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Sammanfattning
Detta projekt påbörjade under november månad 2017 till maj 2018 som ett examensarbete för
högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design på Karlstads Universitet, vid
fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap.
Den absolut största delen av arbetet utfördes på sömnadsavdelningen på företaget KD:
Solskydd AB i Degerfors. Huvuduppgiften för projektet var att ta fram en ny flödesorienterad
fabrikslayout, som skulle installeras på företaget under mars månad 2018. Där utgjorde
observationer och intervjuer en stor del av underlaget till förstudien och kravspecifikationen.
Analysarbetet bestod i att undersöka möjligheter kring förbättringsarbete och ett förbättrat
produktionsflöde. För att göra detta kom ett antal verktyg och metoder inom Lean till
användning, dessa beskrivs närmare under den teoretisk referensram.
Utifrån produktutvecklingsprocessens strategi för hur ett projekt kan sättas upp och
genomföras, har detta arbete genomförts. Processenen har justerats efter att passa ett projekt
som detta på ett bra sätt.
Tio olika layouter arbetades fram, därefter fick en utvald grupp av medarbetar och ledningen
på företaget en presentation hur väl de olika förslagen uppfyllde kravspecifikationen. Efter det
fick gruppmedlemmarna en dag på sig att fundera på vilket förslag som passade bäst och om
det fanns andra reflektioner på förbättringar och förändringar som skulle utveckla förslagen
ännu mer.
Majoriteten av rösterna från gruppmedlemmarna hamnade på ett och samma förslag, var även
det förslaget som uppfyllde kravspecifikationen främst. Efter några små förändringar med
hjälp av metoder inom idégenerering, blev layouten det resultatet som företaget ville ha.
Ett simuleringstillfälle genomfördes i Karlstad Lean Factory, där nio medarbetare på företaget
medverkade. Den nya layouten och produktionsflöde simulerades i Lean Factory.
Förbättringar utifrån de 8 slöserierna diskuterades och genomfördes stegvis efter varje
omgång. Resultatet av fler färdiga produkter lätt1 inte vänta på sig.
I slutet av projektet gavs även tid för att identifiera några möjliga förbättringsområden på
företaget, vilka företaget skulle kunna arbeta vidare fram över.

Abstract
This project has been implemented as a degree of Bachelor of Science in Innovation and
Design at the Faculty of Health, Science and Technology at the University of Karlstad. The
project started in November 2017 and continued to May 2018.
The most of the work has been performed on the company KD: Solskydd AB in Degerfors.
The main task of this project was to develop a new flow-oriented factory layout, to one of the
departments in the company. The work included many observations and interviews, it was a
big part of the specification and preliminary study. The analysis part of the project was to
investigate the possibilities to a better flow in the production and opportunities for
improvement in the factory. The methods that were used in this project were establish in
Lean.
From the product development process strategy have a project can be formed and performed.
The process has been adapted to this project.
Ten separate ideas of layouts were made. Each idea fulfilled the specification different. A
group of selected co-workers from the compony and some of the persons in the board of the
company, got a presentation of the ten ideas. The group discussed the separate ideas from the
information they have of the ideas, from that they select one of the layout ideas. To be the
one!
A simulation of the new layout was performed in Karlstad Lean Factory. Nine employees
from the company participated in the simulation. The simulation helped the co-workers to see
improvements in the production flow.
In the end of the project investigated the possibilities to more improvement areas in the
company, with help from Lean.

Ord- och begreppsförklaring
PDCA: Produktutvecklings cykeln (Plan, Do, Check, Act)
JIT: Just In Time
VFA: Värdeflödesanalys
MPS: Material- och produktionsstyrning
DfSS: Design för Sex Sigma
KLF: Karlstad Lean Factory®
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1. Inledning
Projektarbetet genomfördes som ett examensarbete vid högskoleingenjörsprogrammet inom
innovationsteknik och design vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid
Karlstads Universitet. Examensarbetet omfattar 22,5 högskolepoäng. Handledare på
Karlstads universitet har varit JanErik Odhe och examinator var Leo de Vin.
Examensarbetet har genomförts på företaget KD: Solskydd AB, i rapporten kommer även KD:
Solskydd att beskrivas som uppdragsgivaren eller företaget. Lennart Eriksson har vari
handledare på KD: Solskydd, även andra personer på företaget har figurerat som
nyckelpersoner under olika delmoment under projektet eller vid frånvaro av Lennart
Eriksson.
I detta inledande kapitlet förklaras bakgrunden, syftet, problemformulering, målsättning och
vilka avgränsningar som har funnits under projektet.

