen då de tre artiklarna vidare studerats 
och specifika funderingar och frågor uppstått. Teman kring studiens intervjuer 
utformades efter vilken roll intervjuobjektet hade i företaget och vilken fas i 
fallstudien befann sig i. 
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Nedan i Tabell 2 illustreras studiens samtliga intervjutillfällen med tillhörande 
information: datum, syfte, roll, metod och varaktighet. 

Tabell 2. Genomförda intervjuer 
 

 
 

2.5.3 Dokumentstudier 
Definitionen på dokument är data som nedtecknats eller tryckts (Patel & Davidson, 
2011). Enligt Saunders et al., (2012) är det vanligtvis ekonomiskt försvarbart och 
effektivare att samla in data som redan finns dokumenterat. Information som ansågs 
vara tillförlitlig och som gjordes tillgänglig av fallföretaget har samlastas in och 
dokumenterats. 

 
Inledningsvis har övergripande dokument om tillverkningsavdelningen och 
monteringsavdelningen samlats in. Detta har innefattat redan befintliga 
kartläggningar som verksamheten gjort kring avdelningarnas struktur samt 
tillverkningsprocesser. Dessa dokument har skapat en förståelse kring hur 
tillverknings- och monteringsavdelningen fungerar. 

 
För att sedan fördjupa förståelse av tillverkningsprocessen har information rörande 
ingående produktionsplanering, material- och produktflöden, produktionslayout 
och produktionsprinciper erhållits. Ytterligare information har även erhållits 
rörande tillverkningshistorik, prognosrapportering samt annan väsentlig data som 
direkt eller indirekt berör de tre studerade artiklarna. 

 
Vid analys av de studerade artiklarna har information och data även samlats in från 
fallföretagets interna datasystem. Fallföretaget använder ett system vid namn 
AXXOS som i realtid samlar mätvärden, stopporsaker och data kring händelser i 
tillverknings och monteringsavdelningen. AXXOS är ett datasystem för 
driftstoppsövervakning med en omfattande databank med mätvärden som visar på 
hur väl tillverknings- och monteringsavdelningen presterar. I Tabell 3 nedan 
återfinns studiens genomförda dokumentstudier. 
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Tabell 3. Genomförda dokumentstudier 

 

 
 
2.6 Dataanalys 
Empirisk data som samlats in från fallföretaget via observationer, intervjuer och 
dokumentstudier har kontinuerligt sammanställs i olika Word- och 
Excelldokument. Excell möjliggjorde att sammanställningen av den mängd data 
som inhämtats kunde sorteras upp och lättare överskådas. All empirisk data har 
organiserats, struktureras och tolkats utifrån relevans till studien som enligt 
Backman (1998) är avgörande för fortsatt analysarbete. 

 
Som stöd för att besvara studiens frågeställningar har Lean Six Sigma varit av 
avgörande karaktär. Identifiering och analys av förekommande brister i nuvarande 
arbetssätt samt slöserier dessa brister ger upphov till har skett genom att data 
analyserats utifrån den strukturerade arbetsmetoden DMAIC. DMAIC är en central 
utgångpunkt i Lean Six Sigma bestående utav faserna ”Definiera, Mäta, Analysera, 
Implementera samt Kontrollera” som i sekvens bör följas vid implementering av 
Lean Six Sigma. Författarna har samlat flera tänkbara verktyg, principer och koncept 
inom varje fas i en matris som återfinns i bilaga 1. Matrisen har utgått från fyra 
publikationer som anses vara centrala för området. Identifierade brister har sedan 
kopplats till kompletterade teorier rörande slöserier för att avgöra hur dessa brister 
ger upphov till förekomsten av slöserier. 

 
Teorier ur matrisen som ansetts nödvändiga för att genomföra en analys av insamlad 
empiri har således nyttjats och ingått i studiens teoretiska ramverk. Detta kallas 
mönsteranpassning vilket innebär att teori och empiri följer ett parallellt mönster 
(Yin, 2007). Mönsteranpassning är även den av de mest önskvärda analysmetoderna 
vid en fallstudie (Yin, 2007). 

 
2.7 Trovärdighet 
Validitet benämns som vetskapen av vad som undersöks och huruvida det som 
mäts, faktiskt mäts (Jacobsen, 2012). De intervjuer som genomförts har gjorts med 
personal som innehar nyckelpositioner på fallföretaget och har valt utifrån relevans 
till den information som eftersträvades att få ut. Vad författarna även haft i åtanke 
var intervjuobjektets kompetens, erfarenhet och anknytning till 
undersökningsområdet. 

 
Forskare skiljer på intern och extern validitet. Den interna validiteten är ett mått på 
hur bra studiens resultat speglar verkligheten (Bryman & Bell, 2011). Författarna 
valde att sammanställa och skriva studien i fallföretagets lokaler med handledare 
inom armlängds avstånd med ständig återkoppling. 
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Detta för att säkerställa att tolkningen av informationen som tillgetts verkligen 
stämde och tolkades på samma sätt i andra delar av företaget. Då skillnader har 
uppstått i resultat från olika intervjuer, har detta lett till en kompletterande 
intervjuer, observationer eller datainsamling genomförts. Detta i syfte att klargöra 
olikheter och utsortera information som ansetts missvisande eller felaktig. Den 
information som samlats har även under fallstudiens gång kontinuerligt återkopplats 
med handläggare på fallföretaget för att säkerhetsställa att ingen feltolkning skett. 
Detta gjordes för att stärka rapportens interna validitet. 

 
Extern validitet syftar till hur generaliserbart studiens resultat är med tidigare studier 
(Bryman & Bell, 2011). Studiens forskningsområde har fokuserats på att identifiera 
förekommande brister i nuvarande arbetssätt samt slöserier som dessa brister ger 
upphov till. Författarna anser att denna del studien inte är särskilt högt 
generaliserbar och enligt Jacobsen (2002) är det svårt att generalisera något i en 
kvantitativ studie eftersom studien en eller ett fåtal enheter undersöks. Författarna 
anser dock att tillämpningen av Lean Six Sigma och tillvägagångsättet för att besvara 
studiens frågeställningar är högt generaliserbart. 

 
Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitligt studien är mot variationer vid olika 
mätningstillfällen (Patel & Davidsson, 2011). För att uppnå en hög reliabilitet har 
författarna fått tillgång till dokumenterade mätningar som gjorts dagligen av 
fallföretaget sedan två år tillbaka. Fallföretaget använder sig utav ett datasystem som 
i realtid mäter och lagrar alla mätvärden, stopptider och händelser i 
tillverkningsavdelningen och i monteringsavdelningen. Data från detta system anses 
vara verklighetsförankrat och av hög reliabilitet. Data valdes ut med försiktighet för 
att sedan analyseras innan det bedömdes som relevant för studiens genomförande. 
Efter att intervjuer genomfördes jämfördes svaren med information som 
fallföretagets datasystem angav och författarna kunde på så vis bidra till en ökad 
reliabilitet. Genom att använda flera metoder för insamling av data kan det ske en 
värdefull jämförelse mellan den insamlade informationen. Denna metod kallas för 
triangulering och är enligt Yin (2009) ett bra sätt att få en bättre förståelse över den 
samlade informationen då den kan analyseras utifrån flera dimensioner samt från 
olika perspektiv. Metod triangulering ökar reliabiliteten av den insamlade 
informationen och därmed ökar arbetets validitet. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket innehåller resultatet av den litteraturstudie som genomförts. I inledningen 
beskrivs det teoretiska ramverket och vilka kopplingar av olika teorier som gjorts till de två ̊ 
problemfrågorna. 

 
3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Syftet med studien är att ge ökad förståelse kring hur en effektivare 
tillverkningsprocess kan uppnås i en tillverkningsavdelning hos en underleverantör 
till bilindustrin med stöd av Lean Six Sigma. I Figur 3 nedan visualiseras kopplingen 
mellan studiens teoretiska ramverk och frågeställning 1: 
”Vilka slöserier går att identifiera i en tillverkningsprocess i tillverkningsavdelning hos en 
underleverantör till bilindustrin med stöd av Lean Six Sigma?” 

 
samt frågeställning 2: 

 
”Hur kan identifierade slöserier elimineras i en tillverkningsprocess i en tillverkningsavdelning hos 
en underleverantör till bilindustrin med stöd av Lean Six Sigma?” 

Figur 3. Koppling mellan frågeställningar och teori 
 

 
 
 
 
3.2 Lean Produktion 
Lean Produktion innebär att ett företag arbetar på ett resurssnålt sätt med sina 
tillgångar och samtidigt arbetar för att ge kunder så mycket mervärde som möjligt 
(Lumsden, 2006). Genom att jobba med Lean Produktion har filosofin som mål 
att eliminera slöseri (Womack, Jones, & Roos, 2007). Dessa slöserier kan definieras 
som väntetid, defekter, höga lagernivåer och överproduktion (Dahlgaard & 
Dahlgaard-Park, 1998). Enligt Lumsden (2006) kan företag bli mer Lean genom att 
följa följande fem punkter: 

 
• Att förstå värdet utifrån kundens synvinkel. Det är endast det som kunden 

upplever som värdeskapande som är viktigt. Kunden kan i detta fall 
representera: köparen, köparens kunder men även nästliggande process. 
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• Alla processer i företaget måste identifieras och kartläggas. Genom att ha 

fått tillgång till en värdeflödeskartläggning och en överblick över samtliga 
processer kan beslut av vilka processer som skapar värde anges. 

• Skapa ett kontinuerligt flöde genom produktionen. Målet med detta är att 
undvika köbildning innan och efter processer. 

• Skapa ett dragande system (även kallat pull-system) genom tillverkning. 
Med detta menas att alltid producera efter kundens efterfrågan för att 
undvika överproduktion. 

• Sikta mot perfektion. Att kontinuerligt jobba för att eliminera icke 
värdeskapande aktiviteter i värdeflödet är väsentligt. 

 
Dessa fem punkter är ramen för ett kontinuerligt arbete och måste inte följa i en 
kronologisk ordning (Lumsden, 2006). 
 
3.2.1 Åtta slöserier 
Slöseri är som nämnts innan icke värdeadderande aktiviteter. Idag finns det olika 
typer av slöseri i processer. Dessa delas in i olika kategorier beroende på hur och 
var de uppkommit (Srinivasan, 2010). I texten nedan presenteras de åtta 
slöserierna (Liker & Meier, 2006): 

 
1) Överproduktion – Att producera fler produkter än vad som efterfrågas av 

kunderna vilket leder till ett slöseri i lagring och alternativkostnader. 
Överproduktion bidrar även till instabila materialflöden (Myerson, 2012). 

2) Väntetider – Tider då inget arbete utförs på grund av väntan. Väntan kan 
ha åstadkommits på grund av brist på material, information eller personal 
(Myerson, 2012; Liker, 2009; Liker & Meier, 2006). 

3) Onödiga transporter – Detta slöseri behandlar onödiga förflyttningar 
mellan operationer och förflyttningar som inte är värdeadderande. 

4) Överbearbetning – Detta kan vara olika ineffektiva processer och verktyg. 
Om en process är överbearbetad leder detta till att mer tid och energi läggs 
ner på artikeln vilket i sin tur skapar ett slöseri (Myerson, 2012). 

5) Lager – Att ha för mycket artiklar i lager eller produkter i arbete leder till 
risker i form av inkurans och ökade lagerkostnader (Liker, 2009). 

6) Onödiga förflyttningar – Detta leder till att tid och energi slösas bort på 
något som inte är värdeökande för slutprodukten (Liker, 2009). 

7) Defekter – Detta slöseri avser produkter som blivit defekta och/eller 
kräver justeringar för att klara kravspecifikationerna (Myerson, 2012). Detta 
slöseri kan även kategoriseras som fel som görs vid inskrivning av data 
(Myerson, 2009). 

