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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med ett företag som önskar vara 
anonymt i rapporten. Företaget har nyligen fått höjda produktionsmål då de fått ta 
över produktion från en fabrik som håller på att avvecklas. Då arbetskraften 
fortfarande är densamma har detta lett till att de anställda får jobba övertid. 
Studien har huvudsakligen fokuserats på en avdelning inom företaget men till viss 
del har studien också krävt att mindre delar av de två andra avdelningarna också 
studerades. 

Syftet med projektet var att se över hur arbetsprocessen kunde effektiviseras så att 
målen kan nås utan att personalen behöver jobba övertid. Som ramverk för 
projektet användes en version av Six Sigmas lösningsmetodik DMAIC, nämligen 
RDMAIC, där en Recognize-fas har lagts till i starten av arbetet. Projektet 
innefattar en mängd metoder och verktyg, där de flesta härstammar från Lean 
Production, däribland SMED och Kaizen Event. Med andra ord har 
examensarbetet utförts som ett Lean Six Sigma-projekt. 

Utöver detta har fokus även lagts på motivation och hur detta påverkar de 
anställda, exempelvis genom djupintervjuer. Genom att analysera relevanta teorier 
om hur människor motiveras har författarna också kunnat ge rekommendationer 
på vilka åtgärder som eventuellt kan vidtas för att försöka höja operatörernas 
motivation och förbättra stämningen på avdelningen. 

Genom studien kommer förhoppningsvis det aktuella företaget kunna få en inblick 
i hur det kan förbättras. Studien visar bland annat att Kaizen Event är något som 
kan ha stor inverkan på både produktion och motivation. 

  

 
 



Sammanfattning 

Abstract 

This thesis has been issued in collaboration with a company that wishes to remain 
anonymous in the report. The company has recently seen an increase in the 
production targets since they had to take over some production from a plant that is 
being decommissioned. As the workforce remains the same, this has led to the 
employees having to work extra hours. The study has mainly focused on one 
department within the company, but to some extent the study has also demanded 
that smaller parts of the two other departments also were studied. 

The aim of the project was to look at how the work process could be streamlined 
so that the goals can be reached without the staff needing to work extra hours. As 
a framework for the project a version of Six Sigmas problem solving methodology 
DMAIC was used. This specific version is called RDMAIC, where a Recognize 
phase has been added at the start of the project. The project includes a variety of 
methods and tools, most of which originated from lean production, including 
SMED and Kaizen Event. In other words, this project was carried out using a 
Lean Six Sigma methodology. 

In addition to this focus has also been placed on motivation and how it affects the 
employees, for instance through in-depth interviews. By analyzing relevant 
theories about how people are motivated, the authors have been able to give 
recommendations on what measures might be taken to try to increase the 
operators motivation and improve the atmosphere in the department. 

This study will hopefully bring the current company a valuable insight into how it 
can be improved. Among other things the study shows that Kaizen Event is 
something that can have a significant impact on both production and motivation. 

  

 
 



Terminologi 

Terminologi 

DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control är en 
problemlösningsmetod som används inom Six Sigma. 

Kaizen - Filosofin om ständiga förbättringar vilket är en central del av Lean. 

Muda - Ett japanskt ord som betyder slöseri, ett begrepp som används inom Lean. 

SIPOC – Supplier, Inputs, Process, Outputs, Customer är en flödeskarta av en 
process som används inom Six Sigma. 

VSM - Value Stream Mapping, vilket betyder värdeflödesanalys och är en 
kartläggningsmetod som används inom Lean. 
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1.     Introduktion 

1.     Introduktion 

Nedan följer bakgrunden till projektet, samt dess syfte och mål. 
Problemdefinitionen och projektets avgränsningar kommer även att presenteras i 
detta kapitel. 

1.1     Bakgrund 
För enkelhetens skull kan man säga att det finns tre avdelningar, i avdelning ett 
skapas produkten, i avdelning två behandlas produkten och sedan modifieras 
måtten på den för att komma närmre kundens 
måttbeställning. Sedan skickas produkten till 
avdelning tre där den får sin slutgiltiga form. 
Efter det skickas produkten återigen till 
avdelning två där den behandlas på ett liknande 
sätt som den gjorde första gången, samt får sina 
slutgiltiga mått. Efter att denna behandling har 
gjorts packas produkten ner i en låda och 
skeppas med lastbil från fabriken. 

Projektet har utförts med störst fokus på avdelning två, med syftet att öka 
avdelningens output i förhoppning om att kunna minska övertidsarbetet. För att 
kunna förstå hur examensarbetet har utförts samt vilka problem som stötts på 
under projektets gång är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för hur 
processerna är utformade i avdelning två. 

Till att börja med är det viktigt att förstå att varje produkt skall köras på samma 
maskiner under liknande processer två gånger under sin tillverkningstid. Den 
första gången är när produkten kommit in från avdelning ett och den andra gången 
är när produkten kommit tillbaka ifrån avdelning tre. Den första behandlingen 
innefattar ett förarbete och även ett mindre efterarbete, för- och efterarbetet skulle 
kunna ses som ett slags hantverk som operatörerna utför. Den andra gången 
produkten kommer in till avdelningen utförs också ett visst förarbete, men 
noterbart här är att efter behandlingen kommer ett betydligt mer omfattande 
efterarbete än vad som var fallet under den första behandlingen. 

Avdelning två använder främst två maskiner till att behandla produkterna, med 
vissa undantag, skulle det röra sig om mindre produkter finns även mindre 
maskiner att köra dem på. Med tanke på att avdelningens produktionsmål är cirka 
20 produkter i veckan betyder detta att avdelning två ska utföra cirka 40 
behandlingar i veckan. På avdelningen finns det 15 anställda operatörer samt 5 
inlånade operatörer från en annan avdelning. Operatörerna på avdelningen arbetar 
8-timmars skift (förmiddag, eftermiddag och natt) och genomsnittligen är 4,6 
personer planerade att arbeta per skift. 

För närvarande ligger cykeltiden i avdelning två på ungefär 8 timmar (lite mer för 
den andra behandlingen) men det kan skilja en del då praktiskt taget varje produkt 
är unik. Djupare än så kommer rapporten tyvärr inte att gå gällande processerna 

Figur 1.1 Flödet i fabriken 
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1.     Introduktion 

och dess utförande. Detta är på grund av att företaget har en sekretesspolicy som 
rapporten måste förhålla sig till. 

1.2     Företagsbeskrivning 
Projektet har utförts på en av Halmstads större industrier med över 400 anställda. 
På fabriken utvecklas och tillverkas maskinbeklädnad till pappersindustrin. 
Företaget har även ett fåtal tjänstemän med Six Sigma Blackbelt-utbildning som 
arbetar med kvalitetsfrågor och förbättringsarbete. Utöver detta är företaget även 
certifierat enligt både ISO 9001 (som berör kvalitet) och ISO 14001:2004 (som 
berör miljö). 

1.3     Syfte och Mål 
Det huvudsakliga syftet med projektet är att komma med förslag på hur cykeltiden 
skulle kunna kortas ned och om möjligt även implementera dessa 
förbättringsförslag. För att korta ned cykeltiden har målet varit att tidsmässigt 
korta ned de icke värdeskapande momenten. 

1.4     Problembeskrivning 
Nyligen har produktionsmålen på avdelningen där projektet har fokuserats stigit 
ganska drastiskt, från cirka 12 produkter i veckan till dryga 20 produkter i veckan. 
Till detta hör att arbetskraften på avdelningen ligger kvar på ungefär samma nivå, 
bortsett från den inlånade personalen från en annan avdelning på företaget. 

Problemformuleringen har definierats som: Vad kan göras för att öka 
avdelningens output i syfte att uppnå de nya produktionsmålen? 

1.5     Avgränsningar 
Examensarbetet har avgränsats från: 

• Att titta på defekta produkter.  
• Avdelning ett och tre. 
• Nattskiftet. 

Det finns en rad anledningar till att dessa avgränsningar gjorts. Anledningen till 
att projektet avgränsats från att titta på defekta produkter är att defekta produkter 
förekommer relativt sällan och har väldigt oregelbundna orsaker. Avgränsningen 
från avdelning ett och tre gjordes på begäran av uppdragsgivaren då de ville att 
arbetet skulle fokuseras mot avdelning två. Avgränsningen från nattskiftet gjordes 
mest av praktiska skäl, bland annat eftersom att projektet har krävt mycket 
kommunikation med diverse tjänstemän på företaget och dessa jobbar endast 
under dagtid. En annan anledning till att avgränsningen från nattskiftet inte 
bedömdes ha så stor betydelse var för att operatörerna använder sig av 
önskeschema. Detta betyder alltså att de själva får bestämma vilket skift de ska 
jobba på, vilket leder till att personalen roterar väldigt mycket och således ledde 
denna frekventa rotation till att alla operatörerna ändå kunde bli en del i 
förbättringsarbetet. 
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1.     Introduktion 

1.6     Individuella ansvarsområden och insatser 
Adam Wulffs huvudsakliga ansvarsområden: 
Beräkningar av produktivitet, samt styckena; [Sammanfattning, Abstract], [1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5], [2.2.2 (Single-Minute Exchange of Die (SMED), Poka-Yoke, 
Produktivitet, Kaizen Event)], [3., 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, 3.3, 3.3.1, 
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7], [4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.2, 4.2.5, 
4.2.6, 4.2.7], [5.1, 5.2], [6., 6.1, 6.3] och [Källförteckning]. 

Frederic Taibo Alvarados huvudsakliga ansvarsområden: 
SIPOC, Spagettidiagram, samt styckena; [Förord], [2.1, 2.2.1, 2.2.2 (Metoder för 
kartläggning av produktionssystemet, 7(+1) former av slöserier), 2.2.3, 2.3], 
[3.1.2, 3.1.6, 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3], [4.1.3, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4], [5.3, 5.4], 
[6.2]. 

Övriga områden inom examensarbetet, framförallt de praktiska delarna (den tid 
som tillbringades företaget) men även sökandet och granskandet av vetenskapliga 
artiklar, har utförts gemensamt med ungefär lika stor insats från båda författarna. 
Givetvis har båda författarna deltagit i att granska och revidera samtliga texter. 
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2.     Metod 

2.     Metod 

Kapitlet kommer att behandla vilken metod som har valts och även motivera 
varför den just den aktuella metoden valdes och inte någon annan. Kapitlet 
avslutas genom att behandla insamling av data. 

2.1     Metoddiskussion 
2.1.1     Six Sigma 
Metoder inom Six Sigma  
Inom Six Sigma finns det olika metoder som går att följa, en av dem är DMAIC 
vilket är en metod som används för att eliminera orsaken till variation och defekta 
produkter. Fördelen med upplägget av DMAIC är att metoden är strukturerad och 
har klara steg att följa (Brassard, Finn, Ginn & Ritter, 2003). Metoden kan även 
användas som ett stage-gate system vilket underlättar planeringen och tydliggör 
arbetets olika stadier samt när de ska vara avslutade (ibid.). Det finns även en 
annan metod inom Six Sigma, DFSS-metodiken som används för att uppfylla 
kundkraven när en ny produkt, tjänst eller process kommer att införas i företaget 
(Barssard et al., 2003; Sörqvist, 2004). Då flödet i processen förblir som tidigare 
och produkterna varierar konstant var det inte relevant att försöka arbeta utifrån 
DFSS-metodiken. 

Metod för kartläggning av processflödet - SIPOC 
SIPOC används vanligtvis i en tidig fas för att kartlägga stegen före-, under- och 
efter den utvalda processen. Metoden medför klara avgränsningar, vart data kan 
samlas in och det ger en övergripande bild av processen för att möjligöra 
tillverkningen av produkten (Brassard et al., 2003). 

2.1.2     Lean 
Singel Minute Exchange of Die (SMED) 
SMED är en av de metoder som har stor effekt för produktionen då syftet för 
metoden är att reducera ställtiden till 10 minuter eller mindre (The Productivity 
Press, 1996). Metoden innefattar att identifiera interna och externa moment och 
sedan transformera interna momenten till externa för att reducera cykeltiden hos 
produktionen (Quest Worldwide, 2007; Sörqvist, 2004). Metoden medför att fler 
produkter hinner produceras under en kortare tid vilket ger en högre produktivitet 
(Bellgran & Säfsten, 2005). 

Value Stream Mapping (VSM) 
Värdeflödesanalyser används för att kartlägga produkters tillverkningstid från 
leverantör till kund. Metoden ger en grundläggande överblick av en processkarta 
för att kunna identifiera vilka delar i processen som skapar flaskhalsar. 
Värdeflödesanalysen visar hur lång tid det tar för material från leverantörerna till 
att bli en färdig produkt åt kunderna, men även om det är en tryckande eller 
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2.     Metod 

dragande process i produktionssystemet (Bellgran & Säfsten, 2005; Quest 
Worldwide, 2007). 