1.1. Bakgrund
Företaget KD: Solskydd ligger belägget i samhället Degerfors i östra Värmland. I
dagsläget tillverkar KD: Solskydd alla möjliga typer av solskydd exempelvis markiser,
lamellgardiner, rullgardiner, persienner och Zip/screen. Tillverkningen sker på order från
kund och det finns inga färdiga produkter i lager. Företaget tillverkar stora och små
volymer, allt efter vad kunden har beställt. De sista fem åren har företaget tillverkat fler
och fler produkter och modelltyper. Därför väljer nu företaget att göra en utbyggnad på
fabriken, så att tillverkningen ska kunna anpassas bättre efter det nya förutsättningarna.
Under hösten 2017 sattes bygget igång. När utbygget står klart ska två avdelningar på
företaget få större lokaler kaphallen och sömnadsavdelningen.
I samband med att sömnadsavdelningen då får större lokaler ska även produktionslayouten
förändras. Sömnadsavdelningen innehåll år 2017 två tillverkningskedjor för olika typer av
solskydd.

1.2. Problemformulering
Hur kan en ny fabrikslayout se ut för att ge företaget en bra möjlighet att förbättra sin
produktion?

1.3. Syfte
Att skapa en ny fabrikslayout som på ett tillfredställande sätt uppfyllde företagets krav och
önskningar för en ny layout.
Syftet är att separera två olika tillverkningskedjor från varandra och skapa ett bra flöde för
produkterna att vandra genom.
Att på ett självständigt sätt driva projektet med hjälp av design- och
produktutvecklingsprocessen.

1.4. Mål
Huvudmålet med projektet var att leverera förslag på olika fabrikslayouter, som svarar
mot produktformuleringen. Där ett förslag sedan skulle väljas ut för att kunna appliceras i
fabriken under våren 2018. Layoutförslagen skulle tas fram utifrån flödesförbättringar.
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Projektet skulle:
•
•
•

•

Ta fram en ny fabrikslayout som skulle kunna appliceras
Innehålla en noggrann förstudie och analys
Redovisa layoutförslagen för företaget måndagen den 19 februari 2018, ha ett helt
färdigt förslag nionde mars 2018. Samt innehålla en delredovisning på
universitetet 21 mars 2018.
Projektet kommer att presenteras dels genom en utställning på Karlstad universitet
den 30 maj utanför aula Magna (där alla får komma och titta), även genom en
slutredovisning på universitet den 1 juni för klasskamrater, examinator och
handledare samt övriga intresserade personer, samt en företagsredovisning den 13
juni på företaget där ledningen på företaget och handledaren från universitet
kommer att delta.

1.5. Avgränsningar
Projektet hade några få avgränsningar som begränsade projektet, det var:
•
•

Att projektet inte kunde påverka faktorer som yttrefaktorer som exempelvis
ventilation och belysning
Vissa investeringar skulle kunna genomföras inom projektets ram om de var
välmotiverad
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2. Metod
Under detta kapitel kommer det olika metoderna som har använts under projektets gång att
beskrivas se Bild 1: Metodöversikt nedan. Metoderna som beskrivs i detta kapitel kommer att
beskrivas mer överskådligt. Metoderna som har använts under projektet är många
standardmetoder för ett produktutvecklingsprojekt. Under nästa kapitel kommer en mer
teoretisk del att beskriva ytterligare metoder och verktyg, utifrån Lean.