8) Oanvända eller felanvända resurser – Detta kan vara att företag inte 
utnyttjar personalens fulla potential och befintliga kompetens genom att inte 
engagera dem i förbättringsarbete (Liker, 2009). 

 

3.3 Hantering av fysiska flöden 
Flertalet koncept och metoder som syftar till det praktiska arbetet för att genomföra 
förbättringar i Lean Six Sigma utgörs utav olika materialhanteringsprinciper. 
Flertalet av dessa operationella metoder är direkt tagna ur teorier från Lean. Dessa 
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koncept som är grundläggande i Lean utgörs utav strukturella arbetsmetoder för att 
rationalisera enhetliga delar av verksamheters försörjningskedja (Goldsby & 
Martichenko, 2005). 

 
3.3.1 Just-in-Time 
Just-in-Time är ett viktigt verktyg för att uppnå en “snål” produktion. Det finns 
olika definieringar på Just-in-Time. Schonberger (1979) menar att Just-in-time är att 
i rätt tid producera och leverera varor till försäljning, montering eller inköpa till 
nästa process. Just-in-Time beskrivs som ett mer generellt tillvägagångssätt att 
förbättra en organisations produktivitet genom att bland annat eliminera slöseri 
vilket är en viktig faktor i Lean. 

 
3.3.2 Push-system 
Ett Push-system innebär att order bestäms av beslutsfattare och schemaläggs för att 
täcka ett behov innan det uppstår. Ett Push-system är direkt länkat till en prognos 
eller antalet tillverkningsorder. Ett Push-system är även kontrollerat via information 
uppströms kedjan som flyter med godset. PIA-nivån används i dessa system som 
en buffert mot osäkerheter i systemet och variationer i efterfrågan. Trots detta leder 
ett Push-system till att på egen hand skapa ett eller båda problemen nedan (Singh, 
1996). 

 
• Utsvältning och omåttligt stora mängder lager mellan processteg. 

• Situationer då omåttliga mängder av personal och utrustning måste används. 
Nedan i Figur 4 illustreras det mest grundläggande med ett push-system. 

 

Figur 4. Push-system 
 

3.3.3 Pull-system 
I syfte att minska PIA-nivåerna i produktionsflödet använder sig företag och 
organisationer av ett dragande Pull-system (Tardif & Maaseidvaag, 2001). Vidare i 
texten nämns två metoder för att minska PIA-nivåerna i flödet och som har direkt 
koppling till Pull-system. 
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Kanban är ett exempel på ett dragande system som har som mål att minimera PIA 
och reducera aktiviteter som sker mellan processerna. Det åstadkoms genom att 
implementera kanban-kort vilket är en mjukvara som är bundet till uppgiften och 
bekräftar behovet som uppstår. Mängden kanban-kort som används i flödet ska 
spegla PIA så att en så jämn nivå av PIA som möjligt kan uppnås i flödets alla delar. 
Detta pull- system bygger på att processen sist i flödet får en indikation av att ett 
behov av material har uppstått genom ett kanban-kort. Föregående process börjar 
då producera i syfte att förse den efterliggande processens behov (Hammarberg & 
Sundén, 2014). Nedan i Figur 5 visas hur ett pull-system kan vara uppbyggt och 
fungera. 

 

 

Figur 5. Pull-system 

Constant Work in Progress (CONWIP) är en substitutmetod till Kanban. Istället 
som för Kanban vilket skickar en signal till föregående process eller operation så 
skickar CONWIP en signal från den sista operationen till den första operationen 
om att ett behov har uppstått (Khojasteh-Ghamari, 2009). Ett kort skickas med 
respektive startorder eller batch. När antalet kort är slut får ingen startorder 
genomföras vid första processen förrän den sista processen i flödet har kunnat frige 
ett kort (startorder) på att ett behov har uppstått. Precis som för Kanban medför 
detta att en maxgräns av PIA finns för hela flödet och att denna maxgräns aldrig 
går att överskrida om korten följs. Geraghty & Heavey (2005) menar att denna 
metod är enklare att implementera än Kanban på grund av att enbart en maxnivå 
måste sättas och informationsutbytet endast sker mellan första och sista processen. 
Nackdelen med att använda CONWIP är att PIA-nivåerna framför varje process 
inte går att hålla på en konstant nivå. Detta leder i sin tur till att flaskhalsar i systemet 
lätt påverkas och kan förvärras genom att höga nivåer uppstår (Geraghty & Heavy, 
2005). Se Figur 6 nedan över hur ett CONWIP system i sin enklaste form fungerar. 

 

 
 
 

Figur 6. CONWIP-system 
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3.4 Six Sigma 
Six Sigma kan appliceras i flera olika sammanhang och används bl.a. för att förbättra 
processer. Six Sigma har som Lean ett flertal huvudkomponenter. Dessa inkluderar: 
metoder och verktyg, uppföljning och återkoppling av resultat, omfattande 
uppträningsprogram, enhetliga procedurer för implementering och design av 
produkter, processer och system (Andersson et al., 2014). Six Sigma kan delas upp 
med fokus i två förbättringsomlopp vilka är: nya produkter och redan existerande 
processer. Förbättringsomloppet som används för redan existerande processer 
delas i sin tur in i 5 steg som utförs och följs i kronologisk ordning som har 
förkortningen DMAIC (George, 2002). 

 
1. Definiera: Syftet med detta steg är att identifiera processer och produkter 

som behöver förbättras samt förstå projektets potentiella värde. Definiera 
kunden och identifiera dennes behov och krav samt klargöra mål. 
Identifiera verktyg och utveckla en plan för hur projektet ska utföras med 
stöd av DMAIC. 

 
2. Mäta: Syftet med detta steg är att hitta och samla potentiell data som 

beskriver problemet och dess utsträckning. 
 

3. Analys: Målet med detta steg är att förstå relationen mellan orsaker och 
verkan till problemet som gör att produktionsmålen inte kan uppnås. 

 
4. Förbättra: I detta steg utformas kreativa idéer och förslag till 

förbättringsmöjligheter. Regelbundna kontroller genomförs för att försäkra 
att önskat resultat uppnås. Laborationer kan behöva genomföras för att 
identifiera den bästa lösningen. 

 
5. Kontrollera: Detta steg syftar till att avgöra om lösningen gav prov på att 

vara lyckad och därmed kan bibehållas om inte vidare data och kunskap 
visar på att det finns bättre lösningar. 

 
3.5 Lean Six Sigma 
Lean Six Sigma är en hybridversion som består av filosofierna Lean och Six Sigma. 
Fundamentalt har Lean och Six Sigma olika fokusområden men syftar till att uppnå 
samma mål, nämligen skapa mer tillförlitliga samt effektiva processer och flöden för 
att bättre möta kundens behov. Lean lägger fokus på att hantera slöserier och 
begränsningar som hämmar effektiviteten, med hänseende till tid, men saknar 
verktyg för att sätta processer under statistisk kontroll. Six Sigma lägger fokus på 
hantering av variation, med avseende på kvalité, men adresserar inte omedelbar 
fokus på effektivitet, med avseende på tid (George, 2002; Goldsby & Martichenko, 
2005). 

 
När dessa två metoder kombineras skapas bättre förutsättningar för att bemöta 
problemområden och genomföra robusta förbättringar. Två förbättringsmetoder 
som i kombination skapar en mer omfattande förbättringsmodell som fyller ut 
styrkor och svagheter från vardera läran (Goldsby & Martichenko, 2005; Martin, 
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2007; Gerorge, 2002; Basu, 2009). Lean Six Sigma kan sammantaget utifrån dessa 
publikationer definieras som: 

 
”Hanteringen av begränsande faktorer, genom disciplinerad användning av fakta, data och 
statistisk analys för att förstå och minska variation, med syfte att effektivisera processer och 

flöden med hänseende till tid och kvalité”. 

En central utgångspunkt i Lean Six Sigma är den strukturerade arbetsmetoden 
DMAIC (Martin, 2007). DMAIC kopplat till Lean Six Sigma är ett utvecklat 
arbetssätt från Six Sigma där verktyg från Lean kan användas för att få en större 
verktygslåda med fler möjligheter. I kommande stycken kommer DMAIC alla faser 
beskrivas utifrån dess definition enligt Lean Six Sigma. 
 
3.5.1 DMAIC 
Definiera 
Den första fasen vid implementering utav Lean Six Sigma utgörs av att definiera ett 
problem angeläget att utforska. Grundläggande är att skapa en helhetsbild över 
områden som skall analyseras samt förstå relationen mellan input och output 
(Goldsby & Martichenko, 2005; Martin 2007; George 2002; Basu, 2009). Samt 
identifiera kringliggande faktorer och dess relation till det definierade problemet. 
Sedan bör prioritering ske där fokus bör läggas på den eller de underliggande 
kroniska orsakerna med högst inverkan på problemet (Goldsby & Martichenko, 
2005). 

Mäta 
Under denna fas är det viktigt att förstå förmågan och kapaciteten av de strukturella 
delar som problemet, som definierats i föregående steg, påverkas utav. I 
mätningsfasen är ett viktigt steg att dessutom på mer detaljerad nivå samla data och 
information om problemet i fråga samt kringliggande faktorer som påverkar eller 
bidrar till problemet (Goldsby & Martichenko, 2005; Martin, 2007; Gerorge, 2002; 
Basu, 2009). 

Analysera 
Analysfasen skall bidra till ökad förståelse kring dessa faktorer samt dess relation till 
problemet och skapa tillförlitligt underlag till nästkommande fas, nämligen 
implementeringsfasen av förbättringsåtgärder (Goldsby & Martichenko, 2005; 
Martin, 2007; Gerorge, 2002; Basu, 2009). 

Implementera 
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I denna fas mynnar arbetet ut i att skapa handlingsplan för att lösa problemet. En 
princip att ha i åtanke när en implementeringsplan för förbättring definieras är att 
utforma åtgärder som antingen gör det omöjligt för problemet att återkomma eller 
gör problemet omedelbart uppenbara om de skulle uppstå igen. Det är alltså genom 
att skapa proaktiva förbättringsåtgärder som är att eftersträva och inte reaktiva 
lösningar som oftast tenderar att lösa problem kortsiktigt men med återkommande 
problematik. En viktig faktor att beakta vid utformningen av förbättringsåtgärder 
är den mänskliga faktorn som oftast utgör en avgörande roll för att uppnå uppsatt 
mål med förbättringen. Det är alltså viktigt att minimera begränsningar relaterade 
till den mänskliga faktorn vid utformandet av förbättringsåtgärder för att förhindra 
felaktig tillämpning av användaren exempelvis operatören (Goldsby & 
Martichenko, 2005; Martin, 2007; Gerorge, 2002). 
Kontrollera 

Fasen kontrollera syftar till att följa upp och utvärdera förbättringsåtgärder och det 
resultat som genererats. I händelse av att de åtgärder som gjorts inte skulle resultera 
i en förbättring så krävs det att arbetet börjar om från början. 

 
3.5.2 Processkapabilitetsanalys 
Processkapabilitetsanalys eller PCA syftar till att mäta en process förmåga att 
producera en produkt, som uppfyller given specifikation sett ur ett kundperspektiv 
eller internt angivna krav för processens output. Verktyget avser att analysera 
processens tillstånd utifrån ett statistiskt perspektiv för att identifiera 
uppkommande variationer i processens output. Ändamålet med denna statistiska 
analys är att identifiera processens prestanda och därigenom styra förbättringen 
(Basu, 2009). Nedan i Figur 7 visas hur resultatet av en processkapabilitetsanalys 
kan se ut. 