Ishikawadiagram 
Ishikawadiagram är ett verktyg som används för att identifiera de olika orsakerna 
till att det önskade målet ej har uppnåtts (Bergman & Klefsjö, 2007; Sörqvist 
2004). Metoden kan användas för att få en helhetsbild av varför produktionsmålen 
inte har uppnåtts, genom att se hur många orsaker varje gren innehåller kan också 
de största huvudorsakerna identifieras (Brassard et al., 2003; Quest Worldwide, 
2007). 

Metod för ordning och reda - 5S 
5S är en metod för att ha ordning och reda i arbetsplatsen, för att ha tillgång till de 
verktyg som behövs och för att kunna utföra det förväntade arbetet (Quest 
Worldwide, 2007). Metoden är relativt enkel att införa och leder till en synlig 
förbättring av arbetsplatsen vilket medför ökad motivation och arbetstrivsel 
(Sörqvist, 2004). 5S-metodiken har uteslutits i detta examensarbete då företaget 
redan har infört och använder sig av 5S för att hålla ordning och reda. 

Poka-Yoke 
Det finns flera former av Poka-Yoke, metoden används för att underlätta arbetet 
genom att felsäkra utförandesekvensen, antalet komponenter eller formen av 
produkten i produktionen (Sörqvist, 2004; Quest Worldwide, 2007). 
Felsäkringsmetoden som är relevant för projektet är utförandesekvensen som 
innefattar en form av checklista som säkerställer att processen följs i rätt ordning 
(Quest Worldwide, 2007). En annan metod av Poka-Yoke kan införas med hjälp 
av fixturer genom att komponenterna (eller fixturerna) utformas på ett sätt som 
endast möjliggör positionering på ett sätt. Denna formen av metoden är dock 
ingenting som kommer att användas i detta projekt då det inte finns något behov 
av den. 

Spagettidiagram 
Spagettidiagram används som ett verktyg för att se hur mycket operatörerna 
förflyttar sig för att hämta olika verktyg, material eller produkter. Metoden visar 
hur mycket operatören förflyttar sig, vilket kan kopplas till hur mycket tid som går 
åt för utförandet av arbetet. Syftet med spagettidiagrammen är att hitta onödiga 
moment, som är en form av Muda (Quest Worldwide, 2007). 

7(+1) Former av slöserier 
7(+1) former av slöseri (förklaras i kapitel 3.3.1) innefattar de icke värdeskapande 
moment som förekommer i fabriken och bör elimineras (Bellgran & Säfsten, 
2005; Bergman & Klefsjö, 2007, Sörqvist, 2004). Det är viktigt att kategorisera de 
olika former av Muda då det tydliggör vilka delar av processen som ger störst 
upphov till slöseri. Metoden ger en klar bild över vilka former av icke 
värdeskapande moment som finns i organisationen. 
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2.     Metod 

 

 

Förbättringshjulet - PDCA 
PDCA är en metod för att enkelt visualisera i vilket stadie eventuella projekt 
befinner sig i och för att ledningen ska kunna följa upp förbättringsarbeten. 
Metoden möjliggör även för utomstående individer att förstå i vilket fas 
förbättringsarbetet befinner sig och hur omfattande projektet är. Metoden kan 
jämföras med DMAIC, som är en mer detaljerad process att arbeta efter (Mishra 
& Sharma, 2013), och därav uteslöts PDCA. 

Kaizen Event 
Kaizen Event är en metod för att genomföra förbättringsarbete på arbetsplatsen 
där operatörer, ledningen och övrig personal som är delaktiga i processen ska 
delta tillsammans. Ett Kaizen Event kan utföras med hjälp av följande metoder; 
kartläggning av processtegen, ett sorteringsverktyg - 5S som även rekommenderas 
att börja eventet med, utforma ett standardiserat arbetssätt et cetera (Sayer & 
Williams, 2007). 

2.1.3     Intervjuer 
Det finns två metoder av intervjuer, den första metoden är kvalitativa 
undersökningar och den andra metoden är kvantitativa undersökningar (Sörqvist, 
2004). Kvalitativa intervjuer innefattar att intervjuaren personligt deltar genom att 
ställa frågorna till den intervjuade personen. Inom kvalitativ intervju finns det ett 
antal sätt att genomföra undersökningen, till exempel med djupintervjuer, 
fokusgrupper, och observation (ibid.). Intervjufrågorna som användes i 
examensarbetet finns att se i bilaga 1-3. 

Djupintervjuer 
Djupintervjuer är en metod som möjliggör att en öppen relation kan etableras 
mellan författarna och operatörerna (Sörqvist, 2004), metoden bidrar även till 
spontanitet och klarläggande av problemet. Direktintervjuer har stora krav på 
intervjuaren, tidsåtgången är hög och svaren kan bli påverkade av intervjuaren 
(ibid.). 

Fokusgrupper 
Fokusgrupper är en metod där gruppen består av 6 till 12 deltagare (Sörqvist, 
2004). Metodens fördel är att en öppen diskussion kan hållas mellan deltagarna. 
På grund av att operatörerna är starkt sammansvetsade så uteslöts metoden då 
grupptryck kan vara en av orsakerna till att vissa åsikter ej framförs (ibid.). 
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2.     Metod 

Observation 
Observation sker i from av vad observatören ser i den aktuella situationen. Det 
som ses är faktiska beteenden, dock erhålls inte kunskap om bakomliggande 
orsaker och observatören kan påverka situationen med sin fysiska närvaro (ibid.). 

2.2     Metodologi i detta examensarbete 
Metodera som valdes för projektet baserades på företagets rekommendationer. 
Författarna läste även läroböcker och praktiska böcker för att få en uppfattning av 
vilka metoder som var relevanta för projektarbetet. Under projektets gång 
analyserade författarna också ett antal vetenskapliga artiklar för att ha konkreta 
grunder inför besluten som fattades vid problemlösning. 

2.2.1     Six Sigma 
RDMAIC 
Den första modellen som projektarbetet byggdes upp kring var RDMAIC då den 
har använts som ramverk för hela arbetsgången. Brassard et al. (2003) stödjer 
även detta beslut då de menar att en fördel med DMAIC-metodiken är att det 
skapar “ett ramverk för förbättringsarbete” och hjälper till att visualisera de olika 
stegen i projektet. RDMAIC användes som en form av stage-gate-system och för 
att enklare kunna strukturera upp ett Gantt-schema.  

2.2.2     Lean 
Metoder för kartläggning av produktionssystemet 
För att få en klarare uppfattning av företagets tillverkningsprocess valdes några 
metoder ut för att kartlägga och dokumentera processen. Metoderna Ishikawa-
diagram, SIPOC (vilket egentligen är ett Six Sigma-verktyg), Värdeflödesanalys 
och Spagettidiagram valdes för kartläggningen då det gav en god överblick på de 
olika stegen i produktionen (spagettidiagrammet finns att beskåda i bilaga 4). 
Ishikawa-diagramet visar de olika potentiella orsakerna som medför att 
produktionsmålen inte blir uppnådda (Ishikawadiagrammet går att skåda i bilaga 
5). SIPOC användes för att få en djupare förståelse av vad som krävdes för att en 
produkt skulle kunna tillverkas (exempel på SIPOC finns i bilaga 6). En 
värdeflödesanalys gjordes för att kunna jämföra hur avdelning två förhåller sig 
mot de andra två avdelningarna och metoden gav också en inblick i hur lång tid 
det tar för produkten att gå från leverantör till kund (VSM finns att skåda i bilaga 
7). Det är även viktigt att se över hur mycket operatören förflyttar sig då det kan 
leda till onödiga moment som i sin tur leder till tidsförlust. För detta kan 
spagettidiagram användas för att kartlägga operatörens förflyttningar under en 
viss process, genom att analysera spagettidiagrammet går det att identifiera 
eventuella onödiga rörelser i syfte att eliminera dem. 

7(+1) former av slöserier 
Examensarbetets mål är att minimera icke-värdeskapande aktiviteter då är det 
viktigt att reducera de slöserier som förekommer och fokusera på de 
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värdeskapande aktiviteterna. Väntan som nämns både av Sörqvist (2004) och 
Quest Worldwide (2007) är den kategorin där de flesta slöserierna i avdelningen 
hamnade under och det medför att tid är den största formen av slöseri i 
avdelningen.  

Single-Minute Exchange of Die (SMED) 
Den första delen i SMED-arbetet gick ut på att ta ut de olika stegen i arbetet och 
sammanställa det till en mätmatris. Matrisen användes sedan till att föra protokoll 
över hur lång tid de olika arbetsmomenten tog. Genom att föra tidsstudier över 
arbetsmomenten kunde författarna sedan utvärdera mätdatan genom att sålla ut 
onödiga moment och moment som kunde gjorts externt samt identifiera rent 
tidsslöseri. Detta betydde även att så kallade “best practice”-tider till för- och 
efterarbete kunde approximeras. I tidsstudien gjordes även en matris där det var 
tänkt att operatörerna själva skulle fylla i tiderna för för- och efterarbete och även 
tiden mellan produkterna. Detta gjordes för att operatörerna själva skulle bli 
uppmärksammade på hur mycket tid som ibland kan försvinna på grund av till 
synes onödiga moment. 

Poka-Yoke 
Poka-Yoke användes för att felsäkra detaljplaneringen, tidigare har det varit 
vanligt med omplanering och omprioritering med väldigt kort varsel. Detta har 
betytt att många gånger har en operatör förberett en produkt helt i onödan (och 
ibland har produkten till och med tagits av maskinen för att en annan produkt 
planerats in före). Detta har lett till att operatörerna mer eller mindre slutat 
förbereda produkterna vilket kan ses som en stor orsak till slöseri. Genom att 
felsäkra detaljplaneringen för att möjliggöra förberedelsearbetet igen var 
förhoppningen att tjäna in upp emot åtta timmar i veckan per maskin. 

Produktivitet 
Genom att analysera mätvärdena som erhölls av SMED-arbetet och tillhörande 
tidsstudie kunde “best practice”-tider och rekommenderade måltider 
approximeras. Dessa tider approximerades efter en modell där produktens storlek 
togs hänsyn till för de moment där storleken har betydelse. Modellen testades 
sedan gentemot produkter som blivit bokförda i datasystemet och gav en 
uppskattning som författarna tyckte var förvånansvärt bra. Tanken var att med 
hjälp av dessa tider kunna räkna ut ett produktivitetsmått på avdelningen under ett 
fåtal utvalda veckor. 

Kaizen Event 
Som ett sista steg i projektet genomfördes ett Kaizen Event. Det blev tyvärr bara 
ett endagars-event som inleddes genom att författarna höll i en presentation om 
Kaizen och det grundläggande tankesättet i SMED-metodiken. Detta event hade 
fokus på följande bitar; kartlägga och standardisera arbetsmetoder, ta fram en 
grund till arbetsinstruktioner, ta fram rekommenderade mål-tider för 
arbetsmomenten och identifiera svårigheter och onödiga moment i arbetet. 
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Ytterligare en förhoppning med dagen var att operatörerna själva skulle inse att 
det går att genomföra ett för- eller efterarbete relativt fort, utan att jobba ihjäl sig, 
för att sedan kunna ta sin rast under tiden maskinen körs på automatik. En annan 
sak som bedömdes vara viktig i samband med Kaizen Eventet var att praktiskt 
genomföra och implementera förbättringsförslag under eventet. Detta med syftet 
att visa operatörerna att de blir hörda och deras tankar och åsikter faktiskt får 
genomslag. Förutom denna bit var även lagbyggande ett viktigt moment, av den 
anledningen var det planerat att företaget skulle bjuda på frukost, lunch och fika 
för samtliga deltagare och att gruppen skulle förtära detta tillsammans. Dagen 
avslutades med en fika för att fira dagens framgångar. 

2.2.3     Intervjuer 
Examensarbetets intervjuer gjordes kvalitativt då intervjuerna skedde med 
författarnas och operatörernas fysiska närvaro. Då intervjuerna är kvalitativa 
utgick intervjun från konvergensprincipen som innefattar att undersökningen 
fortgår tills den sista intervjun inte längre tillför någon ny kunskap (Sörqvist, 
2004). Under den kvalitativa formen av intervju finns det två tillvägagångssätt 
som använts i projektet, djupintervjuer är den ena formen och den andra är genom 
observationer. 