Projekt
Projektplan

Förstudie

Tidsplan
(Ganttschema)

WBS

Riskbedömning

Kravspecifikation

Intervju

Fokusgrupper

Observationer

Idégenerering

Simulering

Diskussions

Karlstad
LeanFactory

Kontroll

Idéassociation

Bild 1: Metodöversikt

2.1. Projektplan
Projektplanen är det dokument som togs fram innan starten av projektet genomfördes [1, s78].
Projektplanen är den handling som är kontraktet mellan projektmedlemmarna och
uppdragsgivarna [2, s.35]. Det är även viktigt att kunna identifiera vilka som projektplanen är
skriven för exempelvis en projektledare eller en styrgrupp [1, s.79].
Det är även bra att involvera en referensgrupp redan under projektets uppstart som kan vara
ett stöd för projektledaren under projektets gång. Referensgruppen kan bestå av specialister, i
detta projekt handledaren på universitetet [1, s.44].
Projektplanen kan tas fram med hjälp av olika verktyg som exempelvis Ganttschema och
WBS.
2.1.1. Tidsplan
En tidsplan är ett viktigt dokument, för att kunna beskriva hur länge ett projekt ska
hålla på och hur det ska bedrivas [3, s.155].
Det vanligaste sättet att illustrera olika aktiviteterna i ett projekt är genom att ta fram
ett Ganttschema [1, s.87]. I Ganttschemat vissas de olika aktiviteterna när de startar,
slutar och hur länge de ska vara aktiva [3, s.155]. Även milstolpar och grindhål förs in
i Ganttschemat för att underlätta så att det blir tydligt när vissa delmoment ska vara
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klara, även pilar mellan aktiviteter illustrerar vilka moment som är beroende av
varandra och i vilken ordning vissa aktiviteter måste genomföras [2, s.33].
2.1.2. Work Breakdown Structure (WBS)
En WBS är ett verktyg för att få en total överblick över projektet sant hur många
moment och delmoment som ingår under projektets tak [1, s.80]. Resultat av en WBS
illustreras i ett träddiagram som är hierarkiskt detaljerad. Det krävs att det finns minst
tre till fyra nivåer i trädet för att få en bra överblick över projektets struktur, som sedan
kan identifieras med olika arbetsmoment som ska ta upp emot max en vecka att
genomföra [2, s.25].
2.1.3. Riskbedömning
En riskbedömning bör genomföras för att kunna förutspå vissa typer av risker som
skulle kunna inträffa under projektets gång [2, s.39]. Om en del risker identifieras
innan projektet startar, kan de elimineras redan innan de eventuellt inträffar, genom att
arbeta fram en åtgärdsplan [3 s.223].
Under detta projekt har en minriskanalys valt att användas för att kunna identifiera
risker som kan inträffa under projektets gång [e, s.39].

2.2. Förstudie
Förstudien är den del som inleder själva projektets arbetsdel. Under förstudien ligger det
största fokus på att samla in fakta och information. [6 s.250].
2.2.1. Intervjumetodik
Att inom en kvantitativ intervju ställa frågor personligen till den målgrupp som är
representativ för ändamålet är viktigt [9 s.435]. Genom interjuver så öppnas
möjligheten upp för mer invecklade frågor och svar, så att utfallet på informationen
kan bli större jämfört med om en kvantitativ metod hade använts exempelvis en
enkätundersökning [12, ss.103].
Det är en bra metod att använda om ett större perspektiv ska komma fram. Det är bra
om den som ska intervjuas har satt sig in i ämnet och skrivit upp en lista över de
frågor/områden som ska diskuteras för att bidra med att intervjuerna faktiskt tar upp de
områden som intervjuaren vill [9 s.431].
2.2.2. Fokusgrupp
En fokusgrupp är när några personer samlas i grupp för att diskutera exempelvis ett
ämne eller ett problem. Avsikten är att skapa intressanta samtal mellan deltagarna och
få fram information som annars hade varit svår att få fram. Om någon i gruppen
kommer med en idé så kanske en annan deltagare spinner vidare på den idéen, vilket
är ett resultat på ett bra samarbete och att idéer kan vidareutvecklas. [12, s.104].
Det kan vara bra att anpassa miljön efter det som diskuteras, så att andra frågor kring
problemet lättare kan komma fram. Det är också bra att välja ut en ”gruppledare” eller
moderator som styr och håller i samtalet och som kan läsa av gruppdynamiken. Detta
för att moderatorn skall kunna sammanställa och summera vad som har diskuterats
och vad som har kommit upp som var mest viktigt [9, s.432].
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2.2.3. Observationsmetodik
Under observationer så studeras beteenden medan de utförs [9 s.433]. En observation
kan utformas på olika sätt, antingen genom att den som ska observera står och tittar på.
Alternativt att ett beteende spelas in exempelvis på film, för att sedan kunna gå
tillbaka och titta flera gånger. Det som är den största fördelen med att göra
observationsstudier är att man faktiskt ser hur verkligheten går till och inte hur pappret
förklarar hur ett moment ska ske [9, s.433].