 
 

 

Figur 7. Processkapabilitetsanalys 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten som studerats i fallstudien. Vidare 
beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

 
4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallföretaget är en ledande tillverkare av bilkomponenter och är specialiserad på 
teknologi rörande All Wheel Drive- system (AWD-system). Ett AWD-system består 
utav ett flertal komponenter som tillverkas intern. Tillverkningen av 
komponenterna är uppdelad i 3 olika avdelningar som vardera förser 
monteringsavdelningen med respektive komponent. Dessa monteras samman på 
verksamhetens monteringsavdelning. 

 
I denna studie har tillverkningsavdelningen för pinjonger, som är en av 
komponenterna i AWD-systemet legat i fokus. I tillverkningsavdelningen tillverkas 
15 olika pinjongtyper där varde pinjongtyp slutligen sammanställs till en av de 15 
modeller av AWD-system som monteras internt. Vardera modell av AWD-system 
är ämnat till en specifik fordonsmodell. I Figur 8 visualiseras pinjongens förhållande 
till ett AWD-system. 

 

 

Figur 8. Pinjongens förhållande till ett AWD-system 

Studien har som tidigare nämnts avgränsats till en  tillverkningsprocess där  3 
pinjongtyper tillverkas. Dessa pinjongtyper kommer hädanefter att benämnas som 
artiklar. De tre studerade artiklarna sammanställs till tre modeller av AWD-system 
ämnande till 3 skilda kunder, nämligen Porsche, Lamborghini samt Fiat. Respektive 
artikel monteras i ett AWD-system som slutligen installeras i en Porsche 911, 
Lamborghini Gallardo samt en Fiat Panda. Den artikel som installeras i en Fiat 
Panda kommer hädanefter att benämnas som artikel A. Den artikel som installeras 
i en Porsche 911 kommer hädanefter att benämnas som artikel B. Samt den artikel 
som installeras i en Lamborghini Gallardo kommer hädanefter att benämnas som 
artikel C. 

 
4.2 Kartläggning 
Nedan i Figur 9 följer en kartläggning och en beskrivning över samtliga delar i 
tillverkningen av de 3 artiklar som studerats vid denna fallstudie. Kartläggningen 
inkluderar de olika processtegen som de tre studerade artiklarna bearbetas i samt 
flödesväg för artiklarna. Artiklar delar dessutom gemensam lastbärare genom hela 
tillverkningsprocessen och vidare till monteringsavdelningen. 
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Figur 9. Kartläggning 

Samtliga processteg i pinjongavdelningen innehar en hög automationsnivå och 
använder automatiska påfyllnads- och avlastningsfunktioner för att mata fristående 
maskiner med ingående material. I den första operationen lastar operatören 
maskinen med ett pallparti in till robotcellens pallyft som sedan automatisk försörjer 
bansystem, robot och maskin med detaljer. Operatören kör sedan in tomma 
lastbärare in till robotcellens påfyllningsområde där maskinen automatisk genom en 
robotarm fyller lastbäraren med färdiga artiklar. I övriga processteg kör operatören 
in en lastbärare med artiklar in till maskinens på- och avlastningsplats. Maskinen 
bearbetar sedan varje artikel separat och ställer sedan tillbaka artikeln tillbaka i 
lastbäraren. Nedan följer en beskrivning av de olika delarna i kartläggningen som 
illustrerats i Figur 9 ovan, där varje del i har märkts med en siffra samt namngetts. 

 
1. Ämne 

Oarbetade gjutna pinjonger levereras in från en extern leverantör allt efter att behov 
uppstår. Pinjonger levereras i pallar bestående om 200 till 350 stycken artiklar. 
Mängden pinjonger i varje pall varierar beroende på den ackumulerade 
pinjongvikten. För de tre studerade artiklarna sker inleverans av ämne för artikel A, 
380 stycken, artikel B, 200 stycken samt artikel C, 200 stycken. 

 
2. Ändbearbetning 

Detta är det första processteget då artiklarna påbörjar sin bearbetning. Pinjongens 
ändar fräses genom att i varje ändes centrum borra ett hål enligt kravspecifikation 
för artikeln. Varje artikel tillverkas i partier baserat på pallstorleken för respektive 
artikeltyp. Körorder generas av ett planeringssystem som beskrivs närmare i avsnitt 
4.3. Kvantitet för startorder regleras efter pallstorlek för ingående material. Varje 
artikel har förbestämda volymer för start som är baserat på pallstorleken, där start 
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för vissa artiklar utgörs av flera pallstorlekar. Det första processteget är således 
batchstyrt och försörjer nästkommande processteg med bearbetade artiklar. När en 
lastbärare med artiklar färdigställts från första processteget förflytas denna och ställs 
framför nästkommande processteg. Mellan de olika processtegen sker därför en typ 
av en-stycksflöde där en lastbärare med artiklar övergår till nästa processteg. Detta 
eftersom samtliga maskiner förutom första processteget endast kan bearbeta en 
lastbärare åt gången. 

 
2.1 Lagerplats och återsamlingstorg för lastbärare 

Varje artikel har dedikerade last-bärare som är dimensionerade för respektive artikel. 
Artiklar får inte ställas i någon annan last-bärare än de förbestämda. Det finns för 
tillfället 749 stycken lastbärare som dessa tre artiklar delar på. Denna specifika 
lastbärare rymmer 9 stycken pinjonger. Lastbäraren staplas till en höjd av 8 stycket 
på en vagn med hjul där en vagn således kan rymma 72 stycken pinjonger. För att 
förtydliga ytterligare, se bilaga 4 & 5 som visar en full samt en tom stapel med 
lastbärare. Gemensamt för hela flödet är de manuellt utförda interna transporterna 
av lastbärare mellan tillverkningens processteg. 

 
3. Svarvning 

Pinjongerna svarvas efter operationsbeskrivningar för artikeln. Pinjongens skaft och 
huvud svarvas för att sedan förflyttas vidare till nästa processteg. 

 
4. Rullning 

I detta processteg rullas gänga och spline i ena änden av pinjongen som har svarvats. 
Detta görs genom att två rullrack med kuggprofil pressas och rullas över pinjongens 
skaft. 

 
5. Kuggfräsning 

Pinjonghuvudet kuggskärs sedan i fräsmaskiner med hög precision. Det är vid detta 
processteg som pinjongens kuggar fräses och utformas. 

 
6. Gradning/Omplockning 

Allt eftersom artiklarna tillverkas ställs färdiga lastbärare framför en av två 
tillgängliga robotceller som omlastar pinjongerna från lastbärarna till 
specialtillverkade härdfixturer utformade för att klara den höga temperaturen i 
ugnen. Vanligtvis sker detta moment då en hel körorder flödat genom de föregående 
processtegen och omlastas samt transporteras som ett parti in i härden. Dessa två 
robotceller gradar artikeln genom att pinjongens utstickande grader och restspån 
slås bort. 

 
7. Härdning 

Hela körorder körs sedan in i härden där de värmebehandlas för att härda och 
förstärka pinjongen. 

7.1 Lagerplats för last-bärare och härdade pinjonger 
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De tomma last-bärarna förflyttas sedan till denna lagerplats och inväntar artiklarna 
i härden. Artiklarna omlastas sedan genom en robotcell till sina respektive lastbärare 
och återställs på samma lagerplats. Lagerplatsen är utformad med specifika platser 
för varje artikeltyp. Det finns även utrymmen för tomma lastbärare. 

 
8. Riktning 

Under härdprocessen kan pinjongen ändra form på mikronivå. Samtliga artiklar 
riktas för att säkerställa att de återgår till dess ursprungliga form. 

9. Rundslipning 

Vid detta processteg finslipas pinjongens skaft och plan för att få de önskade måtten 
på skaftet. Vid denna del av förädlingen är kraven på mått mycket höga. 

10. Kuggslipning 

I detta processteg slippas kuggen efter kravspecifikationer för artikeln. Vid denna 
del av förädlingen är kraven på mått mycket höga. 

11. Tvättning 

Efter att pinjongen flödat genom processerna tvättas de och rostskyddas för att 
säkerställa att inga spån eller andra orenligheter återfinns på pinjongens yta. 

12. Resolutionskamera 

Kunder till de tre studerade artiklarna kräver att varje pinjong ytterliga skall 
kvalitetssäkras innan den monteras till ett färdigt AWD-system. En robotcell med 
resolutionskamera avgör om artikeln uppfyller kvalitetskraven. Samtliga artiklar 
genomgår denna process. 

13. Kulpening 

Detta är en process som sker hos extern leverantör där pinjongens kuggrot blästras 
med stålkulor för att öka dess hållfasthet. Samtliga pinjonger som studerats 
genomgår denna process. 

14. Lappning 

Vissa kunder har som krav att pinjongen innan montering paras ihop med ett 
kronhjul. Dessa körs och lappas ihop i denna process. Detta skapar ett unikt par av 
kronhjul och pinjong. Endast artikel B genomgår denna process. 

Supermarket 

Tillverkningsavdelningen tillverkar mot en supermarket. I detta färdigvarulager 
finns dedikerade platser för vardera artikeltyp med en utsatt minimum och 
maximum gräns på antal last bärare som får återfinnas för vardera artikel i 
supermarket. När monteringen efterfrågar en lastbärare med artiklar transporteras 
denna till monteringsavdelningen. Genom denna dragande effekt, skall supermarket 
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fyllas på uppströms utifrån den förbrukande takten i monteringen. Förbrukas inga 
artiklar i monteringen skall supermarket strypa produktionen för att inte 
överproducera. I bilaga 4 visas hur supermarket på fallföretaget ser ut i verkligheten. 

15. Montering 

Hela systemet är utformat efter en kontinuerligt och jämn förbrukning av 
monteringsavdelningen. Förbrukningen baseras på kundavrop som sker av kund 
varje vecka. Kundens efterfrågan delas sedan upp i en daglig efterfråga som 
monteringen och därmed pinjongavdelningen dagligen måste tillverka mot. Den 
dagliga efterfrågan är för artikel A, 650 stycken, artikel B, 23 stycken, artikel C, 12 
stycken. 

 
Nedan i Tabell 4 återfinns ytterligare information om de olika processtegen i 
tillverkningsavdelningen. Information syftar till att ge läsaren bättre förståelse kring 
processtegen och pinjongavdelningens omfattning. 

Tabell 4. Ytterligare information och processerna 
 

 

4.3 Planeringssystemet 
Planeringssystem genererar startorder för det första processteget i 
pinjongavdelningen. Detta planeringssystem är dimensionerat utifrån flera 
parametrar och kan ses som ett CONWIP baserat planeringssystem med två 
punkter för informationsutbyte som skickar en signal till första processteget om att 
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behov uppstått. Planeringssystem genererar en prioriteringslista för startorder, via 
en datorskärm som återfinns vid första operation. Körorder och prioritering skapas 
utifrån följande formel. 

 
 Total– (PIA+Färdig) = Väntar 
 Väntar > Startpunkt = Generas startorder 

 
 

Total- utformas som en teoretisk maximal gräns för hur mycket som får återfinnas i 
systemet för en artikel. Denna faktor beräknas genom flera parametrar så som 
genomloppstid och efterfråga per vecka för respektive artikel. Inkluderat i beräkningen 
finns även tillgänglig kapacitet, antal tillåtna ställ för att klara kapaciteten, säkerhetslager 
och täcktid. 

 
PIA – Antalet artiklar som bearbetas. Denna information genereras genom datasystemet 
LIPS där operatörer kontinuerligt gör avräkning av antal artiklar som flödar genom 
processtegen. 

 
Färdiga – Antal färdiga artiklar som återfinns i supermarket och i monteringen. 

 
Väntar – Det som teoretisk ”saknas” i flödet. Alltså artiklar som kan produceras för att nå 
upp till ”totalen” av teoretisk maximalt antal artiklar som får återfinnas i flödet. 