Djupintervjuer 
Djupintervjuer gjordes på både operatörerna och ledningen. operatörernas intervju 
bestod av att av två olika frågeformulär, det första intervjubladet bestod av frågor 
kring förbättringsförslag och det andra bladet handlade om motivationsfrågor. 
Ledningen hade ett eget formulär där frågorna bestod av vad de hade för 
uppfattning om avdelning två.  

Observationer 
Observation skedde genom att författarna studerade de aktuella händelserna som 
inträffade under arbetsdagarna. Observationerna skedde i form av direkta 
observationer då författarna var fysiskt i avdelningen för att observera 
produktionsprocessen. 

2.3     Förberedelser och insamling av data 
2.3.1     Förberedelser 
Förberedelserna inför examensprojektet krävde en viss förståelse av vad själva 
orsaken till att produktionsmålen ej uppnåddes. Då projektbeskrivningen som 
erhölls av uppdragsgivaren innefattade SMED, VSM och Spagettidiagram var det 
en självklarhet att börja läsa litteratur angående dessa områden. Uppdragsgivarna 
förklarade även att operatörerna i avdelningen är starkt sammansvetsade och det 
medför svårigheter att komma med förändringar. Operatörernas mentalitet är en 
viktig faktor för att kunna överhuvudtaget införa förändringar. För att lyckas med 
att implementera en förbättring krävs det att de anställda är mottagliga till ett nytt 
arbetssätt. 
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2.3.2     Insamling av data 
Författarna introduceras i avdelningen 
För att möjliggöra utförandet av förbättringsprojektet var det viktigt att presentera 
sig själv och förklara tydligt vad syftet med vårt examensarbete och dess mål. 
Första veckan på avdelningen användes bara till att få god kontakt med 
personalen, detta gjordes bland annat genom att författarna personligen 
presenterade sig för operatörerna samt förklarade vilken typ av projekt de skulle 
genomföra på avdelningen. Utöver detta användes även första veckan till att iaktta 
operatörernas arbetssätt i syfte att få kunskap om hur processen fungerar. 

Intervju - uppfattningsfrågor 
Veckan efter fortsatte författarna med att presentera sig själva och samtidigt 
påbörjades frågeformuleringar inför en kvalitativ intervju över operatörernas 
förbättringsidéer (intervjufrågorna och svaren finns att beskåda i bilaga 1). Från 
ett tidigare projektarbete förstod författarna att det inte gick att börja med 
mätningar direkt då det kan missuppfattas och leda till motstånd. En av 
anledningarna till att intervjun genomfördes redan i början var för att bryta isen 
mellan författarna och operatörerna och för att undvika motstånd i så hög grad 
som möjligt. I samband med intervjufrågorna ställdes även frågan om i vilken 
ordning delmomenten utförs i operatörernas arbetsprocess. Frågan ställdes för att 
få en klarare bild över hur operatörerna arbetar i dagsläget och för att få en bättre 
förståelse för vilka moment som utförs i processen beroende på vilken produkt 
som körs.  

När intervjuerna var klara och en god kontakt hade etablerats med operatörerna, 
utfärdades ett Ishikawadiagram för att kartlägga de orsakerna som kan leda till att 
produktionen inte uppnår produktionsmålen. Av Ishikawadiagrammet kunde det 
avläsas att en av de större orsakerna var människan. När intervjun för operatörer 
och Ishikawadiagramet var klara gjordes det en ny kvalitativ intervju, denna 
gången till ledningen, för att se hur de uppfattar avdelningen som projektet 
utfördes i (intervjufrågor finns i bilaga 2).  

VSM 
En värdeflödesanalys gjordes strax efter att ledningsintervjuerna var avklarade för 
att se produktens färd från att det kommer in som råmaterial av leverantörer tills 
det är en färdigpackad produkt redo för leverans till kund. Metoden gav en 
förståelse för hur lång tid det tar för olika avdelningar att bearbeta produkten och 
visar även vart flaskhalsar kan bildas. Det som också går att läsa av ur en 
värdeflödesanalys är antalet genomsnittliga operatörer på varje avdelning och 
tiden som produkten är i vänteläge. 
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SIPOC 
En SIPOC gjordes för att få en godare förståelse och en djupare inblick i 
avdelningens process där projektarbetet utförs. Avdelning två, där projektarbetet 
utförs, har två Suppliers, den första är avdelning ett som är före och den andra är 
avdelning tre som är efter. Den första Inputen består av en produkt med 
kundbeställd kvalité och standardtillverkningsmått och kommer från avdelning 
ett, den andra består av en produkt närmre sina slutgiltiga mått och egenskaper 
och kommer ifrån avdelning tre. Processen som utförs på den första Inputen 
skiljer sig lite från den som utförs på den andra Inputen då produkterna skiljer sig 
något åt. Outputen som kommer ur den första processen är en produkt i rätt 
storlek med förbättrade egenskaper och den andra processen färdigställer 
produkten. Den första processens Customer är tredje avdelningen och den andra 
processens Customer är skeppningsavdelningen som skickar produkten till 
slutkunden. 

Tidstudier - Matris 
Metoderna som användes för projektet gav författarna en klar bild över hur 
processen fungerade och de olika moment som krävdes för att framställa en 
produkt. Då arbetet går ut på att öka produktionen behövdes en tidstudie över hur 
lång tid det tar att utföra alla moment och hur mycket tid det går åt att genomföra 
produktbytet (det vill säga ställtid). Fyra olika matriser utformades beroende på 
för- och efterarbete på de två olika produkterna som nämnts tidigare i rapporten 
(Kapitel 1.1). En del av matriserna fick justeras om lite i sann “trial and error”-
anda för att tidsmätningen skulle följa processtegen och underlätta mätningen. 
Under mätningsfasen utformades en ny matris som operatörerna skulle få fylla i 
på egen hand och som tog hänsyn till ställtiden för att öka deras medvetenhet om 
hur mycket tid som gick åt vid produktbytet. Då författarna var medvetna om att 
resultatet från operatörernas egen tidsdokumentation eventuellt skulle leda till 
förskönade siffror gjordes det även egna mätningar utifrån samma mall. 

Spagettidiagram 
När datainsamlingen från tidsstudiematriserna nästan var klar påbörjades ett 
spagetti-diagram för att kartlägga hur mycket operatörerna förflyttades. 
Diagrammet utfördes för att kartlägga sträckan som operatören förflyttar sig under 
tiden denne utför ett förarbete, efterarbete eller ställtid. Spagetti-diagrammet 
användes inte bara för att se operatörens totala förflyttningssträcka, utan även 
sträckan mellan de olika processtegen och för att se om det krävdes en längre 
förflyttningssträcka för att hämta olika verktyg eller redskap. Diagrammen gjordes 
på varje enskild operatör som var maskinansvarig med syftet att 
spagettidiagrammen inte skulle bli alltför plottriga (spagettidiagram finns i bilaga 
4). 
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Intervju - Motivation 
En ny intervju gjordes med operatörerna angående motivation. Intervjun bestod 
endast av tre frågor för att inte ta upp för mycket tid av operatörerna 
(intervjufrågor finns i bilaga 3). Syftet med intervjun var att undersöka 
stämningen i avdelningen, vilka delar i arbetet operatörerna uppskattade mest och 
för att ta reda på vad som skulle kunna få operatörerna att känna sig mer 
motiverade. Resultatet presenteras under 4.1.3. 
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3.     Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen att presenteras. Detta 
kommer att göras genom att de böcker som använts summeras kortfattat. Sedan 
kommer även utvalda, relevanta teorier, metoder och verktyg från dessa böcker 
och artiklar att presenteras så att läsaren skall kunna få en förståelse för hur 
författarna har gått till väga i samband med detta examensarbete. 

3.1     Sammanfattning av relevant litteratur 
Nedan kommer de böcker som ansetts relevanta för projektet att presenteras i 
bokstavsordning. Tillsammans med lite bakgrundsinformation om författarna 
kommer detta att påvisa den vetenskapliga grund som rapporten vilar på. 

3.1.1     Kvalitet från behov till användning 
Kvalitet från behov till användning är en bok av författarna Bo Bergman och 
Bengt Klefsjö. Bergman är innehavare av SKF-professuren i kvalitetsutveckling 
vid Chalmers tekniska högskola och har dessutom under 15 år varit professor 
inom kvalitetsteknik vid Tekniska Högskolan i Linköping. Klefsjö är även han 
professor inom kvalitetsteknik men vid Luleå tekniska universitet. Han har bland 
annat blivit utsedd till “årets lärare på ekonomilinjen” två gånger. Boken de båda 
har skrivit tillsammans handlar genomgående om kvalitet. Den är uppbyggd i fem 
relativt fristående delar som består av; Kvalitet för framgång, Utvecklingskvalitet, 
Produktionskvalitet, Kvalitet som kundtillfredsställelse och Ledarskap för 
kvalitet. Boken ger en bra helhetssyn på ämnet kvalitet och tar upp de flesta kända 
teorier, filosofier, metoder, standarder, et cetera, som rör ämnet. 

3.1.2     Lean for Dummies 
Lean for dummies är skriven av Natalie J. Sayer och Bruce Williams. Sayer tog 
kandidat examen inom Mechanical Engeineering från Univesity of Daytona och 
sin master examen inom Manufacturing System Engineering från Univesity of 
Michigan. Hon har även Six Sigma Black Belt och är Global Leadership 
Executive Coach. Williams tog master examen från både Univeristy of Colorado 
och Johns Hopkins University. Han är även en av författarna till de bästsäljande 
böckerna Six Sigma for Dummies 2005 och Six Sigma Workbook for Dummies 
2006. Lean for dummies förklarar enkelt vad lean innefattar och dess filosofi. 
Boken tar även upp olika metoder och verktyg som kan implementers och 
förklarar hur de ska genomföras. Boken förklarar till exempel stegvis hur det går 
att genomföra en värdeflödesanalys eller ett Kaizen Event. 

3.1.3     Minnestrimmaren 6 Sigma 
Minnestrimmaren 6 Sigma, eller som den heter på sitt originalspråk, Six Sigma 
Memory Jogger, är en handbok som tar upp olika verktyg och metoder för Six 
Sigma. Bland dessa verktyg hittar vi bland annat; DMAIC, SIPOC, FMEA och 
Flödesscheman. Boken förklarar systematiskt och enkelt tillvägagångssättet för 
hur metoder eller verktyg kan implementeras i verkliga arbetssituationer. 
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Minnestrimmaren 6 Sigma är författad av Michael Brassard, Lynda Finn, Dana 
Ginn och Diane Ritter. Enligt författarna själva är boken så utförlig att den skulle 
kunna användas vid utbildning av deltagare i Six Sigma-team. 

3.1.4     Nya perspektiv på organisation och ledarskap 
Nya Perspektiv på organisation och ledarskap är en bok skriven av Lee G. 
Bolman och Terrence E. Deal, som båda är doktorer. Boken tar upp organisationer 
och ledarskap ur fyra olika perspektiv. Det strukturella perspektivet, som främst 
behandlar om organisationens struktur och hierarki. Human Resource-
perspektivet, som behandlar hur en organisation kan anpassas för att fylla 
människors behov och på så vis påverka dynamiken i gruppen på ett positivt sätt. 
Med andra ord har Human Resource-perspektivet en stark sammankoppling med 
frågor som rör motivation. Det politiska perspektivet, som handlar om hur makt 
och konflikter kan hanteras inom en organisation. Det symboliska perspektivet, 
som behandlar hur en kultur kan skapas som ger mening åt arbetet genom ritualer, 
ceremonier och berättelser. Boken tar även upp och analyserar olika 
ledarskapsstilar. Med detta innehåll blir boken ett kraftfullt verktyg för att 
analysera organisationer och dess hierarkier. 

3.1.5     Produktionsutveckling 
Produktionsutveckling - Utveckling och drift av produktionssystem är en lärobok 
skriven av Monica Bellgran och Kristina Säfsten. Bellgran är teknologie doktor 
och arbetar som universitetslektor i Produktionsteknik vid Mittuniversitetet, hon 
bedriver även forskning vid Chalmers tekniska högskola. Säfsten är även hon 
teknologie doktor och arbetar som universitetslektor i Produktionssystem vid 
Ingenjörshögskolan i Jönköping. Deras bok ämnar att ge ett helhetsperspektiv på 
utveckling och förändring av produktionssystem. Boken lyfter även fram 
arbetssätt och metoder för en effektiv utvecklingsprocess. Till skillnad från många 
andra läroböcker inom ämnet tar Produktionsutveckling upp konkreta exempel 
från svensk tillverkningsindustri för att illustrera och förklara. 