2.3. Kravspecifikation
En kravspecifikation (som senare även kan kallas enbart specifikation i texten) upprättas
efter förstudien, för att kunna samla in kompletterande information som ej har tagits upp i
uppdragsbeskrivningen [12, s.150]. En kravspecifikation avser att ta upp vad som är
viktigt i ett utvecklingsprojekt vare sig det handlar om en produkt eller process [6, s.260].
Specifikationen är under hela projektet ett levande dokument. Som inte slutas att användas
fören projektet är klart och då går specifikationen över till att bli slutspecifikation, som
kan användas när en utvärdering av projektet ska göras [12, s.150].
I en kravspecifikation är det viktigt att rangordna informationen som har framkommit
tidigare (nu och i framtiden), till krav och önskemål. Helst ska alla krav/önskningar vara
mätbara på något sätt och framföra allt ska de vara entydiga. Kraven kan vara svåra att
bestämma för det kan vara stora och kanske något krångliga att lösa, därför är det läge att
bryta ned kraven till mindre delar och på så sätt kunna få fler krav/önskningar som är mer
specifika och mätbara [9, s.338]. Det är även viktigt att låta kraven stå för grunden av
valet av lösning och önskningarna får stå för det extra, som ska särskilja de olika
lösningsförslagen åt senare under processens gång [6, s261].

2.4. Idégenrering
Detta avsnitt i rapporten kommer att presentera kreativa idégenreringsmetoder. Dessa
metoder används i produktutvecklingsprocessen som arbetssätt, det är anpassade för att
användas för att få fram smarta, bra och nytänkande lösningar på problem.
2.4.1. Diskussionsmetoden
En grupp av individer sätter sig ned tillsammans med en utvald ledare, som driver
samtalet/samtalen men får inte själv vara delaktig. Ledaren presenterar problemet som
ska lösas och hjälper till att få gruppen att få fram en så bra lösning som möjligt. Det
är viktigt att alla i gruppen får komma till tals och att ingen annan i gruppen dömer ut
lösningar som någon annan kommer på. Det är en del av ledarens roll att betrakta
gruppens lösningar och skriva ned de, det är viktig att ledaren är en del av gruppen och
inte någon som strå utanför och betraktar. Ledaren kan ses som sekreterare och
projektledare utan dömandemakt [12, s.170].
2.4.2. Kontrollmetoden
Kontrollmetoden går ut på att idéer som finns, utvärderas kring en checklista.
Checklistan bör ha upprättats innan idégenereringen sätter igång, så att denna kan
ligga till grund för att idéerna som kommer fram faktiskt uppfyller det som de ska. Det
finns två aspekter som bör tas hänsyn till innan denna metod används, det första är att
checklistan aldrig kan bli fullständig och det andra är att en lång lista kan lura
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användaren att allt är uppfyllt. Det kan tyckas lite motsättningsfullt, det som menas är
att checklistan inte ska var fylld med punkter som inte är särskilt relevanta.
Exempelvis skulle en punkt kunna var att produkten måste vara vit, det är relevant om
produkten ska kamoufleras i snö, om produkten däremot ska vara en kruka så kanske
inte färgen har någon betydelse alls [12, ss.172].
Metoden är lätt att använda och kan bearbeta många typer av förslag och idéer om den
används på rätt sätt. Den tar även upp enkla frågeställningar som annars hade glömts
bort [12, s.173].
2.4.3. Idéassociation
Idéassociation är en metod som underlättar och stimulerar fantasin för att åstadkomma
något konstruktivt. Metoden går ut på att associera till egna eller andras idéer och
förslag, för att komma på något ännu bättre. Det kan vara bra att använda någon form
av symbol eller tecken för att under lätta arbetet med att komma på bättre lösningar.
Symbolerna kan symbolisera hur långt förslaget har kommit eller vilka förändringar
som har ändrats. Metoden passar bra att använda i grupp och vid individuellt arbete
[12, s. 171].