 
Startpunkt – Beräknad startpunkt för vardera artikel. Dessa baseras på pallstorleken för 
ingående råmaterial. När ”startpunkten” är lägre än ”väntar” generas en startorder. 

 
Denna prioriteringslista återfinns endast vid första processteg. I 

Tabell 5 nedan illustreras hur prioriteringslistan kan se ut vid ett specifikt tillfälle. 
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Tabell 5. Exempel på prioriteringslista 

 

 

Det finns två informationsutbytespunkter i pinjongavdelningen som förser 
planeringssystemet med information för att kunna generera en startorder. Dessa har 
som funktion att spärra starter av nya order tills dess att det uppstår ett behov. 
Behov uppstår då produkter i arbete, PIA, samt färdigproducerade artiklar av en 
specifik artikeltyp ackumulerat sjunker under specifikt utsatta gränser. Formeln för 
beräkningar presenteras tidigare i detta stycke. När en artikeltyp levereras till 
supermarket registreras detta och artikeltypen övergår i systemet från ”PIA” till 
”Färdig”. Planeringssystemet utgår från en kontinuerlig förbrukning i 
monteringsavdelningen. När en artikeltyp färdig monteras till en färdig drivsats i 
monteringsavdelningen registreras detta och artikel försvinner ur vad systemet 
klassificerar som Färdiga. Figur 10 nedan illustrerar de olika områdena för ”PIA” 
och ”Färdiga” artiklar samt de informationspunkter som förser planeringssystemet 
med data. Processer som sker externt på andra avdelningar eller hos externa 
leverantörer har inte inkluderats i figuren men artiklar som återfinns vid 
processtegen ”Resolutionskamera, Kulpening samt Lappning” ingår under PIA och 
rapporteras på samma sätt till planeringssystemet som övriga processteg. 

 

Figur 10. Informationsförsörjning i pinjongavdelningen 
 
 

 
 

4.3.1 Informationsförsörjning 
Informationsförsörjningen till planeringssystemet sker på två olika sätt, dels 
manuellt genom företagets interna datasystem (LIPS) och automatisk genom 
AXXOS (ett system för driftstoppsövervakning). Avräkning i LIPS sker genom att 
operatören manuellt skriver in hur många artiklar av en pinjongtyp som produceras 
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för en  specifik körorder. Det är framför allt  LIPS som används  som 
informationskälla för att avgöra hur mycket av en specifik artikel som återfinns i 
flödet. Denna information utgör viktiga parametrar i det planeringssystem som 
genererar startorder. 

 
4.3.2 Driftstoppsövervakning 
AXXOS är som tidigare nämnts ett system för driftstoppsövervakning. Förutom 
avräkningsfunktionen är systemet framför allt en databas för registrering av olika 
typer av driftstopp som uppstår i Pinjongavdelningen. Utifrån AXXOS har data 
insamlats kring driftstopp som förekommit för dessa tre artiklar. Nedan i Tabell 6 
visas insamlad data kring de tre mest förekommande driftstoppen under perioden 
1/1-2015 till 03/12-2015 för respektive artikel: 

Tabell 6. Driftstopp 
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5 Analys 
Detta kapitel beskriver studiens resultat och de slöserier som identifierats i tillverkningsprocessen 
samt åtgärdsförslag för att minimera uppkomsten av dessa slöserier. Detta har framtagits utifrån 
insamlad empiri och sedan kopplats till insamlad teori. Som stöd i analysen har Lean Six Sigma 
används och den strukturerade arbetsmetoden DMAIC. 

 
De första tre stegen i arbetsmetoden, Definiera, Mäta och Analysera samt utvalda 
verktyg från vardera fas har syftat till att ge stöd i besvarandet av studiens första 
frågeställning: Vilka slöserier går att identifiera i en tillverkningsprocess i en 
tillverkningsavdelning hos en underleverantör till bilindustrin med stöd av Lean Six Sigma? 

 
De två sista stegen i arbetsmetoden, Implementering av förbättring och 
Kontrollfasen, samt utvalda verktyg från dessa faser har gett stöd i att finna 
förbättringsåtgärder för att minimera uppkomsten av identifierade slöserier. Detta 
har således gett stöd i besvarandet av studiens andra frågeställning: Hur kan 
identifierade slöserier elimineras i en tillverkningsprocess i en tillverkningsavdelning hos en 
underleverantör till bilindustrin med stöd av Lean Six Sigma? 

 
5.1 Identifiering av slöserier 
I samband med fallstudien har flera slöserier identifierats. Författarna har valt att 
först identifiera och analysera förekommande brister i nuvarande arbetssätt där 
slutsatser sedan kunnat dras kring hur dessa brister ger upphov till uppkomsten av 
slöserier. Studien har utgått från Liker & Meiers (2006) åtta slöserier i denna 
jämförelse. Nedan följer en beskrivning över kapitlets arbetsmetod som syftat till 
att identifiera brister i nuvarande arbetssätt samt hur de ger upphov till 
förekommandet av slöserier. 

 
5.1.1 Definierafasern - DMAIC 
Som tidigare nämnt har studien begränsats till tre artiklar som delar en gemensam 
lastbärare. Utifrån denna avgränsning har ett problem definierats som är gemensamt 
och angeläget för dessa tre artiklar, nämligen brist på lastbärare. Utifrån AXXOS 
identifierades bristen på lastbärare som det gemensamma problem för de studerade 
artiklarna som tidsmässigt bidrar mest till tillverkningsprocessens ineffektivitet. 

 
Detta problem är ett resultat av en ostabil försörjning av tomma lastbärare till 
lagerplatsen för lastbärare intill processteg 1. Problematiken uppstår då operatörer 
vid detta processteg startar en order utan att det finns tillräckligt med tomma 
lastbärare i lager för att slutföra startad order. Eftersom operatören av säkerhetsskäl 
måste slutföra en startad order måste operatören invänta tillförseln av lastbärare för 
att slutföra ordern. När detta driftstopp sker registrerar operatören detta i AXXOS 
under kategorin “Brist på lastbärare”. 

 
Detta problem är ett resultat av att lastbärare binds upp i produktionsflödet. Som 
tidigare nämnts är de tre studerade artiklarna bundna till samma specifika lastbärare 
genom hela tillverkningsprocessen. “Brist på lastbärare” är alltså ett symptom som 
uppmärksammas då för många artiklar finns bundna i produktionsflödet i 
pinjongavdelningen. 
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Utifrån detta definierade problem utformade författarna tänkbara orsaker utifrån 
erhållen teori som kan ha en direkt inverkan på problemet. Brist på lastbärare kan 
enligt Liker & Meier (2006) och Myerson (2012) klassificeras som slöseriet Väntan 
och uppstår till följd av uppbyggnad av stora mellanlager med produkter i arbete. 
Enligt Goldsby & Martichenko (2005) och Martin (2007) är uppbyggnad av stora 
mellanlager i tillverkningsprocessen ett resultat över hur tillverkningen styrs och 
planeras. Goldsby & Martichenko (2005) och Martin (2007) menar vidare att 
produktionslayouten även har en avgörande roll eftersom utformandet indirekt 
tillåter uppbyggnaden av stora mellanlager. Återkommande nämner författarna även 
kommunikationsstrukturens vikt och hur ineffektiv informationsförsörjning 
indirekt bidrar till uppkomsten av många slöserier i en tillverkningsprocess. Utifrån 
ovannämnt centrerades studien till tre tänkbara områden som möjligen bidrar till 
uppkomsten av det definierade problemet och därmed slöseriet Väntan. Dessa 
områden är planeringssystemet, produktionslayouten och 
kommunikationsstrukturen som i nästkommande stycke vidare kommer analyseras. 

 
5.1.2 Mäta och Analysera - DMAIC 
I detta stycke kommer planeringssystemet, produktionslayouten och 
kommunikationsstrukturen att mätas och analyseras i kronologisk ordning. Detta i 
syfte att identifiera eventuella brister i nuvarande arbetssätt och hur förekommande 
brister kan ge upphov till uppkomsten av slöseriet Väntan men även uppkomsten 
av eventuellt andra slöserier. 

Planeringssystemet 

Uppkomsten utav “Brist på lastbärare” vid skilda tillfällen indikerar på att det finns 
en variation i pinjongavdelningens flöde. För att mäta denna variation har 
författarna använts sig utav en Six Sigma kalkylering som enligt Basu (2009) är en 
bra metod i syfte att bättre förstå variationen och mäta tillverkningsprocessens 
kapabilitet. Nedan i Figur 11 illustreras kalkyleringen över variationen och dess 
inverkan på uppkomsten av “Brist på lastbärare” samt de yttre spärrgränser som 
finns innan ett direkt problem uppmärksammas. 

 

 

Figur 11. Processkapabilitetsanalys 
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Den yttre spärrgränsen till höger, på 749 stycken, är satt efter antal lastbärare som 
finns för dessa tre artiklar. Den nedre spärrgränsen, på 5281 stycken är utformad 
efter en teoretisk minimumgräns av antal lastbärare som kan återfinnas i processen. 
Denna siffra är baserad på den verkliga efterfrågan för de tre artiklarna och visar 
hur många artiklar som kan återfinnas i systemet vid ett specifikt tillfälle och 
samtidigt täcka den dagliga efterfrågan. Centrum på, 650 stycken, visar det teoretiska 
“drömscenariot” ifall operatörer exakt följder planeringssystemet i 
pinjongavdelningen. 

 
Fallföretaget som studerats har ett uttalat behov av att producera “Just-in-Time” 
med ett dragande system som endast tillåter pinjongavdelningen att tillverka det 
som faktiskt efterfrågas. Utifrån detta argument och det uttalade tänket i 
pinjongavdelningen bör den centrerade linjen, “drömscenario” vara relativt närmare 
den nedre spärrgränsen, som visar den verkliga efterfrågan. Allt över den nedre 
spärrgränsen kan teoretisk definieras som överproduktion och kalkyleringen visar 
på att planeringssystemet är dimensionerat för att tillåta viss överproduktion. Enligt 
Liker & Meier (2006) är överproduktion ett slöseri då onödigt material tar upp 
lageryta. Överproduktion leder även till instabila materialflöden och oftast ökade 
alternativkostnader. Enligt Myerson (2012) leder överproduktion oftast till andra 
slöserier. Väntan är ett sådant slöseri som kan uppstå till följd av överproduktion. I 
enlighet med detta kan alltså överdimensioneringen i planeringssystemet vara en 
faktor som har en direkt inverkan på den instabila tillförseln av lastbärare och de 
väntetider som uppstår då brist på lastbärare uppstår. 

Antagande om överdimensionering i planeringssystemet som tillåter 
överproduktion kan även stärkas baserat på beräkningar som genomförts av 
författarna baserat på de parametrar som används för beräkningar i 
planeringsmallen. Tabell 7 nedan visar dessa beräkningar: 
Tabell 7. Beräkningar kring dimensionering 

 

 
 

Tabellen visar att planeringen för artikel B och C är överdimensionerad i jämförelse 
med den verkliga efterfrågan och tillåter därmed överproduktion för dessa artiklar. 
En viktig faktor att bejaka är att det i genomloppstiden finns ett säkerhetslager på 3 
dagar för dessa två artiklar inräknat. Tabellen visar även att det för artikel A återfinns 
en underdimensionering i planeringen i jämförelse med den verkliga efterfrågan. 