3.1.6     Quick Changeover for Operators: The SMED System 
Boken är publicerad och framtagen av The Productivity Press Developlment 
Team och baseras på Shigeo Shingos bok (A revolution in Manufacturing: The 
Smed System) som också är publicerad av Productivity Press. Quick Changeover 
for Operators: The SMED System är en förenklad och mer lättläst version som 
forfarande innehåller samma koncept och verktyg som Shingos bok. 

3.1.7     Ständiga Förbättringar 
Ständiga förbättringar är en bok skriven av Lars Sörqvist. Sörqvist är teknologie 
doktor i kvalitet, civilingenjör och civilekonom. Han arbetar vid Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm och forskar inom kvalitetsområdet med 
inriktning på kund-, ledarskaps- och ekonomifrågor. Sörqvist är även delägare i 
Sandholm Associates AB, ett företag som tillhandahåller utbildningar inom 
kvalitet, förbättringsarbete, Six Sigma och Lean. Ständiga förbättringar är en bok 
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som handlar om Six Sigma, Lean och de flesta av metoderna och verktygen inom 
de båda. Boken har sin grund i författarens egna erfarenheter från sin forskning 
vid KTH men även i hans arbete som konsult och rådgivare i en mängd företag 
och organisationer. 

3.1.8     Verktyg för Lean Produktion 
Verktyg för Lean Produktion, eller som den heter på sitt originalspråk The Lean 
Toolbox, är en Lean-handbok framtagen av Quest Worldwide. Boken tar upp de 
flesta av de kända Lean-verktygen och presenterar dem på ett sätt som gör det 
enkelt för läsaren att förstå. Inte nog med detta har boken också som mål att den 
ska kunna användas som en mall att följa vid användning och implementering av 
verktygen. 

3.2     Six Sigma 
Six Sigma har under de senaste två decennierna kommit att bli ett av världens 
starkaste och mest spridda förbättringskoncept (Sörqvist, 2004). Konceptet 
utvecklades av Motorola under 1980-talet och har sedan 1990-talets mitt fått en 
bred spridning i företag inom de flesta branscher (ibid.). Nedan kommer relevanta 
teorier och metoder från Six Sigma att presenteras. 

3.2.1     DMAIC 
Inom Six Sigma-konceptet finns det en egenutvecklad problemlösningsmetod 
känd som DMAIC (Sörqvist, 2004). DMAIC är en förkortning för Define, 
Measure, Analyse, Improve, Control, varje boksav i förkortningen markerar alltså 
ett steg i problemlösningsmodellen. DMAIC kan också jämföras vid PDCA, båda 
har en liknande cyklisk procedur (Bergman & Klefsjö, 2007). Detta är på grund 
av att DMAIC ursprungligen är baserad på Demings PDCA-cykel (Mishra & 
Sharma, 2013). Den största skillnaden mellan de båda är att DMAIC är tydligare 
och mer väldefinierad än PDCA. Precis som med alla andra metoder och modeller 
finns det också ett flertal varianter av DMAIC (Sörqvist, 2004). Exempel på detta 
är RDMAIC, där Recognize har lagts till som ett första steg (Brassard et al., 2003; 
Sörqvist, 2004). Brassard et al. (2003) väljer att beskriva DMAIC-metodikens 
olika steg på följande vis: 

Define 
Define-fasen har som mål att ta fram en problemformulering och ett syfte, 
samt att definiera omfattningen av projektet. Det är även viktigt att 
kartlägga processen för att få en förståelse för vad det är för typ av 
process. Kundernas krav bör också definieras i denna fas. 

Measure 
Measure-fasen handlar om att samla in information och data om dagens 
situation. Målet är att hitta data som pekar ut exakt var problemet uppstår 
eller hur ofta det uppstår. Det är också av intresse att undersöka hur väl 
processen uppfyller kundens krav. 
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Analyze 
Analyze-fasens mål är att identifiera grundorsakerna till problemet samt 
bekräfta dem med hjälp av data. Resultatet från fasen blir således en 
prövad och bekräftad teori om grundorsakerna. 

Improve 
Målet i Improve-fasen är att utveckla, utprova och införa lösningar som 
angriper grundorsakerna till problemet. Lösningarna bör sedan utvärderas 
med hjälp av före- och efter-data. 

Control 
Control-fasens långsiktiga mål är att resultaten som tidigare uppnåtts blir 
bestående genom att de förbättrade arbetsmetoderna blir införda i rutiner. 
Fasen syftar även till att kunna förutse framtida förbättringar och se till att 
erfarenheterna av förbättringsarbetet bevaras. 

De olika stegen för DMAIC förklaras även på ett liknande vis av Mishra och 
Sharma (2013), till exempel hur viktigt det är under define-fasen med att 
observera och få en förståelse för själva processen och då kunna definiera orsaken 
eller orsakerna till problemet. Med tiden har problemlösningsmetoden DMAIC 
från Six Sigma kombinerats med Lean verktygen och skapat Lean Six Sigma 
(LSS). 

“The LSS methodology adopts the well defined define-measure-analyseimprove-
control (DMAIC) improvement cycle of Six Sigma and the Lean tool and 
techniques are synergized into the appropriate stages” (Sarkar, Mukhopadhyay & 
Ghosh, 2013, s. 172). 

I de flesta fall brukar LSS metodiken börja med att analysera processflödet med 
hjälp av olika verktyg som till exempel en värdeflödesanalys (ett Lean-verktyg) 
eller SIPOC (ett Six Sigma-verktyg) (Sarkar, Mukhopadhyay & Ghosh, 2013). 
Kombinationen av både Lean och Six Sigma möjliggör ett enklare och mer robust 
förbättringsarbete, till exempel i samband med kartläggning av flödet (ibid.). 

3.2.2     SIPOC 
SIPOC, som är en förkortning för Supplier, Inputs, Process, Output, Customer, är 
en vanlig metod inom Six Sigma som används för att kartlägga en process flöde 
(Sörqvist, 2004). En SIPOC beskriver processen i ett fåtal huvudsteg, dess kunder 
och leverantörer samt nödvändig input och output. Metoden ger en förståelse över 
hur de olika processerna i de olika kategorierna interagerar med varandra (Mishra 
& Sharma, 2013). Om det behövs kan även SIPOCen brytas ned i traditionella, 
mer detaljerade, flödesscheman (Sörqvist, 2004). SIPOCens klara fördelar är att 
den definierar var processen har sin början och var den har sitt slut, med dessa 
hårda avgränsningar som grund kan det sedan bli enklare att veta vad som ska 
mätas och vad som ska analyseras (Brassard et al., 2003). Ett exempel på en 
SIPOC går att skåda i bilaga 6. 

16 
 



3.     Teoretisk referensram 

3.3     Lean Production 
Lean Production har sitt egentliga ursprung i Toyotas produktionssystem och 
tankesätt (Bellgran & Säfsten, 2005). Uttrycket myntades 1988 av Krafcik (ibid.). 
Lean Production, som direkt översatt till svenska betyder “mager produktion”, 
kretsar kring ett antal huvudprinciper. Dessa huvudprinciper kan variera lite 
beroende på författare. 

Säfqvist (2004) väljer att utan inbördes ordning definiera följande 12 
huvudprinciper för Lean Production: 

• Eliminering av slöseri 
• Ständiga förbättringar 
• Processorientering och systemtänkande 
• Enkelhet 
• Kontinuerliga flöden 
• Dragande system 
• Samma takt 
• Visualisering 
• Närvarande ledarskap 
• Allas delaktighet och engagemang 
• Partnerskap 
• Kundfokus 

Bellgran och Säfsten (2005) skriver att Liker väljer att definiera 14 
huvudprinciper för Toyotas tankesätt (vilket, som tidigare nämnts, är varifrån 
Lean Production har sitt ursprung). Dessa 14 huvudprinciper delas sedan in i fyra 
kategorier. Nedan följer de 14 huvudprinciper, indelade i fyra kategorier, som 
Liker har valt att definiera (Bellgran & Säfsten, 2005): 

Långsiktig filosofi 
1. Basera ledarskapsbeslut på en långsiktig filosofi, även på bekostnad av 

kortsiktiga finansiella mål. 

Rätt process producerar rätt resultat 
2. Skapa ett kontinuerligt processflöde för att föra upp problem till ytan. 
3. Använd dragande system för att undvika överproduktion. 
4. Jämna ut arbetsbelastningen. 
5. Bygg en kultur som innebär att man stannar processen för att fixa 

problem, så att rätt kvalitet byggs in den första gången. 
6. Standardiserade uppgifter är grunden för kontinuerlig förbättring och 

engagemang från medarbetare. 
7. Använd visuell kontroll så att inga problem göms. 
8. Använd endast tillförlitlig, ordentligt testad teknologi som servar 

människor och process. 

 

17 
 



3.     Teoretisk referensram 

Addera värde till organisationen genom att utveckla din personal och dina 
partners 

9. Utveckla ledare som förstår arbetet ordentligt, lever filosofin och lär ut 
till andra. 

10. Utveckla exceptionella människor och lag som följer företagets filosofi. 
11. Respektera nätverk av partners och leverantörer genom att utmana dem 

och hjälpa dem med förbättring. 

Att kontinuerligt lösa grundproblem driver det organisatoriska lärandet 
12. Gå och se för själv för att ordentligt förstå situationen. 
13. Fatta beslut sakta genom konsensus där alla möjligheter tagits hänsyn 

till, men implementera besluten snabbt. 
14. Bli en lärande organisation genom obeveklig reflektion (Hansei) och 

kontinuerlig förbättring (Kaizen). 

Som vi kan se ovan så skiljer sig definitionerna för Lean Production en del, även 
om det huvudsakliga budskapet är detsamma. Viktigt att reflektera över är att 
detta är endast två av många litterära vetenskapliga definitioner på konceptet Lean 
Production. Av denna anledning kan det tänkas att det faktiskt finns ett spektrum 
med en någorlunda bredd av definitioner på Lean Production inom dagens 
vetenskapliga litteratur. Nedan kommer för projektet relevanta teorier och 
metoder från Lean Production att presenteras. 

3.3.1     7(+1) Former av slöseri 
En central del inom Lean Production är strävan efter att eliminera slöseri (Muda 
på japanska). Det finns många olika typer av slöseri och vissa är svårare än andra 
att angripa och utreda. Ohno definierade 1988 sju former av slöseri (Bellgran & 
Säfsten, 2005; Sayer & Williams, 2007). Sörqvist (2004) skriver att dessa sju 
slöserier formulerades som: 

• Överproduktion 
• Väntan 
• Transporter 
• Brister i processer 
• Mellanlager och förråd 
• Onödiga rörelser och förflyttningar 
• Fel, omarbete och kassationer 

Bellgran och Säfsten (2005) skriver även att “Allt som inte bidrar till produktens 
förädling och värdeökning är bortkastat och bör elimineras”. På senare tid har 
även en åttonde form av slöseri letat sig fram, Liker väljer att definiera det som 
“Oanvänd kreativitet hos de anställda” (Bellgran & Säfsten, 2005). Avslutningsvis 
bör det även nämnas att definitionen av den åttonde formen av slöseri ibland 
skiljer sig från bok till bok och artikel till artikel. Quest Worldwide (2007) 
definierar, till skillnad från Liker, den åttonde formen av slöseri som “Kundkrav 
som inte uppfylls”. 
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3.3.2     Value Stream Mapping 
Value Stream Mapping, eller som det på svenska heter, Värdeflödesanalys, är ett 
verktyg inom Lean Production som används till att kartlägga och förbättra 
värdeflöden (Bellgran & Säfsten, 2005). Värdeflödesanalysen är väldigt flexibel 
och kan användas för mindre delprocesser såväl som att följa flödet mellan och 
genom flera företag. Med “enskild fabrik” som detaljnivå kan det även vara 
nyttigt att bryta ned relevanta processer i ännu mer detaljerade 
värdeflödesscheman (ibid.). VSM används för att analysera produkternas 
genomloppstid i produktionen men även omställningstiden, mellanlager och så 
vidare (Quest Worldwide, 2007).  Metoden bör göras i början av ett 
förbättringsarbete för att se hur produktionen ligger till i dagsläge och för att 
kunna jämföra det med ett nytt VSM efter förbättringsarbetet och se vilka resultat 
det har gett (Sayer & Williams, 2007). Ett exempel på en VSM finns att skåda i 
bilaga 7. 

3.3.3     Ishikawadiagram 
Ishikawadiagrammet, som även kan kallas orsak-verkandiagram eller 
fiskbensdiagram, är enligt Sörqvist (2004) förmodligen ett av förbättringsarbetets 
mest kända och spridda verktyg. Sörqvist (2004) menar att diagrammet ger en 
tydlig fokus mot problemets orsaker samt beskriver dessa på ett enkelt och 
lättbegripligt sätt. Sörqvist (2004) påpekar även att verktygets största nackdel är 
att det ibland kan begränsa nedbrytningsdjupet eftersom att det ofta rent 
rittekniskt blir svårt att klara av mer än tre nivåer. 