2.5. Utvärdering och eliminering av layoutförslag
Utvärdering av alla förslag som tagits fram under konceptfasen, ska nu ske. Detta görs
enklas genom att värdera förslagen utifrån det krav/önskningar som satts upp i
kravspecifikationen tidigare under projektets gång. Det är viktig att först börja med att se
över vilka förslag som uppfyller alla krav, önskningarna kan vänta. Om ett förslag inte
uppfyller kraven, så kan det slängas bort eller behövas omarbetas [12, s.179].
Det kan tyckas som en enkelt att radda upp hur väl ett förslag uppfyller alla
krav/önskningar, detta är inte alla gånger lika lätt som det kan verka. Det är bra att inför
någon form av skala hur väl ett förslag verkligen uppfyller önskningarna, det kan vara en
bra idé att sätta upp skalan i exempelvis 1,3,5,7, och 9. För att inte få för många olika
nivåer att välja mellan [12, ss.189].

2.6. Simulering
Simulering är en metod som kan användas främst för att visa upp ett eller flera förslag
som tagits fram utan att behöva genomföra förändringarna på riktigt i företaget. Att testa
olika förslag på produktionssystem, för att lättare kunna se vilket förslag som passar ett
företag bäst utifrån deras behov, är simulering en relativt enkel och billig metod att
använda sig av [13].
Karlstad LEAN Factory
Karlstad Lean Factory är ett sätt att simulera flöden i en produktion. Denna metod är
kopplad till Karlstads Universitet som har byggt upp ”laboratoriet” Karlstad Lean
Factory [14]. Framöver i rapporten kommer Karlstad Lean Factory enbart att förkortas
KLF®
Lean Factory kan användas för både undervisning på universitetsstudenter och
yrkesverksamma personer. Yrkesverksamma industriarbetare är ofta mer benägna och
intresserade att lära sig nya saker genom att prova på “lära-genom-att-göra” [14].KLF
kan användas på ett relativt enkelt sätt för att återskapa en riktig “industrimiljö” för ett
6

tillverkande företag [14]. Det är mycket viktigt för “industriarbetare” att simuleringen
är uppfört så att det speglar verkligheten på ett så bra sätt som möjligt, annars kanske
inte effekten av simuleringen blir så bra [15].
Lean Factory ”spelet/simuleringen” går ut på att bygga ihop en modell av IKEA:s
barnstolar, där olika stationer gör olika saker från att tillverka sidorna, sitsen och
ryggen till att montera och transportera delarna fram och tillbaka i ”fabriken”. Denna
simulering går ut på att visualisera på ett relativt enkelt sätt hur flödes många gånger
fungerar i en fabrik. Sedan belysa problem och möjligheter som kan kopplas till Lean
och slöserierna, för att förbättra flödet [16].
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3. Teoretisk refereringsram
Under detta avsnitt i rapporten kommer den teoretiska bakgrunden som ligger till grund för
examensarbetet att presenteras. Den teoretiska referensramen delas in i två delar, en för att
presentera de två största förbättringsprogrammen inom förbättringsarbetet och den andra
delen för att presentera de metoder och verktyg som finns inom dessa arbetssätt som
användes under projektet se Bild 2: Teoriöversikt nedan.
Teoretiska refereringssramen

Förbättringsprogram

Verktyg och metoder

Lean

Produktionslayouter

Sex sigma

Verkstadslayout

Värdeflödesanalys

7+1 former av slöser

7QC

PDSA

Bild 2: Teoriöversikt

Det bör tilläggas här att du som läsare kanske redan har en stor kunskap inom dessa
förbättringsverktyg och då inte behöver fördjupa dig i detta avsnitt. Om du där emot känner
att du inte har tillräckliga kunskaper så rekommenderar jag som författare att du läser detta
kapitel lite mer noggrant för att få den kunskapen som behövs för att fortsätta läsa övriga
delar i rapporten. Det går alltid bra att gå tillbaka till detta kapitel under läsningens gång!
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3.1. Förbättringsprogram inom förbättringsarbetet
Det två största förbättringsprogrammen inom kvalitetsutveckling är Lean och Sex Sigma,
dessa två har lite olika inriktning. Lean riktar in sig mer på den produktionsorienterade sida av
kvalitetsutveckling och att eliminera slöseri. Medan Sex Sigma koncentrerar sig främst på att
eliminera problem som uppstår av variation [4, s.54]. Det finns väldigt mycket skrivet om
dessa två förbättringsprogram, därför har enbart en sammanfattning skrivits ned i denna
rapport.
Detta projekt kommer främst att fokusera på att ta upp metoder och verktyg från Lean, därför
att detta projekts omfattning är bättre anpassat efter att följa Lean. Nedan ges en förenklad
bild över i Bild 3: Jämförelse mellan Lean och Sex Sigma när Lean och Sex Sigma kan vara
bättre att använda än det andra, för olika typer av inriktningar i olika projekt.