 
 
 

 

 
1 Beräkning: Efterfråga multiplicerat med genomloppstiden (inkluderat säkerhetslager). För artikel A: 
650 x 6,9=4485. Artikel B: 23x 6,3=145. Artikel C: 12x10=120. 4485+145+120=4750. 4750/9=528. 
9=antalet artiklar som ryms i vardera lastbärare. 
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För att utvärdera ifall planeringssystemets dimensionering bidrar till verklig 
överproduktion var författarna tvungna att samla ytterligare empiri. Författarna 
genomförde en kartläggning utav de studerade artiklarna. En kartläggning som 
resulterade i en typ av inventering där varje artikel som delar lastbäraren, 
enstycksräknades genom hela flödet. Denna inventering genomfördes vid 2 tillfällen 
med 10 dagars mellanrum. Resultat från dessa två tillfällen återfinns i figur 12 
nedan. För att förenkla visualiseringen av resultatet från de genomförde 
inventeringarna har figuren delats in i 6 olika zoner. Där summan av återfunna 
artiklarna i vardera zon sammanställts i figuren. 
Figur 12. Resultat av inventering 1 & 2 samt zonindelning 

 

 
 
 

Som utgångspunkt och referensmall har en jämförelse skett mellan information 
taget ur planeringssystemet och resultatet av inventeringarna. Prioriteringslistan, se 

Tabell 5, visar information över hur mycket artiklar som återfinns i PIA för varje 
artikeltyp samt antalet färdig producerade artiklar. Nedan i Tabell 8 och Tabell 9 
visas jämförelsen mellan vad planeringssystemet angav samt resultat av 
inventeringarna vid de två studerade tillfällena. 
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Tabell 8. Inventering 1 

 

 

Tabell 9. Inventering 2 
 

 

Kartläggning och inventering visar på att vid de två studerade tillfällen förekommit 
överproduktion bland de tre artiklarna. Överproduktion är enligt Liker & Meier 
(2009) då tillverkning sker tidigare eller i större kvantitet än vad kunden efterfrågar. 
Det de båda inventeringarna indikerar på är att det för artikel B sker påtaglig 
överproduktion enligt definitionen ovan. För denna artikel påträffades exempelvis 
vid den första inventeringen 791 artiklar vid zon 4. Med en daglig efterfråga på 23 
stycken av denna artikel återfanns alltså vid detta område en lageruppbyggnad av 
drygt 34 dagars förbrukning. Överproduktionen leder således till ytterligare ett 
slöseri enligt Liker & Meier (2009) nämligen uppbyggnaden av onödigt lager. 

Produktionslayout 

Kartläggningen och inventeringen som återfinns i Figur 12 påvisar en väldigt ojämn 
fördelning utav artiklar i flödet. Det som påträffades var att för artikel B och C vid 
de studerade tillfällena skett en hög koncentration av PIA nedströms i flödet med 
stor lageruppbyggnad som resultat. För artikel C visade inventeringen att det fanns 
180 artiklar intill artikelns monteringsbana i monteringsavdelningen vilket 
motsvarar ett lager som täcker 15 dagars förbrukning. Samtidigt som det vid sista 
processteget innan artiklarna levereras in till supermarket återfanns 189 artiklar, 
vilket täcker en dagsförbrukning på ytterliga 15 dagar. Denna obalans och ojämna 
fördelningen av PIA är ett resultat av flera faktorer. Produktionssystemets layout är 
en sådan faktor som tillåter uppkomsten av denna ojämna fördelning. 
Produktionslayouten är utformad enligt CONWIP där sista operation generar avrop 
på startorder till första operation. När artiklar övergår från produkter i arbete, PIA, 
till färdiga artiklar skapar detta ett behov för orderstart till första operation. Det är 
vid denna  övergång, vilket sker när  artiklar inlevereras till supermarket, som 
layoutens enda fysiska spärrgräns finns in dimensionerad. Med endast en kontroll- 
eller spärrfunktion utformad i layouten är detta det enda tillfället då man kan 
upptäcka och på så sätt hämma uppkomsten av överproduktion. Den enda gång 
överproduktion upptäcks är när supermarket är överfullt. Genom att endast ha en 
spärrgräns finns bristande kontroll över vad som sker i flödet. Bristande kontroll 
över PIA-nivåer i flödet är således ett resultat av produktionslayouten och 
CONWIP-systemets utformning. Layouten har en direkt inverkan på förekomsten 
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av överproduktion och därigenom uppbygganden av Lager. Uppkomsten av dessa 
slöserier är ett direkt resultat av planeringssystemets dimensionering men eftersom 
produktionslayouten är en fysisk avspegling av planeringssystemet bidrar layouten 
till uppkomsten och varaktigheten av dessa slöserier. 

Informationsspridning 

Det inventeringarna även indikerar är brister i kommunikationen och 
informationsspridningen. Som nämns i avsnitt 4,3 gör operatören manuell 
avräkning av artiklarna som matas till LIPS och vidare till planeringssystemet. Den 
stora skillnaden mellan vad planeringssystemet visade och resultatet av 
kartläggningen indikerar på är att det finns stora brister i avräkningen av ingående 
artiklar. Detta leder till att planeringssystemet generar startorder baserat på 
missvisande siffror. Under inventeringen kunde detta påträffas då 
planeringssystemet bland annat genererade startorder på artikel C som högsta 
prioritering trots att inventeringen visade en lageruppbyggnad av 30 dagars 
förbrukning nedströms i flödet koncentrerat till det sista processteget och 
monteringsavdelningen. Denna typ av slöseri kan enligt Myerson (2012) 
kategoriseras som defekter. Då defekter i detta sammanhang syftar till defekter i 
informationsspridning och fel som görs vid inskrivning av data. 

 
5.1.3 Sammanfattning av identifierade slöserier 
De brister som identifierats i planeringssystemets dimensionering, 
produktionslayoutens utformande och informationsspridningen ger upphov till 
förekomsten av slöserier. Nedan i Tabell 10 har dessa brister sammanställts samt de 
slöserier vardera brist orsakar. 
Tabell 10. Identifiering av brister och slöseri 

 

 
 
5.2  Eliminering av slöserier 
De föregående faserna i förbättringsarbetet har resulterat i identifieringen av brister 
i tillverkningsprocessen av de tre studerade artiklarna. Brister som leder till 
uppkomsten av slöserier och varaktigheten av det definierade problemet ”Brist på 
lastbärare”. I detta stycke presenteras förbättringsförslag med syfte att eliminera 
eller minimera uppkomsten av dessa slöserier och därigenom effektivisera 
tillverkningsprocessen. Detta stycke kommer således besvara studiens andra 
frågeställning: Hur kan identifierade slöserier elimineras i en tillverkningsprocess i en 
tillverkningsavdelning hos en underleverantör till bilindustrin med stöd av Lean Six Sigma? 
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5.2.1 Implementering av Förbättring och Kontroll – DMAIC 
För att förtydliga sambandet mellan förekommande brister i nuvarande arbetssätt 
och uppkomsten av slöserier visualiseras detta i Figur 13. Figuren visar på relationen 
mellan förekommande brister i nuvarande arbetssätt och hur de leder till 
uppkomsten av slöserier. Figuren försöker visa på relationen mellan orsak och 
inverkan. 

 

 

Figur 13. Förhållande mellan brister och slöseri 

Väntan - För att kunna eliminera de identifierade slöserierna har författarna valt att 
utgå från det problem som definierades i ”definiera-fasen” nämligen ”Brist på 
lastbärare”. Denna brist har i studien, med stöd av Myerson (2012), klassificerats 
som slöseriet väntan. Detta slöseri uppstår, som visas i bilden ovan, till följd av 
förekomsten av slöserierna överproduktion och lager. ”Brist på lastbärare” och 
därmed slöseriet väntan kan således elimineras ifall slöserierna Överproduktion  
och Lager elimineras. 

 
Överproduktion och Lager - I denna fallstudie har en tydlig koppling kunnat dras 
mellan överproduktion och förekomsten av slöseriet lager. Således kan alltså 
slöseriet lager även elimineras i den takt som överproduktion minimeras eller helt 
elimineras. Denna koppling stärks även i det som Myerson (2012) påpekar om att 
överproduktion oftast leder till andra slöserier. Genom att eliminera slöseriet 
överproduktion elimineras även andra slöserier som är i direkt relation till 
förekomsten av överproduktion. 

 
Enligt Liker & Meier (2006) samt Myerson (2012) kan slöserier elimineras genom 
att standardisera arbetssätt på ett vis som minskar variation inom processen. Under 
denna studie har brister identifierats i planeringssystemets dimensionering och 
produktionslayoutens utformande som leder till variationer i den studerade 
tillverkningsprocessen och förekomsten av dessa slöserier. Genom att se över dessa 
områden och skapa en ny standard kan elimineringen eller reduceringen av dessa 
slöserier uppnås. Nedan följer åtgärdsförslag över hur nuvarande arbetssätt kan ses 
över med hänsyn till produktionsplaneringen och produktionslayouten med syfte 
att eliminera eller reducera förekomsten av framför allt slöseriet överproduktion. I 
enlighet med argumentet som förts innan bör elimineringen av överproduktion 
även leda till elimineringen av slöseriet lager. 
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Förbättring av planeringssystem 

Som påvisats under faserna ”Mäta och Analys” kan brister i planeringssystemets 
dimensionering direkt hänvisas som orsak till uppkomsten av överproduktion. 
Enligt Liker & Meier (2006) skall man alltid eftersträva en styrning av produktionen 
baserat på den verkliga efterfrågan. Genom detta kan överproduktion elimineras. 
Således bör dimensioneringen i planeringssystemet ses över och baseras på den 
verkliga efterfråga. En sådan ned dimensionering skall utvärderas noggrant och bör 
endast ske när det finns förutsättningar för att bättre kontrollera flödet. Som Liker 
& Meier (2006) även påpekar är att beslut bör fattas långsamt och i samförstånd 
innan de genomförs. 

Ett steg i rätt riktning bör först och främst vara att se över planeringsmallen som 
ligger till grund för planeringssystemet. Författarna anser att planeringsmallen kan 
förenklas avsevärt där styrande parametrar bör utvärderas och omprövas. Styrande 
parametrar såsom genomloppstider för respektive artikel bör omvärderas för att 
säkerställa att dessa tider speglar den verkliga tidsåtgång som krävs för en artikel att 
flödar genom hela tillverkningsprocessen. Enligt Gustafsson Sjöö & Johansson 
Ledin (2007) är det avgörande för en rationell informationsförsörjning att data och 
information är verklighetsförankrat. 

Genomloppstiden är en faktor som har en stor inverkan på planeringssystemets 
dimensionering och framför allt i utformningen av det som i systemet klassificeras 
som ”Totalen”. Det som återfanns var att de teoretiska genomloppstiderna i 
planeringsmallen inte avspeglade den verkliga genomloppstiden för framförallt 
artikel B och C. Genom att se över denna parameter och säkerställa ett den bättre 
avspeglar verkligheten kommer således beräkningar för ”Totalen” att förändras. 
Viktigt i detta avseende är även att säkerställa att utsatta genomloppstider följs upp 
i det dagliga arbetet. Andra styrande parametrar som kvantitet vid startorder bör 
även ses över och omvärderas för vissa artiklar. För framför allt artikel B som har 
en startorder på 600 stycken vilket är en startorder som täcker 26 dagars förbrukning 
och som planeras in med en start per vecka. 