Ishikawadiagrammet byggs upp genom en central linje med en pil som pekar mot 
problemet. Sedan dras mindre pilar till denna centrumlinje för att representera 
huvudgrupper av orsaker till problemet. Syftet är att dessa huvudgrupper sedan 
ska brytas ned i mindre och mer väldefinierade beståndsdelar på samma sätt som 
utgångsproblemet har blivit nedbrutet i de olika huvudgrupperna. Det kan vara bra 
att försöka hålla sig till att bena ut en huvudgrupp i taget, detta är något som 
Bergman och Klefsjö (2007) också är noga med att påtala. 

Avslutningsvis kan vi nämna att det ibland kan vara svårt att komma igång med 
fiskbensdiagrammet. För att knyta an till detta skriver Bergman & Klefsjö (2007) 
att en bra utgångspunkt kan vara något av de Sju M:en (Management, Människan, 
Metod, Mätning, Maskin, Material och Miljö). I de fall då Ishikawadiagrammet 
endast byggs upp kring de sju M:en brukar det även kallas för ett 7M-diagram 
(Bergman & Klefsjö, 2007). 

3.3.4     Poka-Yoke 
Sörqvist (2004) beskriver Poka-Yoke som att på olika sätt förebygga, förhindra 
och/eller motverka potentiella fels uppkomst. Quest Worldwide (2007) förklarar 
uttrycket på ett liknande vis genom att beskriva dess tre huvudsakliga syften; 
förhindra att felaktiga produkter tar sig in i en process, förhindra produktion av 
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felaktiga produkter, förhindra att felaktiga produkter går vidare i 
produktionsprocessen. Quest Worldwide (2007) exemplifierar även de allra bästa 
Poka-Yoke-lösningarna som: 

• billiga 
• enkla och lätta att bygga in och använda 
• specifika för behovet 
• utvecklade av operatörerna själva 

Ett exempel på en form av Poka-Yoke är funktionen i bankomater som gör att 
bankkortet måste tas ut innan pengarna matas ut ur maskinen. Ett annat exempel 
på Poka-Yoke är en vanlig ethernetkontakt, den är utformad så att den endast skall 
kunna kopplas in på ett håll och således är risken för felkoppling eliminerad. 

3.3.5     Spagettidiagram 
Spagettidiagram, även känt som spagettikarta, är ett verktyg som används för att 
kartlägga personalens eller materialets rörelse genom området. Verktyget är bra 
för att upptäcka onödiga rörelser och förflyttningar i samband med en process 
(Quest Worldwide, 2007). Användning av verktyget kan sammanfattas som att en 
skalenlig karta över anläggningen tas fram. Sedan bokförs varje rörelse som 
operatörerna gör genom att rita in linjer på kartan, om mer än en operatör spåras 
på samma karta så kan det vara lämpligt att använda sig av olika färger för de 
olika operatörerna (Sayer & Williams, 2007). Linjerna bör även förses med pilar 
för att beteckna rörelseriktningen. Sedan utvärderas hur långt varje operatör rör 
sig per dag och per cykel. Quest Worldwide (2007) är också noga med att belysa 
att all tid som går åt till förflyttningar vanligtvis innebär slöseri med tid. När 
tillräckligt mycket mätunderlag har samlats in kan möjliga förbättringar börja 
identifieras. Det är viktigt att sträva efter att minimera rörelser samtidigt som 
resurser utnyttjas till fullo (ibid.). 

3.3.6     Single-Minute Exchange of Die (SMED) 
Single-Minute Exchange of Die, eller som den vanligtvis kallas, SMED-metoden, 
är en metod för att reducera ställtiden. Ställtid definieras som tiden från det att den 
sista artikeln i en produktionssats tillverkat tills det att den första godkända 
artikeln i nästa sats har tillverkats (Quest Worldwide, 2007). Nedan följer SMED-
metodens 8 steg enligt Toyota (Sörqvist, 2004): 

1. Separera inre och yttre ställarbete. Metoden skiljer mellan sådant 
ställarbete som kan utföras medan maskinen går (yttre ställarbete) och 
sådant som kräver att maskinen står still (inre ställarbete). 

2. Gör om inre ställarbete till yttre. Allt tidskrävande inre ställarbete skall i 
största möjliga utsträckning omvandlas till yttre. 

3. Standardisera. Verktygens form och dimensioner skall standardiseras för 
att underlätta verktygsbyten. 

4. Utforma funktionella fästanordningar. Samtliga loss- och åtdragningar bör 
ske med ett enkelt handgrepp. 
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5. Använd förhandsjusterade fixturer. Arbetsstycken kan fastspännas och 
justeras på extra fixturer vid sidan av maskinen. 

6. Parallella operationer. Utnyttja extra personal som hjälper till att göra 
ställarbetet parallellt med det ordinarie arbetet. 

7. Eliminera justeringar. Konstruera verktyg på ett sådant sätt att det 
automatiskt hamnar i rätt läge så att inga justeringar krävs. 

8. Mekanisera infästningar. Utnyttja mekanisering och automatisering för att 
korta verktygsbyten och byten av arbetsstycket. 

SMED-metoden går ut på att identifiera internt och externt ställarbete, internt 
ställarbete är arbete som måste göras undertiden maskinen står still, externt 
ställarbete är arbete som inte måste göras under tiden maskinen står still (Sörqvist, 
2004; The Productivity Press, 1996). Målet är att transformera så många interna 
moment som möjligt till externt ställarbete, i syfte att maximera maskintid och 
minimera ställtid (Benjamin, Murugaiah & Marathamuthu, 2012). Ett bra exempel 
på ett internt moment som går att göra externt är förberedelser, det vill säga; 
hämta rätt verktyg, hämta produkter eller hämta nödvändig personal. 

3.3.7     Produktivitet 
Bellgran och Säfsten (2005) definierar produktivitet som output dividerat med 
input. Detta är också den definition som är vanligast använd (Teng, 2013). Ett 
mätetal för produktivitet är i sig själv inte så intressant, mätetalet kommer snarare 
till nytta när flera mätningar gjorts över tid och det då kan användas som ett 
jämförelsemått. Genom att dokumentera och jämföra produktivitet över tid blir 
det enklare att se om det har skett någon förändring i resursutnyttjande samt om 
resursutnyttjandet blivit bättre eller sämre (Bellgran & Säfsten, 2005). 

Det finns faktiskt fler definitioner på produktivitet utöver den ovanstående. Japan 
Productivity Center har under 50 år använt sig av följande definition. 

Produktivitet är framför allt en personlig inställning 
• Det är en inställning till framsteg, som söker en ständig förbättring av det 

som existerar. 
• Det är övertygelsen att vi kan göra bättre i dag än i går och att vi i morgon 

kan göra det bättre än i dag. 
• Det är viljan att förbättra nuläget utan hänsyn till hur bra det verkar vara 

och utan hänsyn till hur bra det verkligen är. 
• Det är den ständiga anpassningen av mänskligt och ekonomiskt liv till 

förändrade förhållande. 
• Det är den ständiga tillämpningen av nya teorier och metoder. 
• Det är tilltron till människans möjligheter att förbättra sina villkor. 

(Från Bergman & Klefsjö, 2007) 

Det blir snabbt ganska tydligt att Japan Productivity Centers definition på 
produktivitet inte handlar om några nyckeltal. Inga siffror över huvudtaget 
faktiskt. Det handlar snarare om människans inställning till arbetet och viljan att 
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bli förbättras. Måttet på produktiviteten blir således istället bara en indikator på 
hur väl denna mentalitet har fäst sig i de anställda. Japan Productivity Centers 
definition har även en väldigt nära anknytning till Kaizen-filosofin, som även den 
handlar om strävan efter att ständigt förbättras. 

3.3.8     Kaizen 
Begreppet Kaizen myntades under 1980-talet av japanen Masaaki Imai (Sörqvist, 
2004). Ordet är en sammansättning av orden Kai (förändra) och Zen (bra) och 
används för att benämna arbetet med ständiga förbättringar. Sörqvist (2004) 
skriver även att Kaizen bygger mycket på den japanska kulturen och strävan efter 
disciplin, lydnad och harmoni. Av den anledningen saknas den strukturen som 
ofta återfinns i västerländska förbättringsfilosofier. Kaizen grundar sig istället på 
ett delaktigt och visuellt ledarskap, där cheferna aktivt visar vägen och skapar 
förutsättningar att driva förbättringar (ibid.). Bergman och Klefsjö (2007) är också 
noga med att poängtera att Kaizen inte endast syftar till stora förändringar och 
menar att de små är lika viktiga. 

Kaizen Event, även känt som Kaizen Blitz eller Kaizen Workshop, är en 
tillställning som företag kan anordna för att på ett offensivt sätt utveckla och 
förbättra sin verksamhet (Sayer & Williams, 2007). Farris, Van Aken, Doolen och 
Worley (2008) beskriver Kaizen Eventet som “ett fokuserat och strukturerat 
förbättringsprojekt, med dedikerade tvärfunktionella team i syfte att förbättra en 
utvald arbetsplats, med specifika mål, inom en kortare tidsram”. Ett Kaizen Event 
varar oftast i mellan tre till fem dagar (Sayer & Williams, 2007). Vanligtvis består 
workshopen av fem steg i följande ordning; Leanträning och Teambuilding, 
Nulägesanalys, Processimplementering, Observera och Förfina, samt Upprätthålla 
och Fira (ibid.). Under de följande dagarna efter eventet kommer många 
förändringar att implementeras och en del av dessa kommer inte att kunna 
fullföljas omgående. En plan för uppföljning bör då upprättas med målet att alla 
implementeringar ska fullföljas inom en period på 30 dagar (ibid.).  

Doolen, Van Aken, Farris, Worley och Huwe (2008) skriver om de sju 
kännetecken som skiljer Kaizen Event ifrån de övriga förbättringsmetoderna. 
Doolen et al. (2008) förklarar de sju skillnaderna som: 

1. Ett Kaizen Eventet består oftast av ett tre- till femdagars event. 
2. Ett Kaizen Eventet fokuserar sig på ett specifikt värdeskapande område.  
3. Låg kostnad att genomföra ett Kaizen Event. 
4. Ett Team som består av operatörer, processingenjörer et cetera som berör 

området. 
5. Lösningar implementeras oftast direkt vid behovet och kräver sällan ett 

godkännande av ledningen. 
6. De flesta uppsatta målen med Kaizen Event går att synligt mäta, till 

exempel genom produktivitet eller arbetsyta. 
7. Kaizen Eventet bygger upp en cykel där möjligheter ges för ständiga 

förbättringar. 
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En viss likhet kan ses mellan vad Sayer och Williams (2007) och Doolen et al. 
(2008) har skrivit, till exempel vad som krävs för att kunna genomföra ett Kaizen 
Event. Kaizen Eventets resultat påverkar två områden, det ena är mänskliga 
området och det andra är produktionen (Doolen et al. 2008; Glover, Liu, Farris & 
Van Aken, 2012). 

3.4     Motivation 
Motivation är en viktig faktor när det gäller människans beteende då det beror på 
personens behov, drifter och önskemål (Sörqvist, 2004). Om människan känner att 
kriterierna för motivation inte blir uppfyllda kan det leda till missnöje och 
frustration men även motstånd (ibid.). En annan faktor till motstånd inom fabriken 
förklarar Huzell (2005) på följande sätt: ”anställda gör motstånd på grund av 
individuell osäkerhet”. Bolman och Deal (2012) skriver om att Argyris 
identifierade sex former om hur människan kan reagera och bete sig på sin 
arbetsplats. 

1. De drar sig undan - antingen genom ständig frånvaro eller att helt enkelt 
sluta 

2. De fortsätter jobba men drar sig undan i psykologisk bemärkelse och blir 
likgiltiga, passiva och apatiska. 

3. De gör motstånd genom att maska, luras, hålla sina medarbetare om 
ryggen och sabotera arbetsprocessen. 

4. De försöker klättra uppför i hierarkin för att nå en drägligare position. 
5. De bildar allianser för att skapa maktbalans. 
6. De uppfostrar sina barn till att tro att allt arbete är otacksamt och att 

chanserna till avancemang är minimala. 