I syfte att bättre kontrollera flödet i Pinjongavdelning och därmed skapa rätt 
förutsättningar för att möjliggöra en neddimensionering av planeringssystem kan 
planeringssystemet förslagsvis brytas ner i mindre omfattande delar. 
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Nuvarande planeringssystem är utformat enligt CONWIP med två utbytespunkter 
för information. Då artiklar går från det som systemet klassificerar som ”PIA” till 
”Färdig” samt när artiklar förbrukas av monteringsavdelningen och försvinner ur 
systemet. Övrig information som antal ingående artiklar vid första processteg matas 
till planeringssystem via LIPS. Dessa två informationsutbytespunkter är de enda 
tillfällen som planeringssystemet har möjlighet att få en översikt och kontroll över 
flödet. Enligt Prakash & Chin (2013) och Onyeocha & Geraghty (2012) kan 
CONWIP baserade planeringssystem modifieras för att bättre anpassas efter 
rådande förutsättningar i verksamheter. En sådan modifieringsstrategi är att bryta 
ner planeringssystem i mindre delar och utforma en informationsförsörjning med 
fler informationsutbytespunkter. Detta i syfte att skapa förutsättningar för att bättre 
kontrollera tillståndet i flödet. I Figur 14 presenteras en modifieringsstrategi över 
hur en nedbrytning av planeringssystemet kan utformas: 

 
 

 
Figur 14. Nedbrytning av planeringssystem 

 

Enligt Gustafsson Sjöö & Johansson Ledin (2007) är det viktigt att utforma 
informationsförsörjningen utifrån vilken information processen kräver för att 
fungera effektivt. För att planeringssystemet ska fungera effektivt  måste 
informationsförsörjningen till systemet ske mer frekvent för att på ett enklare sätt 
kunna avgöra hur många samt fördelningen av artiklar som återfinns i flödet. 
Nedbrytning av planeringssystemet bör även återspeglas i den prioriteringslista som 
återfinns vid processteg 1 för att förtydliga och visualisera  tillståndet i 
tillverkningsprocessen. Visualisering är enligt Liker & Meier (2006) ett bra sett för 
att upptäcka problem i ett tidigt skede. Genom att bryta ner planeringssystemet i 
mindre delar blir problemen direkt synliga och kan enklare korrigeras. Denna 
visualisering förtydligas i Tabell 11 nedan som visar hur prioriteringslistan som 
generar startorder kan utformas. Genom detta kan operatörer tydligt se hur mycket 
artiklar som återfinns i de olika områdena. Detta ger operatören mer information 
när beslut ska fattas rörande start av order. 
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Tabell 11. Prioriteringslista 

 

 

Förbättring av produktionslayout 

Produktionslayoutens utformande har i detta studerade fall visats vara en 
bidragande faktor till uppkomsten och varaktigheten av slöseriet överproduktion. 
Vid utformningen av den nuvarande produktionslayouten finns inga kontroll- eller 
spärrfunktioner, förutom supermarket, med syfte att bättre kontrollera flödet och 
hämma uppkomsten av detta slöseri. 

Som tidigare nämnts anser Liker & Meier (2006) att överproduktion kan minimeras 
eller helt elimineras genom att endast producera det kunden verkligen efterfrågar. 
Detta kan uppnås genom olika sätt men förespråkas av bland annat Liker & Meier 
(2006) och Tardif & Maaseidvaag (2001) genom införande av dragande pull-system. 
För att införa ett dragande pull-systemet måste produktionslayout utformas och 
anpassas för att möjliggöra denna typ av produktionssystem. 

Det finns olika typer av dragande pull-system som möjligör produktion baserat på 
verklig efterfråga. Med ett brett utbud av tillämpbara metoder menar Liker & Meier 
(2006) att verksamheter endast bör använda sig av använda redan beprövade 
metoder och tekniker. Det är att föredra att istället stabilisera och utveckla 
arbetsmetoder och inte lägga för stor tillit till obeprövade tekniker. I enlighet med 
detta bör således en utveckling och förbättring av redan existerande 
produktionslayout genomföras. Därmed presenteras nedan ett förbättringsförslag 
över hur produktionslayouten och nuvarande CONWIP system kan utformas i syfte 
att minimera eller eliminera förekomsten av överproduktion. 
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Förbättringsförslaget är ett modifierat pullbaserat CONWIP system (Prakash & 
Chin, 2013; Onyeocha & Geraghty, 2012) som går i linje med den 
modifieringsstrategi som presenterades under Produktionsplaneringens 
utformande. På samma sätt som planeringssystem brutits ner i mindre delar baseras 
detta förbättringsförslag på samma princip. Förbättringsförslaget bygger på 
nuvarande CONWIP baserad produktionslayout där ytterligare en kontrollfunktion 
införts i systemet och fler dragande punkter fördelats på strategiskt viktiga punkter. 
I Figur 15 illustreras hur produktionslayouten kan utformas. 

 
 

 

För att förklara förbättringsförslaget som illustreras i figur 15 ovan kan layouten delas 
in i 4 olika zoner. Dessa zoner är: 

 
- Zon 1 som utgörs utav det som klassificerats som PIA 1 

- Zon 2 som utgörs utav det som klassificeras som PIA 2 

- Zon 3 som utgörs utav det som klassificerats som PIA 3 samt Färdig 1 

- Zon 4 utgörs utav det som klassificerats som Färdig 2 

Zon 1 kommer förslagsvis vara helt pull-baserat och kommer att starta order när 
behov uppstår i Zon 2. Zon 2 kommer att vara baserat på CONWIP med utsatta 
minimum- och maximumgränser över hur många artiklar som under ett tillfälle får 
återfinnas i Härden och i den tillagda supermarketen. När antalet artiklar i denna 
zon sjunker under utsatt gräns triggar detta Zon 1 att starta en order för att fylla ut 
Zon 2. Den nya supermarketen bör utformas med dedikerade FIFO-spår för varje 
artikeltyp och dess lastbärare. 

Figur 15. Ny produktionslayout 
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I Zon 3 innefattas i layouten som PIA 3 samt Färdig 1. Zonen är även baserad på 
CONWIP med utsatta minimum-och maximumgränser över hur många artiklar 
som under ett tillfälle får återfinnas i PIA 3 och i den gamla supermarketen. När 
nivån sjunker under minimumgränsen triggar detta en order till Zon 2. Eftersom 
Zon 2 även är dimensionerat utifrån CONWIP ska det konstant finnas artiklar i den 
nya supermarket som kan förse Zon 3 med artiklar då behov uppstår. Anledningen 
till att den gamla supermarketen inkluderats i Zon 3 är för att säkerställa att 
supermarket inte blir överfullt. Står exempelvis monteringsavdelningen helt stilla 
under en tidsperiod kommer Zon 3 fortfarande att tillverka och fylla ut supermarket 
tills dess att artiklarna i PIA 3 blivit 0. Eftersom supermarket inkluderats i Zon 3 
förblir antalet artiklar i detta område detsamma och ovanför minimumgränsen. När 
Monteringsavdelning återigen börjar dra artiklar från supermarket kommer order 
till Zon 2 endast triggas när nivån i Zon 3 sjunkit under spärrgränsen. 

Zon 4 ses i detta sammanhang som kunden och det som triggar produktion och 
drar artiklar nedströms i flödet. 

Utsatta minimum- och maximumgränser i Zon 2 och 3 bör baseras på framför allt 
3 faktorer. Dessa är Genomloppstiden genom zonerna, Efterfrågan för respektive 
artikel under den utsatta Genomloppstiden samt ett säkerhetslager för att hantera 
oförutsägbara variationer. 

Som tidigare nämnts är detta förbättringsförslag baserat på den nedbrytning av 
planeringssystemet som presenterades tidigare. Genom nedbrytning av 
planeringssystem kommer systemet i realtid kunna avgöra hur mycket artiklar som 
återfinns i respektive område. Denna information ligger till grunden för att 
förbättringsförslaget om ny produktionslayout ska fungera. 

Förbättring av informationssystem 

I denna fallstudie identifierades dessutom slöseriet defekter som uppstod till följd 
av påtagliga brister i informationsspridningen. Med stöd av Myerson (2012) kan fel 
som görs vid inskrivning av data kategoriseras som defekter. Inmatning av data till 
LIPS rörande ingående artiklar vid orderstart har vid det studerade fallet varit 
felaktig och missvisande. Operatörer vid första Processteget matar manuellt in data 
till planeringssystemet via LIPS över antal artiklar som levereras in till 
tillverkningsprocessen. Denna information ligger till grund för beräkningar i 
planeringssystemet över PIA som vid ett specifikt tillfälle får återfinnas i 
tillverkningsprocessen. 

 
Denna information är av avgörande karaktär i flera hänseenden. Enligt Bakka & 
Fivesdal (2006) leder felaktig eller missvisande information till att felaktiga beslut 
fattas som kan få förödande konsekvenser. I Figur 13 illustreras hur felaktig data till 
planeringssystemet indirekt leder till uppkomsten av slöserierna överproduktion 
och lager. Goldsby & Martichenko (2005) påpekar detta och menar att fel indata 
oundvikligt leder till fel utdata. För att möjliggöra eliminering eller minimering av 
slöserierna överproduktion, lager och därmed slöseriet väntan, måste 
informationsspridningen vid detta strategiskt viktiga område ses över och 
förbättras. Nedan presenteras förbättringsförslag för att säkerhetsställa att rätt 
information och data matas in till planeringssystemet. 
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Under de två genomförda inventeringarna påträffades märkvärda skillnader mellan 
vad planeringssystemet angav och vad som verkligen återfanns i 
Pinjongavdelningen. Resultatet av inventeringarna som genomförts vid två skilda 
tillfällen indikerar att bristen i informationsspridningen inte är en engångsföreteelse 
utan ett återkommande problem som kräver robusta förbättringsåtgärder. 

 
Gustafsson Sjöö & Johansson Ledin (2007) menar att i syfte att förbättra 
informationsförsörjning krävs kontinuerlig utbildning av personal för att skapa en 
förståelse kring vikten av och att undvika felaktigheter. Genom utbildning av 
operatörer kan förståelse skapas över relationen mellan indata och utdata och hur 
pass avgörande det är för hela tillverkningsprocessen att denna indata är korrekt. 

 
Utbildning är dock en liten del i utformningen av en robust förbättringsåtgärd och 
förbättring bör som Martin (2007) poängterar vara utformad för att minimera 
mänskliga beteendeformade begränsningar. Således krävs att detta moment 
standardiseras och utformas för att minera inverkan av den mänskliga faktorn. 
Momentet genomförs för tillfället manuellt och endast vid det första 
operationssteget. För att minimera uppkomsten av fel kan förslagsvis inmatning av 
data ske mer frekvent genom hela tillverkningsprocessen (Gustafsson Sjöö & 
Johansson Ledin, 2007). Frekvensen för inmatning av data måste således, för att 
dessutom stödja förbättringsförslag rörande planeringssystemet, ske vid de tillfällen 
då artiklar går in till området “PIA 1”sedan när artiklar övergår till “PIA 2” vidare 
till “PIA 3” och slutligen till “Färdiga 1”och”Färdig 2”. Således sker 
informationsspridningen vid flera tillfällen vilken även leder till uppkomsten av fel 
direkt synliggörs och blir därmed enklare att korrigera. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel ges en sammanfattande beskrivning av studiens resultat samt en vidare disskution 
kring studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

 
6.1 Resultat 
Studiens frågeställningar som besvarats i föregående kapitel kommer i kommande 
stycken att diskuteras mer ingående. 

 
6.1.1 Frågeställning 1 
Vilka slöserier går att identifieras i en tillverkningsprocess i en tillverkningsavdelning hos en 
underleverantör till bilindustrin med stöd av Lean Six Sigma? 

 
Utifrån de tre första faserna i DMAIC har slöserierna överproduktion, lager, 
defekter samt väntan identifierats. Lean Six Sigma har möjliggjort för författarna att 
identifiera förekommande slöserier i tillverkningsprocessen men framför allt förstå 
varför dessa slöserier uppstår. Genom att utgå från Lean Six Sigma har en ökad 
förståelse skapats kring den viktiga relationen mellan orsak och inverkan. Genom 
att förstå varför slöserier uppstår kan dess orsaker på ett mer välgrundat sett 
behandlas. 