Det finns generellt tre typer av krafter som driver individens motivation (Sörqvist, 
2004). Sörqvist (2004) förklarar vilka de tre krafterna på följande sätt: 
“Personliga krafter kommer från individens inre som en följd av värderingar och 
åsikter. Tryckkrafter uppsåt genom förväntningar och krav från andra människor. 
Dragkraft skapas av externa faktorer hos den aktuella situationen som attraherar 
individen”. För att en person ska vara motiverad krävs det att identifiera 
personens behov, prioriteter och värderingar för att skapa förutsättningar för en 
trivsam arbetsplattsmiljö (ibid.). Det finns många olika strategier för att hantera 
människan motivation.  Sörqvist (2004) ger några exemplar på följande tekniker 
som kan användas för att hantera motivation: 

• Ge uppmärksamhet åt uppnådda resultat och goda prestationer 
• Ge ansvar och befogenheter 
• Enas om gemensamma mål 
• Initiera sociala aktiviteter 

Motivation kan kopplas till Human - Resources (Bolman & Deal, 2012), där de 
framlyser hur viktigt det är med att ge de anställda större inflytande, investera i 
personalen och hur det går att hålla kvar personalen. Det finns olika metoder att 
ge personalen större inflytande till exempel genom att ge information, uppmuntra 
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självständighet och delaktighet (ibid.). En annan viktig faktor är hur 
organisationen ska investerar i personalen och det går att göra på två följande sätt, 
första sättet är genom att investera i lärandet och andra sättet är genom att skapa 
utvecklingsmöjligheter (ibid.).  För ett företag är det också viktigt att kunna 
behålla kvar sina anställda då det är där kompetensen finns. Att internrekrytera, 
skapa trygga anställningsvillkor eller att dela vinsterna är några faktorer som ökar 
motivationen att vara kvar i företaget enligt Bolman och Deal (2012). 

En viss likhet om motivation går det att läsa om mellan Sörqvist (2004) och 
Bolman och Deal (2012), då de båda förklarar om vad som kan motiverar en 
människa. Författarna menar på att ge ansvar, investera i personalen och låta 
människan utvecklas i sin arbetsroll kommer att leda till högre motivation.  

3.5     Undersökningsmetod - Intervjuer 
Sörqvist (2004) skriver om två olika former av intervjuer, den ena formen av 
intervjuer är kvalitativt och den andra formen är kvalitativt. Det kvalitativa 
intervju metoden används för att få reda på bakomliggande uppfattningar, 
förväntningar, behov och önskemål. Vid kvalitativa intervjuer skriver Sörqvist 
(2004) om konvergensprincipen som innebär att intervjun fortskrider tills att de 
sista intervjuerna inte ger något nytt kunskap.  

3.5.1     Sekundärdata 
När en kvalitativ undersökning kommer att genomföras bör tidigare information 
samlas in och studeras då sekundärdatan är billigare, snabbare och enklare att 
anskaffa än primärdatan (Sörqvist, 2004). Problemet med sekundärdata är att den 
oftast är inaktuell eller inte passar in för att kunna användas till studien som ska 
utföras (ibid.). 

Det finns ett antal metoder som kan användas föra att göra en kvalitativ 
undersökning, nedan kommer två relevanta intervjumetoder att presenteras: 

3.5.2     Djupintervjuer 
Djupintervju metoden är ett sätt för att få en förståelse för den intervjuade 
personens resonemang och tankesätt. Metoden ger oftast en relativt öppen 
konversation mellan intervjuaren och den intervjuade personen, det kan 
förekomma eventuella följdfråger som kan leda till kartläggning av problemet 
(Sörqvist, 2004). Sörqvist (2004) nämner även hur viktigt det är med intervjuarens 
beteende och uppträdande och hänvisar till Jacobsen för att tydliggöra vikten av 
språket som används, klädsel et cetera för resultatet av intervjun. Metoden ger en 
möjlighet att tränga djupare in i ämnet och klarar syn av själva problemet. 
Nackdelen med metoden är att intervjuaren kan råka leda den intervjuade 
personen (så kallade intervjueffekter), tidsåtegången för att genomföra 
djupintervjuer är stor och det kräver att den intervjuade personen är intresserad 
och engagerad i projektet (ibid.). 
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3.     Teoretisk referensram 

3.5.3     Observation 
Observation är en metod där data samlas in genom vad observatören ser direkt på 
situationsplatsen. Observation kan ske på följande sätt, första sättet är genom att 
observatören personligen aktivt deltar i situationen och det andra sättet är avskild 
observation (Sörqvist, 2004). Det finns olika sätt för att kunna observera 
situationer, exempel genom video inspelning eller observation av produktionen 
(mätdata). Fördelen med att observera olika moment är att observatören får en 
verklig bild av situationen, dock är svårt att erhålla information om 
bakomliggande orsaker till problem, att de observerade kan påverkas av 
observatören och det vara svårt att tolka resultatet (ibid.). 
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4.     Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet av projektet att presenteras. Presentationen 
kommer att ske genom att resultatet för varje metod som använts kommer att 
redovisas nedan. Resultaten skiljer sig från metod till metod och innefattar allt 
från avstånd och tider till förbättringsförslag och motivationsfaktorer. Slutligen 
kommer alla förbättringsförslag att summeras. 

4.1     Resultat som uppkommit under projektets gång 
4.1.1     Kartläggning av produktionssystemet 
Metoderna som användes för att kartlägga produktionssystemet var 
Ishikawadiagram, SIPOC, Värdeflödesanalys samt Spagettidiagram (vilket 
tidigare nämnts i Kapitel 2). Metoderna gav som resultat en bra och detaljerad 
uppfattning av var slöseri förekom och på vilka punkter som insatser kan göras för 
att förbättra flödet genom avdelningen och även fabriken. Av 
Värdeflödesanalysen kunde författarna se hur materialflödet kunde gå igenom de 
tre avdelningarna. SIPOCen visade ett mer detaljerat flöde för produktionen i 
avdelning två. Efter att ha analyserat Ishikawadiagrammet kunde författarna se 
vilka områden som hade störst potential till förbättring (resultat kan ses i bilaga 
5). Slutligen visade spagettidiagrammet hur mycket och ofta operatören (som var 
maskinansvarig) förflyttade sig fysiskt men även vilken sträcka det kunde 
omfatta. Förarbetets genomsnittliga förflyttningssträcka är på cirka 430 meter, 
ställtidssträckan är på cirka 170 meter och efterarbetet blev cirka 660 meter. 

4.1.2     Kategorisera slöseri 
Efter att produktionssystemet hade kartlagts var det viktigt att kategorisera de 
former av slöseri som hade påträffats. De kategorier av slöseri som visade sig ha 
störst påverkan var; Väntan, Rörelse och Medarbetarnas outnyttjade talang. 
Eftersom att väntan var den allra största kategorin av slöseri kommer dess innehåll 
att presenteras nedan: 

• Detaljplanering, eftersom att den hade en tendens att ändras hastigt och med 
kort varsel har detta lett till att operatörerna slutat med förberedelserna över 
huvud taget. Av den anledningen blir maskinerna stående väntandes på 
nästkommande produkt och därför hamnar detta under kategorin väntan. 

• Externa moment som görs internt, detta har delvis en direkt koppling till 
detaljplaneringen. Förberedelse, i form av att leta reda på och ta fram 
nästkommande produkt samt ha den redo, är i dagsläget ett internt moment. 
Detta beror som tidigare nämnts på en detaljplanering som ibland har för dålig 
framförhållning. Ett annat moment som inte borde göras internt är packning av 
produkten efter att den färdigställts. Detta borde istället göras av annan 
personal som inte har ansvar för maskinen, alternativt efter att nästkommande 
produkt har startats på maskinen (då den processen är automatisk). 
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• Underbemanning, detta var ett större problem i början av projektet än i slutet 
eftersom att avdelningen sedan lånade in ytterligare fem operatörer från en 
annan avdelning. Problemet bestod av att skiften allt för ofta var för dåligt 
bemannade och det var svårt för operatörerna att få hjälp när de behövde det. 

• Hjälpmedel, vissa hjälpmedel och verktyg, så som traversen eller 
mätinstrument, kan ibland vara upptagna och då måste operatören vänta tills 
verktyget blir ledigt innan denne kan fortsätta sitt arbete. 

• Underhåll, då det kontinuerliga underhållet varierar mellan obefintligt och i 
bästa fall bristfälligt leder detta till väntetider när en maskin går sönder. 
Haverierna hade säkerligen minskat med ett ökat kontinuerligt 
underhållsarbete, vilket hade lett till mindre väntetider för reparation. 

• Raster, rasthållningen kan ses som allt annat än effektiv, vid vissa tillfällen 
kan en och ibland upp emot två timmar försvinna från ett skifts arbetstid på 
grund av att operatörerna tar för långa raster. Inom rimliga mått måste de ju 
givetvis få ta paus för att äta sin mat och såklart ska ingen behöva jobba ihjäl 
sig, men det finns ändå en tendens att sitta i fikarummet längre tid än vad som 
egentligen är skäligt, både i samband med måltider, pauser och skiftbyten. 

Genom att ha kategoriserat dessa slöserier (och även de som inte presenteras här) 
blev det sedan enklare att angripa problemen med åtgärder och åtgärdsförslag. 

4.1.3     Intervjuer 
För att intervjua användes den kvalitativa intervjumetoden (se Kapitel 2.2.3). 
Utöver svaren på intervjufrågorna gav även intervjuerna författarna en bättre 
relation med operatörerna. Detta var precis varför den kvalitativa personliga 
intervjumetoden valdes. Intervjuerna gav alltså inte bara svar på viktiga frågor 
som författarna hade angående arbetet, arbetsplatsen och eventuella 
förbättringsförslag utan de gav även operatörerena känslan av att någon lyssnade 
på dem. Således tjänade både operatörerna och författarna på intervjuerna och det 
skulle kunna tänkas att intervjuerna därför gav en dubbel förtjänst till 
examensarbetet. 

Förbättringsförslag - Operatörer 
Av intervjuerna för operatörerna angående förbättringsområden kunde författarna 
se att cirka 80 procent av de intervjuade tyckte att avdelningen var 
underbemannad i samband med att de nya produktionsmålen var för höga. 80 
procent av de intervjuade operatörerna tyckte också att det var för mycket 
omplanering och att skiftsamordnaren ska få större ansvar för planeringen under 
deras skift. 70 procent hade uppfattningen att det fanns brister i förrebyggande 
underhåll då de menade att maskinen går tills det havererar och det medför att 
driftstoppen tar längre tid än om maskinen hade fått förebyggande underhåll. 
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Motivation - Operatörer 
Av intervjuerna angående motivation kunde författarna se att 45 procent av de 
intervjuade operatörerna nämnde att de uppskattade gemenskapen med 
medarbetarna. Under intervjun nämnde även 36 procent att de var positiva till 
variationen som uppstår genom att de har möjlighet till rotation och kunna 
påverka sina arbetstider, tack vare önskeschemat. Under motivationsfrågorna 
nämnde 70 procent av de utfrågade operatörerna att de önskade mer ansvar för 
själva planeringen och ett samband kan ses mellan motivations- och 
förbättringsfrågorna. Författarna kunde även läsa av motivationsfrågorna att 36 
procent tyckte det vore bra med feedback och inte bara i form av negativ eller 
positiv information utan även en återkoppling till de defekta produkter som har 
blivit åtgärdade. 

Uppfattning - Tjänstemän 
Intervjuerna som tjänstemännen fick besvara handlade om vilken uppfattning de 
hade av avdelning två och vilka orsaker som ledde till att produktionsmålen inte 
uppnåddes. Tjänstemännen nämnde att stämningen i avdelning två var dålig och 
behövde förbättras, en av orsakerna trodde 75 procent att det kunde bero på 
beordrad övertid. Orsaken till att produktionsmålen inte uppnåddes trodde 75 
procent att det kunde bero på att produktionsökningen hade skett på kort varsel. 
50 procent nämnde även att flaskhalsar bildas före och efter i avdelning tre. En 
annan orsak trodde 50 procent av de intervjuade var mentaliteten hos operatörerna 
då det ibland förekom att arbetsuppgifterna sköts upp till nästkommande operatör 
och att ineffektiv rasthållning förekom i avdelningen. Det har medfört att 
planeringen inte riktigt funkat till 100 procent. De intervjuade nämnde att 
planeringen kunde förbättras genom mer kommunikation mellan de olika 
avdelningarna, ett exempel är genom visualiseringstavlor. 

4.1.4     Single-Minute Exchange of Die (SMED) 
SMED-arbetet medförde flera positiva resultat, till att börja med gav det 
operatörerna en bättre tidsuppfattning för hur lång tid för- och efterarbete faktiskt 
tar. Det gav dem även en klarare bild av hur lång tid maskinen faktiskt står still 
mellan produkterna, vilket, som sagt, även var förhoppningen innan metoden 
genomfördes. Datan som erhölls av SMED-arbetet gav även en stabil grund för att 
kunna approximera “best practice”-tider. Dessa data kan tyvärr inte presenteras i 
rapporten på grund av sekretess. 

I SMED-arbetet ingick även en matris för dokumentation av tider som 
operatörerna själva skulle fylla i. Resultatet blev, i de flesta fall, uppenbart 
felaktiga värden med förskönade siffror. Som tidigare nämnts var det 
huvudsakliga syftet med operatörs-matrisen endast att få operatörerna själva att 
tänka kring hur länge maskinen står still och om arbetet skulle kunna 
effektiviseras. En förhoppning författarna hade var även att mätvärdena skulle 
vara så realistiska som möjligt och således kunna tas hänsyn till och eventuellt 
användas till beräkningar. Detta blev som sagt tyvärr inte fallet och en stor del av 

28 
 



4.     Resultat 

de mätningar som operatörerna fick fylla i själva blev bortsedda ifrån när “best 
practice”-tider skulle approximeras. 

4.1.5      Produktivitet 
Genom att ta fram en modell för hur lång tid för- och efterarbetet på en produkt 
borde ta kunde ett mått på produktivitet räknas ut. Måttet baserades på en maskin 
under en veckas arbete. I företagets datasystem gick det att få ut alla maskinens 
körningar och för enkelhetens skull togs två veckor ut slumpmässigt för att räkna 
ut produktivitetsmåttet på. Modellerna som produktivitetsmåttet baseras på finns 
att beskåda i bilaga 8. 

Vad produktivitetsmåttet per maskin påvisade var att det fanns ett stort utrymme 
för förbättring. Enligt tjänstemännen och även operatörerna är det sagt att 
maskinerna alltid ska rulla. Maskintiden skall alltså alltid prioriteras. Trots detta 
visade maskinernas produktivitetsmått en annan verklighet: 

Produktivitetsmått Vecka 1 Vecka 2 

Maskin 1 62,5 % 80,0 % 

Maskin 2 60,4 % 74,3 % 
 

Det bör dock tas i beaktning att dessa mått endast är baserade på approximationer 
av effektiv arbetstid. Uträkningarna utgår dessutom ifrån att maskinerna har rätt 
bemanning, det tas alltså ingen hänsyn till sjuk eller ledig personal. Inte heller tas 
det någon hänsyn till maskinstillestånd på grund av haveri (även om det inte 
förekom något större haveri under valda veckor). En sak till som bör nämnas om 
uträkningarna är att de räknar med en optimerad ställtid, det vill säga den ställtid 
som borde förekomma om nästkommande produkt förbereds korrekt (uppskattat 
till 15 minuter, vilket trots allt är en generös siffra), och inte den ställtid som 
faktiskt förekommer på grund av att förberedelse inte sker. Det kanske också ska 
påpekas att vecka nummer 2 var sista veckan på kvartalet och av den anledningen 
jobbades det på hårdare än vanligt, vilket också siffrorna visar. 

4.1.6     Kaizen Event 
Kaizen Eventet hölls tyvärr bara under en dag, det hölls för fyra operatörer (25 
procent av avdelningens fasta arbetskraft) och skedde under morgonskiftet. Totalt 
deltog sju personer i eventet (författarna, en processingenjör och fyra operatörer). 
Från början var det även tänkt att avdelningschefen skulle medverka men på 
grund av personliga skäl hade denne inte möjlighet att närvara. Genom eventet 
kunde arbetsmetoder standardiseras för att lägga en grund till de nya 
arbetsinstruktionerna. Tidtagning genomfördes även på arbetet för att kunna ta ut 
verkliga “best practice” och standardtider. 
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För att belysa hur viktigt det är att ha nästkommande produkt förberedd intill 
maskinen skickades en av de fyra operatörerna iväg för att hämta en produkt ur 
lagerhyllorna samtidigt som två andra operatörer påbörjade förarbetet på den 
produkt som Kaizen Eventets arbete skulle fokusera på. Det var även viktigt att 
fördela arbetsbelastningen på de fyra deltagande operatörerna och av den 
anledningen fick den fjärde operatören i uppdrag att fotografera de olika 
momenten i förarbetet medan hans två kollegor utförde det. För att återknyta till 
operatören som blev ivägskickad för att hämta en produkt i lagerhyllorna så tog 
det honom 15 minuter att göra detta och ställa den i ett förberett läge vid aktuell 
maskin. Detta gjordes för att visa hur mycket av förarbetet som kunde göras på 
den tiden det tog att hämta produkten (finns inte produkten redan förberedd så blir 
förberedelsen ett moment som görs internt, det vill säga under tiden maskinen står 
still). I detta fallet tog förarbetet 70 minuter och förberedelsearbetet 15 minuter, 
med andra ord tar det i dagsläget 85 minuter (förutsatt att ingen tid slösas någon 
annan stans) att starta upp en produkt. Om operatörerna istället får förtroendet 
tillbaka för planeringen så att de kan börja förbereda igen kommer dessa 85 
minuter för att starta upp en ny produkt att reduceras till 70 minuter. Det bör även 
tillägas att detta förarbete enligt våra tidsstudier ibland kunde ta upp emot 180 
minuter att genomföra. 

Efter att ovanstående arbete hade utförts uppstod en diskussion kring hur 
planeringen skulle felsäkras för att undvika att orderkortens ordning i facken 
förändras, med fokus på att ordningen inte ska förändras för produkter som redan 
blivit förberedda. Lösningen som presenterades av författarna godtogs av 
operatörerna och eftersom att det skapade en konstruktiv diskussion var således 
även operatörerna delaktiga i detta förbättringsarbete. Exakt vilken typ av lösning 
det gäller kommer att presenteras under nästa rubrik “Poka-Yoke”. Viktigt enligt 
författarna var i alla fall att lösningen skulle tas fram i samråd med operatörerna 
då många teorier pekar på att lösningar som kommer ifrån operatörerna själva är 
de bästa (Quest Worldwide, 2007) och människans motivation blir högre om hon 
känner att hon blir hörd och sedd (Bolman & Deal, 2012; Sörqvist, 2004). 

Efter detta åts en gemensam lunch (bekostad av företaget) med alla deltagare i 
Kaizen Eventet, syftet med att samtliga deltagare oavsett befattning skulle äta 
tillsammans var teambuilding (lagbygge). 

Dagens nästa steg var att genomföra samma standardiseringsprocess och 
tidtagning på efterarbetet som tidigare hade gjorts på förarbetet. Tyvärr krånglade 
en del utrustning under efterarbetet vilket försenade det med ungefär 20 minuter. 
Utöver detta började även skiftet lida mot sitt slut vilket ledde till att bara ungefär 
hälften av efterarbetet hann genomföras under eventet. Arbetet avbröts ungefär en 
halvtimme innan skiftslutet för att samlas i konferensrummet, ta en gemensam 
fika, gå igenom dagens vinster och förtjänster samt att fira att ett så lyckat Kaizen 
Event hade genomförts. Genom utförandet av eventet lyckades tiden för bland 
annat förarbetet reduceras med ungefär 60 procent och operatörerna fick även en 
förståelse för vikten av att förbereda. 
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4.1.7     Poka-Yoke 
Problemet som felsäkrades med Poka-Yoke hade sin grund i att personalen inte 
förberedde de nästkommande produkterna. Förberedelse i detta sammanhang 
betyder endast; att lokalisera produkten, ta fram den och positionera den vid 
maskinen. Anledningen till att operatörerna inte förberedde sades vara att 
tjänstemännen flyttar om orderkortens prioriteringsordning för mycket och med 
för kort varsel. Av den anledningen har det skett att operatörer ibland förberett en 
produkt som sedan blivit omplanerad för ett senare tillfälle och därav har 
operatören förberett produkten i onödan. Detta har som sagt lett till att 
operatörerna inte förbereder alls längre och som tidigare förklarats så finns här tid 
att spara in. 

Lösningen som togs fram delvis i samförstånd med operatörerna involverade ett 
extra fack vid planeringstavlan dit orderkort för förberedda produkter skulle 
flyttas. Detta skulle på ett visuellt sätt göra tjänstemännen uppmärksamma på att 
nästkommande produkt har blivit förberedd och bör endast omprioriteras i de fall 
då det finns synnerligen särskilda omständigheter. För att säkerställa att ingen 
operatör flyttar ett orderkort till förberedningsfacket utan att faktiskt ha förberett 
behövde även förberedelsen bli visuell. För att lösa detta markerades en zon ut vid 
varje maskin där nästkommande produkt skulle placeras. Utöver detta infördes 
även ett flaggsystem som skulle möjliggöra att produkter står förberedda även 
utanför förberedelsezonen (för de produkter det är nödvändigt). Meningen med 
flaggsystemet var att operatörerna skulle fästa en flagga på den förberedda 
produkten så att den tydligt skulle kunna identifieras som nästa produkt. 
Förberedelsesystemet skulle även göra stor nytta för personalen på nästkommande 
skift då det blir så lätt för operatörerna att se om nästa produkt är förberedd och 
var den står eller om den behöver lokaliseras i lagerhyllorna och tas fram. 

4.2     Sammanställning av förbättringar och förbättringsförslag 
4.2.1     Genomförda förbättringar 
Under den tiden författarna var i företaget nämndes några områden som kunde 
förbättras. Förslagen bestod av att förenkla och visualisera tydligare i vilket stadie 
produkten befinner sig i, skapa återkoppling till antalet tillverkade produktet per 
dag istället för veckovis och eventuellt skapa överlappande raster samt även 
överlappning vid maskinerna i samband med skiftskarvar. Dessa förslag 
infördes  av företaget cirka en veckan efter att förslagen hade uppgivits av 
författarna. Författarna gav även idén av ett förberednings fack där nästkommande 
orderkort kunde placeras och för att inte missbruka systemet skapades 
golvmarkeringar. Golvmarkeringarnas syfte var för att säkra att nästkommande 
orderkort inte skulle ha flyttats till förberedningsfacket utan att produkten var 
framtagen. En utförligare beskrivning av förberedningsfelsäkringen finns i stycke 
4.1.7. 

4.2.2     Buffert innan avdelning tre 
Processen i avdelning tre är väldigt skör. Det händer relativt ofta att maskiner 
havererar, detta leder sällan till defekta produkter, men oftast leder det till att 
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produkten blir försenad med allt från en till åtta timmar och även längre 
förseningar kan förekomma. Eftersom att maskinerna i avdelning tre är inställda 
till en viss kvalitet betyder det att en viss produkt endast kan gå på en viss maskin. 
Av denna anledning vill avdelning tre ha en så stor variation som möjligt på 
kvalitén på produkterna som kommer in. Det är alltså inte optimalt med flera 
produkter i följd med samma kvalité då de ändå kommer att behöva köras på 
samma maskin, detta mardrömsfall leder alltså till ett sämre produktionsflöde. När 
haveri sker i avdelning tre kan detta leda till att en maskin får en hel kö med 
produkter. Detta löses genom att produkterna i avdelning två prioriteras om för att 
bättre kunna mätta avdelning tre. 

Lösningen på detta problem skulle kunna vara att bygga upp en buffert innan 
avdelning tre som innehåller en lagom variation på produkter. Detta skulle betyda 
att körningarna i avdelning två inte skulle behöva bli omprioriterade med lika kort 
varsel som det i dagsläget kan förekomma. Denna lösningen kan tyckas inte vara 
särskilt Lean-inriktad och ekonomerna skulle förmodligen inte heller tycka om det 
då det leder till ett högre PIA-tal. Problemet med för lågt PIA och avsaknad av 
buffertar är att det förutsätter att maskinerna har en hundraprocentig driftsäkerhet. 
I dessa miljöer leder driftstopp och haveri till stora förluster i och med att 
maskiner blir stående utan produkter att köra (Özbayrak, Cagil & Kubat, 2003). 
För säkerhets skull borde det finnas lager och buffertar för att undvika katastrofer 
(Natarajan & Goyal, 1994), exempelvis i samband med maskinhaveri. 

4.2.3     Lödkolv 
I dagsläget använder sig operatörerna endast av en lödkolv som är centrerad 
mellan de två maskinerna. Detta medför att operatören måste gå en sträcka på 
ungefär 30 meter för att hämta lödkolven och sedan vänta några minuter för 
uppvärmning av kolven. Det kunde även förekomma att ena operatören (vid 
maskin ett) fick vänta på att den andra operatören (vid maskin två) skulle bli klar 
med kolven innan operatören (vid maskin ett) kunde använda kolven. 
Förbättringsförslaget som författarna framförde var att eventuellt införskaffa en 
till lödkolv och montera upp kolvarna vid varje maskin för att reducera avståndet 
och möjligöra förberedningen av kolven smidigare och därmed skulle 
operatörerna också slippa vänta på varandra. 