 
Slöseriet väntan identifierades i ett tidigt skede och blev en utgångspunkt i studiens 
analysarbete. Detta identifierades i ”definiera fasen” som ”brist på lastbärare” och 
har med stöd av Myerson (2012), klassificerats som slöseriet väntan. I definiera 
fasen bör man enligt Lean Six Sigma fokusera på ett problem som är angeläget att 
hantera. Brist på lastbärare identifierade genom driftstoppsövervakningssystemet 
AXXOS som det gemensamma problem för de studerade artiklarna som tidsmässigt 
bidrar mest till tillverkningsprocessens ineffektivitet. Att centrera arbetet till ett 
problem kan även innebära vissa nackdelar men i detta studerade fall har denna 
utgångspunkt underlättat studiens analysarbete. 

 
Detta slöseriet har i denna studie kunnat härledas till orsaker som rör brister i 
produktionsplaneringen, produktionslayoutens utformande samt brister i 
informationsspridningen. Under ”mäta och analysfasen” undersöktes dessa 
områden mer djupgående. De två faserna har även påvisat hur dessa områden i sin 
tur ger upphov till förekomsten av ytterligare slöserier. Nämligen uppkomsten av 
slöserierna överproduktion, lager och defekter. 

 
Förekommande brister i planeringssystemet tillåter uppkomsten av slöserierna 
överproduktion och lager och sker som ett direkt resultat av planeringssystemets 
dimensionering. Överdimensioneringens inverkan på dessa slöserier blir mer 
omfattande då planeringssystemet vid det studerade tillfället även utgått från fel 
indata 

 
Brister i produktionslayouten bidrar även till uppkomsten av slöserierna 
överproduktion och lager. Dessa slöserier uppkommer eftersom det inte finns några 
fysiska spärrgränser i produktionslayoutens utformande. Denna brist på kontroll 
möjliggör att slöserierna överproduktion och lager uppstår. 
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Under det studerade fallet påträffades även stora skillnader över vad som fanns 
registrerat i planeringssystem och resultaten av de inventeringar som genomfördes. 
Således var den data som planeringssystemet utgått ifrån missvisande och fel vilket 
var ett resultat på de brister som identifierats i informationsförsörjningen. Brister i 
informationsförsörjningen leder till uppkomsten av slöseriet defekter och indirekt 
uppkomsten av slöserierna överproduktion och lager. 

 
Identifierade brister i nuvarande arbetssätt och slöserier som dessa brister ger 
upphov till kan utgöra underlag för fallföretaget att vidare utvärdera dessa 
problemområden. Resultatet av studiens första frågeställning anser författarna vara 
välgrundat och har preciserat flera punkter som är av vikt för fallföretaget att bejaka. 
Författarna har inte endast identifierat slöserier som förekommer utan har även 
identifierat orsaker till varför dessa slöserier uppstår. Därmed anser författarna att 
resultatet av studiens första frågeställning är välgrundat eftersom den tydligt visar 
på de bakomliggande orsakerna till uppkomsten av de identifierade slöserierna och 
visar på sett relationen mellan orsak och inverkan. 

 
6.1.2 Frågeställning 2 
Hur kan identifierade slöserier elimineras i en tillverkningsprocess i en tillverkningsavdelning hos 
en underleverantör till bilindustrin med stöd av Lean Six Sigma? 
För att uppnå en effektivare tillverkningsprocess måste förekommande slöserier 
elimineras eller minimeras. Studien har med stöd av teorier tagna ur Lean Six Sigma 
och utifrån faserna ”implementering av förbättring och kontroll” tagit fram flera 
förbättringsförslag med syfte att eliminera eller minimera förekomsten av 
identifierade slöserier. Förbättringsförslagen baseras på att först och främst 
förbättra förekommande brister i planeringssystemet, informationsförsörjningen 
och produktionslayouten med syfte att eliminera eller minimera de slöserier 
respektive brist bidrar till. Förbättringsförslagen är anpassade utifrån det studerade 
fallet och teorier som ansetts implementerbara i detta fall. Identifierade slöserier och 
påvisade brister samt presenterade förbättringsförslag bidrar till ökad kunskap om 
hur en effektivare tillverkningsprocess kan uppnås i det studerade fallet. 

Identifierade brister i nuvarande arbetssätt och slöserier som dessa brister ger 
upphov till kan utgöra underlag för fallföretaget att utforma egna förbättringsförslag 
för att bättre hantera dessa problemområden. De förbättringsförslag som 
presenterats kan även utgöra underlag, där inslag eller förslagen i sin helhet kan 
utnyttjas för att bättre hantera identifierade brister och därmed minimera eller 
eliminera förekomsten av slöserier. 

De förbättringsförslag som presenterats kan vid implementering möjliggöra ökad 
effektivitet i den studerade tillverkningsprocessen. Nedan sammanfattas de 
åtgärdsförslag som tidigare presenterats i syfte att eliminera eller minimera 
förekomsten av följande slöserier: 

Väntan – Förekomsten av detta slöseri har identifierats vid det första Processteget 
då maskiner står still på grund av brist på lastbärare. Detta slöserier är ett symptom 
som uppmärksammas då för många artiklar finns bundna i tillverkningsprocessen. 
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Som denna studie påvisat uppstår detta slöseriet som en direkt följd vid uppkomsten 
av slöserierna överproduktion och lager. Kan dessa slöserier elimineras eller 
minimeras till en nivå inom de tillåtna spärrgränser, som illustreras i figur 13, 
kommer således slöseriet vänta vid första Processteg att helt kunna elimineras. 

 
Överproduktion & Lager – Är de slöserier som har den största inverkan på de 
väntetider som uppstår vid första processteget. Dessa slöserier går att eliminera eller 
reduceras genom att se över parametrar och dimensionering i planeringssystemet. 
Planeringssystemet bör även brytas ner i mindre delar för att möjligare bättre 
kontroll över PIA nivåer i tillverkningsprocessen (Prakash & Chin, 2013; Onyeocha 
& Geraghty, 2012). Produktionslayouten, som kan ses som en fysisk avspegling av 
planeringssystemet, bör även ses över och utformas i enlighet med de förändringar 
som görs i planeringssystemet. Produktionslayouten bör bli mer pull-orienterad och 
utformas för att möjliggöra bättre kontroll över tillverkningsprocessen. 
Utformningen av de förbättringsförslag som presenterats kommer inte helt att 
kunna eliminera slöserierna överproduktion och lager. Förbättringsförslagen 
möjliggör en reducering av dessa slöserier och blir en utgångspunkt som 
verksamheten med tiden kan förbättra. I utformandet av förslaget av 
produktionslayouten och det modifierade CONWIP baserade pull-system bör 
verksamheten till en början i sina beräkningar av tillåtna PIA nivåer inkludera ett 
generöst säkerhetslager för att minimera risken som förändringen till en början 
innebär. Allt eftersom bör verksamheten ha som målsättning att sänka 
säkerhetslagren i Område 2 och Område 3 till en rimlig nivå för minimera 
uppbyggnaden av onödigt lager. 

 
Defekter – Är ett slöseri som indirekt har en stor inverkan på samtliga slöserier som 
identifierats. Detta slöseri kan helt elimineras genom införandet av flera 
informationsförsörjningspunkter längst med flödet. Denna nedbrytning bör även 
gå i linje med de förbättringsförslag som presenterats för Planeringssystemet och 
Produktionslayoutens utformande. Genom utbildning kan personal skapa sig en 
bättre uppfattning om den avgörande vikt rätt data har för att tillverkningsprocessen 
skall kunna fungera effektivt. Momentet för inmatning av data till 
planeringssystemet, som idag manuellt avräknas och registreras av operatörer, bör 
ses över för att minimera den mänskliga faktorn. 

 
6.2 Implikationer 
Denna studie genomfördes med syfte att bidra till ökad kunskap om hur en 
effektivare tillverkningsprocess kan uppnås med stöd av Lean Six Sigma. Genom 
besvarandet av studiens två frågeställningar har studiens syfte uppnåtts. Utifrån 
studiens resultat har slutsatser kunnat dras där eliminering eller minimering av 
förekommande slöserier är en förutsättning för att uppnå en effektiv 
tillverkningsprocess. Med stöd av Lean Six Sigma har förekommande slöserier 
kunnat härledas till brister i nuvarande arbetssätt. Genom att förbättra 
arbetsmetoder i syfte att bättre hantera identifierade brister leder detta till att 
slöserier helt kan elimineras eller reduceras. Förekomsten av slöserier kan anses vara 
generellt bland tillverkande verksamheter och förekommer i varierad omfattning 
beroende på verksamhet. De brister, eller rotorsaker, som direkt kan härledas till 
förekomsten  av  slöserier  varier  dock  beroende  på  studerat  fall  och  de  som 
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identifierats under denna fallstudie kan därmed inte anses vara generella. För att 
möjliggöra eliminering eller reducering av slöserier är det därmed av avgörande vikt 
att förstå bakomliggande orsaker till uppkomsten av slöserier innan 
förbättringsåtgärder kan utformas och implementeras. 

 
6.3 Metoddiskussion 
Metoder och arbetssätt som använts för att uppfylla studiens syfte har varit en 
litteraturstudie, fallstudie, datainsamling och dataanalys. Nedan förs en diskussion 
kring de olika delarna. 

 
6.3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har till stor del fokuserats på Lean Six Sigma som ett samlat 
begrepp. Ämnesområdet identifierades i ett tidigt skede och väckte intresse bland 
författarna och valdes som fokusområde för studiens litteraturstudie. Lean Six 
Sigma är en väldigt omfattande förbättringsmetod som kombinerar teoretiskt 
underlag från både Lean och Six Sigma. Genom att utgå från en relativt ny och 
omfattande förbättringsmetod har det har framför allt varit svårt att greppa och fullt 
förstå hur Lean och Six Sigma fungerar i relation till varandra och hur de praktisk 
kan kombineras. Därför var det en tidskrävande och mödosam process att först och 
främst förstå syftet med att kombinera dessa två metod och hur de praktiskt kan 
komplettera varandra. Ett medvetet val var att begränsa litteraturstudien rörande 
Lean Six Sigma till fyra litterära verk som ansågs vara centrala för ämnesområdet. 
Gemensamt för dessa litterära verk var utgångspunkten i den strukturerade 
arbetsmetoden DMAIC. Utifrån dessa publikationer sammanställdes en matris med 
verktyg, metoder och koncept utifrån vardera fas, matrisen återfinns i bilaga 1. 
Dessa verktyg, metoder och koncept studerades sedan för att avgöra dess 
tillämpning och relevans till det studerade fallet. Utifrån dessa publikationer 
skapades en god uppfattning och en grundläggande förståelse av 
förbättringsmodellen. Samtidigt fanns det teoretiska områden som dessa 
publikationer endast behandlade på en ytlig nivå. Därmed behövdes kompletterade 
teori samlas från både Lean Produktion och Six Sigma för att breda studiens 
teoretiska underlag. 

 
Genom att avgränsa sig i ett tidigt skede till denna metod kan detta medföra vissa 
nackdelar. En sådan avgränsning kan leda till att det studerade området bemöts med 
ett vinklat teoretisk underlag som möjligtvis bortser från vissa teoretiska aspekter. 
De studerade publikationerna talar dock om Lean Six Sigma som den ultimata 
förbättringsmodellen och förespråkar metodens vidsträckta 
implementeringsområden. Av denna anledning ville författarna utmana detta 
argument och avgöra ifall Lean Six Sigma praktiskt går att implementera och ifall 
det underlättar ett förbättringsarbete. Denna studie har visat att Lean Six Sigma 
praktiskt går att implementera i ett förbättringsarbete och har utifrån arbetsmetoden 
DMAIC strukturerat och förenklat arbetsprocessen. 

 
6.3.2 Fallstudie 
För att uppnå studiens syfte valde författarna att genomföra en fallstudie. 
Fallstudien genomfördes under drygt 5 veckor då författarna även befann sig i 
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fallföretagets lokaler. Genom att befinna sig på fallföretaget under en relativt lång 
tidsperiod skapades en väldigt god uppfattning kring det studerade objektet. 

 
Fallstudien som genomfördes var av karaktären enfallsstudie då endast en 
tillverkningsprocess studerats och 3 artiklar som flödar genom näst intill identiska 
förädlingsprocesser. Eftersom studien endast fokuserats på dessa 3 artiklar kan det 
argumenteras för hur pass generaliserbart resultatet är gentemot övriga artiklar som 
flödar genom tillverkningsavdelningen. Det som återfanns under fallstudien var att 
samtliga artiklar upplevde liknande problem som de 3 studerade artiklarna i hänsyn 
till de väntetider som identifierades vid första Processteg. Samtidigt utgör 
planeringssystemet, produktionslayouten och informationsförsörjningen 
strukturella delar i tillverkningsavdelningen som oundvikligen har en direkt inverkan 
på samtliga artiklar. Därmed anser författarna att studiens resultat i hänsyn till de 
brister och slöserier som identifierats är av relevans i hänsyn till de övriga artiklar 
som inte studerats. Trots detta kan andra slöserier eller brister förekomma för övriga 
artiklar som inte påvisats för de tre studerade artiklarna. 

 
Fördelaktigt för studiens resultat hade varit att inkludera i fallstudieobjektet flera 
artikeltyper och deras tillverkningsprocesser. Detta för att bredda studiens resultat 
och påvisa upptäckter och dess relation till fler artikeltyper. Detta var dock inte 
möjligt då studiens hade blivit alldeles för omfattande och tidkrävande. 

 
6.3.3 Datainsamling 
Som tidigare nämnts genomfördes fallstudien på fallföretaget i fem veckor. Denna 
relativt långa tidsperiod möjliggjorde insamling av stora mängder data som var av 
relevans för det studerade fallobjektet. Datainsamling har skett genom intervjuer, 
observationer, flödeskartläggningar, inventeringar samt insamling av dokument 
såsom driftstoppsrapporter, planeringsmallar och tillverkningshistorik. Den mängd 
data som samlats har systematisk lagrats, sorterats och analyserats utifrån dess 
relevans till studiens syfte. 

 
Som tidigare nämnts har Lean Six Sigma utgjort en stor del i studiens 
genomförande. Matrisen som sammanställdes i tidigt stadie har underlättat studiens 
arbetsprocess avsevärt och framför allt i hur författarna samlat och analyserat data. 
Utifrån vardera fas i DMAIC har relevanta verktyg, koncept och metoder utnyttjats 
och data har samlats utifrån det som efterfrågas i vardera fas. Datasamlingen har 
således skett kontinuerligt och ändrat fokus baserat på den fas studien befann sig i 
sett ur DMAIC. Sammanställningen och utnyttjandet av matrisen anser författarna 
varit en fördel vid hanteringen av ett så pass komplicerat analysobjekt och 
möjliggjort att insamlingen av de stora mängder data skett organiserat och 
strukturerat. 

 
6.3.4 Trovärdighet 
Under hela arbetsprocessens gång har studiens validitet och reliabilitet funnits i 
författarnas åtanke. För att stärka den interna validiteten intervjuades flera personer 
som ansågs vara av relevans till det studerade fallet. Liknande intervjufrågor har 
ställts till personal som innehar olika arbetsuppgifter för att jämföra svaren i syfte 
att  säkerställa  att  svar  som  erhölls  stämde  överens.  Data  som  erhållits  har 
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kontrollerats av personal på fallföretaget för att försäkra dess trovärdighet och att 
ingen information missförståtts. Studiens interna validitet anses även vara hög i 
hänseende till insamlad data genom observationer och historiska dokument. Flera 
källor har använts för att samla och mäta denna typ av insamlad data. Vid 
genomförandet av bland annat inventeringar gjordes dessa vid olika tillfällen för att 
stärka att inget av resultaten var missvisande och inte en engångsföreteelse. Då 
skillnader uppstod i resultat mellan olika intervjuobjekt med liknande eller samma 
arbetsuppgifter gjordes kompletterande intervjuer för att stärka studiens interna 
validitet. 

 
Studiens externa validitet anses vara god i olika hänseenden av studiens syfte. Den 
kunde dock ha ökats om flera fall studerats vilket möjligtvis hade gett ett resultat 
som varit mer generaliserbart. Författarna anser att studiens tillvägagångssätt går att 
använda i andra tillverkande verksamheter, i synnerlighet hos underleverantörer till 
bilindustrin, som har liknande förutsättningar som det studerade fallföretaget. 
Resultatet i olika fall hade dock blivit annorlunda eftersom tillverkningsprocesser är 
utformade på olika sätt och har ofta olika förutsättningar. Verksamheter med 
liknande CONWIP baserad produktionslayout och planering där 
informationsförsörjningen är av avgörande vikt kan dra nytta av inslag i denna 
studie. 

 
Genom att utgå från arbetsmetodens olika faser framgår det tydligt hur studiens 
frågeställningar besvarats på ett pedagogisk, strukturerat och genomtänkt sätt vilket 
stärker studiens reliabilitet. Besvarandet av studiens frågeställningar är välgrundat 
och verklighetsförankrat. Arbetsmetod, DMAIC, med stöd av den sammanställda 
matrisen har underlättat besvarandet av studiens frågeställningar och även 
förtydligat för läsare hur insamlad empiri analyserats i vardera fas. Eftersom de 
metoder och arbetssätt som tillämpats under studiens gång har dokumenterats väl 
har studiens reliabilitet ökats. För att uppnå en hög reliabilitet i studiens 
datainsamling har författarna fått tillgång till dokumenterade mätningar som gjorts 
dagligen av fallföretaget sedan två år tillbaka. Efter att intervjuer genomfördes 
jämfördes svaren med information som fallföretagets datasystem angav och 
författarna kunde på så vis bidra till en ökad reliabilitet. 

 
6.4 Slutsatser och rekommendationer 

 
För att möjliggöra effektivisering av en tillverkningsprocess bör slöserier identifieras 
och elimineras. En förutsättning för att kunna eliminera eller reducera förekomsten 
av slöserier är att förstå orsakerna till dess uppkomst. Orsaker grundar sig oftast i 
brister i nuvarande arbetsmetoder. Med stöd av Lean Six Sigma kan beslutsunderlag 
skapas kring förekommande brister i nuvarande arbetssätt som bidrar till 
uppkomsten av slöserier. Genom att förbättra hanteringen av dessa brister kan 
således slöserier elimineras eller reduceras. Förekomsten av slöserier kan variera 
beroende på vilken verksamhet det är som studeras. Därmed varierar även de 
underliggande orsakerna till uppkomsten av slöserier. Absolut avgörande för att 
möjliggöra eliminering eller reducering av förekommande brister är att förstå 
relation och samband mellan identifierade slöserier och orsaker till dess uppkomst. 
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I det studerade fallet identifierades slöserierna Överproduktion, Lager, Defekter och 
Väntan. Dessa slöserier uppstår till följd av brister i Planeringssystemet, 
Produktionslayoutens utformande och brister i informationsförsörjningen. Genom 
att se över identifierade brister i syfte att förbättra dessa strategisk viktiga punkter 
för tillverkningsprocessens effektivitet kan uppkomsten av påvisade slöserier 
elimineras eller reduceras. De förbättringsförslag som presenteras kan leda till en 
förbättring av förekommande brister och därmed eliminering eller reducering av 
identifierade slöserier. Förbättringsförslagen kan utgöra underlag för fallföretaget 
att utforma egna förbättringsåtgärder eller kan i sin helhet implementeras i syfte att 
effektivisera tillverkningsprocessen. 

 
6.5 Vidare forskning 
Studien påvisar att effektivare tillverkningsprocesser kan uppnås genom eliminering 
eller reducering av förekommande slöserier. Studien visar även hur Lean Six Sigma 
kan användas i förbättringsarbete i syfte att identifiera orsaker till uppkomsten av 
slöserier. En flerfallsstudie där Lean Six Sigma används i syfte att identifiera och 
eliminera förekomsten av slöserier hade bidragit till att studiens resultat blivit mer 
generaliserbart och implementerbart i fler tillverkande företag. Vidare forskning 
rekommenderas därmed att utforska hur Lean Six Sigma kan användas som stöd i 
syfte att identifiera och eliminera förekomsten av slöserier och därigenom uppnå 
effektivare tillverkningsprocesser. 
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Bilaga 1. Matrisen 
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Bilaga 2. Förkortningar tillhörande matrisen i bilaga 1 
 

 
 
 

Bilaga 3. Supermarket 
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Bilaga 4. Full korgstapel á 8 stycken lastbärare 
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Bilaga 5. Tom korgstapel á 8 stycken lastbärare 
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Bilaga 6. Genomförda strukturerade intervjufrågor 

 
1. Hur stor är efterfrågan på var och en av alla artiklar och hur stora är 

avropen på kroggrupp 9718545? 
2. Hur fungerar prioriteringslistan i Laru för dessa artiklar, samt hur räknas 

dessa ut (totalen, väntar, förds, PIA spärr)? 
3. Vad är genomloppstiden för dessa artiklar och hur har den räknats ut? 

(Vilka parametrar tar man hänsyn till)? 
4. Anpassas PIA efter hur många artiklar som tas ut ur förrådet? 
5. Vad slutar och börjar PIA och Färdiga i tillverkningsprocessen? 
6. Hur vet ni när en artikel går från PIA till färdiga? 


	1 Introduktion
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problembeskrivning
	1.3 Syfte och frågeställningar
	1.4 Omfång och avgränsningar
	1.5 Disposition

	2 Metod och genomförande
	2.1 Studiens arbetsprocess
	2.2 Ansats
	2.3 Litteraturstudier
	2.4 Fallstudie
	2.5 Datainsamling
	2.5.1 Observationer
	2.5.2 Intervjuer
	2.5.3 Dokumentstudier

	2.6 Dataanalys
	2.7 Trovärdighet

	3 Teoretiskt ramverk
	3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
	3.2 Lean Produktion
	3.2.1 Åtta slöserier

	3.3 Hantering av fysiska flöden
	3.3.1 Just-in-Time
	3.3.2 Push-system
	3.3.3 Pull-system

	3.4 Six Sigma
	3.5 Lean Six Sigma
	3.5.1 DMAIC
	3.5.2 Processkapabilitetsanalys


	4 Empiri
	4.1 Verksamhetsbeskrivning
	4.2 Kartläggning
	4.3 Planeringssystemet
	4.3.1 Informationsförsörjning
	4.3.2 Driftstoppsövervakning


	5 Analys
	5.1 Identifiering av slöserier
	5.1.1 Definierafasern - DMAIC
	5.1.2 Mäta och Analysera - DMAIC
	5.1.3 Sammanfattning av identifierade slöserier

	5.2  Eliminering av slöserier
	5.2.1 Implementering av Förbättring och Kontroll – DMAIC


	6 Diskussion och slutsatser
	6.1 Resultat
	6.1.1 Frågeställning 1
	6.1.2 Frågeställning 2

	6.2 Implikationer
	6.3 Metoddiskussion
	6.3.1 Litteraturstudie
	6.3.2 Fallstudie
	6.3.3 Datainsamling
	6.3.4 Trovärdighet

	6.4 Slutsatser och rekommendationer
	6.5 Vidare forskning

	Referenser
	Bilagor