4.2.4     Gemensamma aktiviteter för att stärka sammanhållningen 
Några idéer för att öka gemenskapen mellan tjänstemännen och operatörerna är 
olika former av lagarbete, där lagen är blandade så att tjänstemän och operatörer 
måste samarbeta med varandra. Andra aktiviteter kan vara studiebesök på 
kundföretagen, då operatörerna ska kunna få en uppföljning av produkterna. 
Meningen är att operatörerna ska kunna relatera till de tillverkade produkterna och 
få en inblick om hur produkterna används. Studiebesök på andra orelaterade 
industrier skulle också kunna vara nyttigt. Även om processerna i sig är olika så 
finns det ofta mycket att lära från hur andra organisationer går till väga. 

 

32 
 



4.     Resultat 

4.2.5     Utbilda operatörerna 
Med tanke på att en stor del av problemet kretsar kring motivation kan det vara 
nyttigt att ge utbildningar till operatörerna för att de ska känna att de faktiskt kan 
bli mer meriterade. Detta skulle kunna få dem att bli mer motiverade då varje 
utbildning bjuder på lite variation i vardagen. Samtidigt kan det tyckas att fler 
meriter rimligtvis borde göra chanserna att klättra inom organisationen, vilket 
också skulle stimulera motivationen. Vad det är för typ av utbildningar är inte lika 
viktigt, det viktiga är att operatörerna ska få chansen att utvecklas. Utbildningarna 
bör dock fokusera på områden som rör eller kan gynna företaget och avdelningen. 
Några exempel på dessa utbildningar skulle kunna vara; Green Belt (Six Sigma), 
ständiga förbättringar, konflikthantering, kommunikation och projektledning. 
Genom dessa utbildningar skulle avdelningen utan tvekan att bli mer lean-inriktad 
samtidigt som det definitivt skulle höja både motivationen och moralen hos 
operatörerna. 

4.2.6     Mer planeringsansvar till operatörer 
Eftersom att operatörerna själva sa sig vilja ha ett större planeringsanvar kan detta 
vara något att prova. Detta skulle betyda att skiftsamordnaren skulle få mer 
inflytande över vilka produkter som skulle köras på dennes skift. Enligt många av 
de som tillfrågats i intervjuerna är detta inte heller något nytt, för ett antal år sedan 
sköttes planeringen tvärt emot vad den gör nu mestadels av samordnarna. 
Problemet som kan ses med detta är att de nya produktionsmålen ställer ett högre 
krav på planeringen, vilket rimligtvis gör att detta arbete blir mer tidskrävande. 

4.2.7     Samordnare att delta i Gembawalk 
För att öka kommunikationen mellan avdelningarna bör samordnaren från varje 
avdelning delta i Gembawalken som sker varje morgon vid klockan nio. I nuläget 
är denna mestadels till för tjänstemännen, framförallt avdelningschefer och 
platschefen. Detta förbättringsförslag håller redan på att implementeras, men det 
skulle kunna utvecklas ännu mer. Eftersom att Gembawalken endast sker under 
morgonskiftet kan det vara en bra idé att införa en slags “mini-Gemba” för 
eftermiddagsskiftet och nattskiftet. I denna “mini-Gemba” skulle då endast 
samordnaren för varje avdelning medverka (det vill säga tre personer), och 
eventuellt även chefen om denne har tid (endast under eftermiddagsskiftet). Både 
den förbättrade Gembawalken och “mini-Gemban” borde rimligtvis vara två steg i 
rätt riktning för att öka kommunikationen mellan de tre avdelningarna.  
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5.     Slutsatser 

5.     Slutsatser 

5.1     Lean Six Sigma 
Precis som många vetenskapliga artiklar vittnar om så finns det mycket att vinna 
på att genomföra ett projekt med en Lean Six Sigma-metodik (Corbett, 2011; 
Salah, Rahim & Carretero, 2010; Sarkar et al., 2013; Snee, 2010). De olika Lean-
verktygen och även ett antal av Six Sigma-verktygen flätas samman väldigt bra av 
DMAIC-metodiken. DMAIC ger förbättringsarbetet en tydlig stage-gate-modell 
där de olika verktygen tillämpas i de faserna där de hör hemma. Detta gör till 
skillnad från ett traditionellt Lean-projekt att utförandet får en stabil struktur. Det 
medför alltså även att arbetet får en större resistens mot att moment utförs 
osammanhängande eller att flera av arbetets faser utförs samtidigt, vilket kan leda 
till osäkerhet och i slutändan ett mindre resultatorienterat arbete. 

5.2     Motivation 
Det är onekligen svårt att ta sig an frågor som rör motivation och mentalitet. Det 
finns många teorier om hur detta område kan angripas och många av dem 
presenterar liknande lösningar, exempelvis att mer ansvar leder till högre 
motivation (Bolman & Deal, 2012; Sörqvist, 2004). Genom intervjuerna kunde 
slutsatsen dras att mer ansvar skulle leda till högre motivation. En annan slutsats 
baserad på intervjuerna var att övertidsarbete, och i synnerhet beordrad övertid, är 
något som sänker motivationen. Det finns även ett antal studier som pekar på att 
just övertid kan leda till försämrad hälsa (Savery & Luks, 2000; Yaniv, 1994) och 
lägre produktivitet (Shephard & Clifton, 2000). 

5.3     Kaizen Event 
Genom att analysera resultaten ur Kaizen Eventen såg författarna klara 
förbättringar gällande reducering av tidförlust, vilket kan sammankopplas med 
införandet av SMED. Studier där SMED implementerades under Kaizen Event 
stärker teorin om att eventet kan reducera slöserier (Muda) i form av tid (Glover et 
al., 2012). Författarna kunde även se en positiv uppfattning och uppskattning vid 
införandet av förberedningsfacken för order-korten av de deltagande operatörerna. 
Ett Kaizen Event kan leda till en bättre sammanhållning och en öppnare 
konversation mellan tjänstemän och operatörer, vilket kan leda till bättre 
kommunikation i framtiden. 

5.4     Intervjuer 
Beroende på vilken typ av intervju som används kan det ge olika bilder om vad 
orsaken till problemet kan vara. Genom att gör kvalitativa intervjuer ger det en 
högre förståelse om det bakomliggande problemet. Djupintervjuer är metoden 
som ger klarast uppfattning om vilka förbättringsområden som borde studeras och 
det är ett bra sätt att komma i kontakt med operatörerna som även Sörqvist (2004) 
nämner i sin bok. 
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6.     Kritisk granskning 

6.     Kritisk granskning 

Det finns säkerligen delar i projektet som kunde utförts bättre, noggrannare eller 
snabbare. Med tanke på hur projektets mål och önskemål var utformade kan det 
tyckas att det inte gick att misslyckas så länge de valda verktygen utfördes 
korrekt. Med andra ord skulle projektet kunna bli avklarat på ett korrekt sätt utan 
att några egentliga resultat behövde uppnås. Nu visade det sig som tur var att 
avdelningen faktiskt hade stora områden som kunde förbättras och de flesta av 
dessa har blivit adresserade på ett eller annat sätt i rapporten och även i praktiken. 

6.1     Kritisk granskning med avseende på människors 
förutsättningar och behov 
Givetvis hade det varit enklare att utföra intervjuer och liknande om det inte hade 
behövts ta så stor hänsyn till produktionen. Av rent företagsekonomiska skäl blev 
det orimligt att störa operatörer eller tjänstemän när de egentligen var upptagna 
med något annat. Intervjuer skedde då de utfrågade hade tid och av den 
anledningen blev vissa intervjuer förskjutna eller rentav uteblev. Fokus låg alltså 
på att göra så stor nytta som möjlig samtidigt som att författarna skulle försöka 
hålla sig ifrån att störa produktionen allt för mycket. 

6.2     Kritisk granskning med avseende på miljö- och 
arbetsmiljöaspekter 
Inom arbetsmiljöaspekten finns det områden som går att utveckla. På grund av att 
företaget redan har infört 5S valde författarna att utesluta metodiken, men trots 
detta gavs ändå ett förbättringsförslag till hur lödkolvarna skulle kunna 
omplaceras. Ett annat område som författarna kanske borde ha ägnat mer tid åt är 
djupare studier inom kommunikation då det är ett av problemen som förekommer 
mellan avdelningarna. Med tanke på vilket område projektet fokuserade på fanns 
det inga relevanta miljöaspekter att ta hänsyn till. 

6.3     Förslag till fortsatt arbete 
Med tanke på Kaizen Eventets genomslag och de positiva reaktioner det fick 
anses detta vara en punkt som skulle kunna arbetas vidare med. Som nämnts 
tidigare i rapporten så hanns inte hela efterarbetet med på produkten vid eventet 
och det finns även fler moment (bland annat produkternas andra behandling, alltså 
den som sker efter att produkten har kommit tillbaka från avdelning tre) där 
utförandesekvensen och standardtider bör angripas med ett Kaizen Event. Det 
hade även varit bra att se till att samtliga operatörer fick vara med vid minst ett 
event var för att försöka väcka deras sinne för att utvecklas och förbättras. Utöver 
detta finns det även andra positiva bieffekter med Kaizen Events då det samlar 
personalen och får såväl operatörer som tjänstemän att samarbeta, vilket skapar 
bättre relationer och fungerar som en slags “teambuilding”. 
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7.     Bilageförteckning 

7.     Bilageförteckning 

1. Intervjufrågor – Förbättringar, Operatörer 

2. Intervjufrågor – Uppfattning, Tjänstemän 

3. Intervjufrågor – Motivation, Operatörer  

4. Spagettidiagram 

5. Ishikawadiagram 

6. SIPOC 

7. VSM 

8. Produktivitetskalkyl  
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Bilaga 1. Intervjufrågor – Förbättringsförslag, Operatörer 

Bilaga 1. Intervjufrågor – Förbättringsförslag, Operatörer 

1. Vilka moment kan eventuellt ta mycket tid under bytet av viror? 

 

 

2. Finns det någonting man behöver gå långt för att hämta i samband med av- 
och påtagning av vira? 

 

 

3. Har du några förbättringsförslag som eventuellt skulle kunna korta ned 
cykeltiden? 

 

 

4. Finns det några vanliga problem som ni stöter på i det dagliga arbetet? 

 

 

5. Hur tror du att man skulle kunna förbättra planeringsarbetet? 

 

 

6. Har du några övriga förbättringssynpunkter? 

  

39 
 



Bilaga 2. Intervjufrågor – Uppfattning, Tjänstemän 

Bilaga 2. Intervjufrågor – Uppfattning, Tjänstemän 

1. Vad tror du att den största anledningen till att ni inte uppnår 
produktionsmålen? 

 

2. Hur skulle planeringen kunna förbättras? 

 

3. Var ser du flaskhalsar? 

 

4. Tror du att det förekommer ineffektiv rasthållning och i så fall när? 

 

5. Hur uppfattar du stämningen på avdelningen? 
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Bilaga 3. Intervjufrågor – Motivation, Operatörer 

Bilaga 3. Intervjufrågor – Motivation, Operatörer 

1. Vilka delar i ditt arbete uppskattar du mest? 

 

2. Hur kan du motiveras på din arbetsplats? 

 

3. Vad skulle kunna få dig att känna mer personligt ansvar för att 
produktionsmålen ska uppnås? 
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Bilaga 4. Spagettidiagram 
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Bilaga 4. Spagettidiagram 
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Bilaga 5. Ishikawadiagram 

Bilaga 5. Ishikawadiagram 
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Bilaga 6. SIPOC 

Bilaga 6. SIPOC  

44 
 



Bilaga 7. VSM 

Bilaga 7. VSM 
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Bilaga 8. Produktivitetskalkyl 

Bilaga 8. Produktivitetskalkyl 

Produkt i fas 1: 

Effektivtid i minuter = 90 + (5 + 2/8*storlek) + Maskintid + 100 + 
10 + 15 

Produkt i fas 2: 

Effektivtid i minuter = 50 + 3 + 2/3*storlek + (5 + 2/8*storlek) + 
Maskintid + 85 + 3 + 2/3*storlek + 5 + 2/6*storlek + 5 + 
2/5*storlek +10 + 15 

Det som innefattas av parenteserna är ett extra moment som endast sker på den 
ena av de två maskinerna. 

Genom att ta ut en lista på alla produkter som tillverkats under en vecka kan 
maskinernas produktivitetsmått räknas ut. Detta görs genom att tillämpa formlerna 
på samtliga produkter under en vecka och sedan ta resultatet i timmar dividerat 
med antalet arbetstimmar under en vecka. 

Exempelvis: 

107/144 = 74,3% 
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