Lean

båda

Sex Sigma

JiT

förkorta ledtider

eliminera variation

kundorder styrt

problemlösning
elminering av
slöseri

flödesorienterad
medarbetarnas
delaktighet

ständiga
förbättringar

ekonomiska
aspekter
starkt ledarskap

Bild 3: Jämförelse mellan Lean och Sex Sigma
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3.1.1.

Lean

Toyota Produktion System (TPS) som idag ligger till grund för det vi enbart kallar
Lean i folkmun. Är varken ett verktyg eller metod utan mer en ”filosofi” för ett företag
eller organisation att följa [5, s.13]. Toyota har utvecklat två starka värderingar inom
Lean, det är ständiga förbättringar och respekten för människor. Det finns även två
principer att följa inom Lean den ena är Just-In-Time (JIT) det är att skapa flöde och
den andra är Jidoka det menas att ta bort allt som stör flödet [5, s.34]. I Bild 4: Lean
templet nedan visar Lean huset, där jidoka och JIT är pelare/väggar i huset.

Bild 4: Lean templet

3.1.1.1.
Jidoka
Jidoka utvecklades från början i Japan på en vävfabrik, utifrån en idé om att inte
tyger under vävnad skulle få defekter, när en tråd gick av. Att vävmaskinen själv
skulle stanna om en tråd gick av och inte fortsätta tillverka väv som skulle få
defekter. Även maskinoperatören som tidigare stod och kollade maskinen så att
inte tråden skulle gå sönder, kunde nu frigöras till annat arbete. Det blev
ursprunget till det vi kallar Jidoka som menas på svenska att eliminera det som stör
flödet genom att inte få defekta produkter [5, s.27].
3.1.1.2.
Just In Time (JIT)
Att skapa en takt i tillverkningen är viktigt, takten skapas utifrån hur stor
produktionsvolym som ska tillverkas per tidsenhet [5, s.41]. Inom JIT är det även
viktigt att ha ett kontinuerligt flöde och det innebär i stort att det ska vara korta
avstånd mellan operationerna, små mellanlager, små förpackningsenheter och
frekventa transporter [5, s.48].
Att inför ett dragandesystem och inte ett tryckandesystem för produkterna inom
fabriken, är väl så viktigt för att få JIT. Där ett dragandesystem innebär att skapa
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ett sug genom fabriken och bara tillverka produkter när nästa station i fabriken ber
om det och inte tidigare än så. Medan det tryckande systemet beskriver när ett
produktionssystem inte tar hänsyn till operationen efteråt, det blidas ofta
mellanlager som kan växa mer eller mindre okontrollerade [5, s.50].
Inom lean är det även mycket viktig att eftersträva bra kvalitet på produkten/tjänsten
till en bra kostnad. Det är även av stor vikt att kämpa med att få ned ledtiderna så
mycket som möjligt, genom att minimera olika typer av slöseri. Den starka tron på
människor och respekten för dem är en viktig värdering att anamma om Lean ska
följas [5, s.17].
Inom Lean finns det även en mängd med metoder och verktyg som kan användas för
att tillämpa Lean på ett bra sätt. Alla metoder och verktyg är kanske inte helt
applicerbara på alla verksamheter, verktygen finns där för att underlätta strävan efter
att följa Lean.

3.1.2.

Sex Sigma

Sex sigma är en av de två stora förbättringsprogramm som använts idag. Denna metod
utvecklades i USA på 1980-talet av företagsledaren Galvin för Moterola. Han hade
studerat japanernas förbättringsprogram under lång tid och utvecklade Sex Sigma
utifrån dessa. Sex Sigma fick en liten annan inriktning än japanernas
förbättringsprogram, målet blev att koncentrera sig på att undvika variation i
produktionen på olika sätt och även att jobba med förbättringar i projektform [9].
Sex sigma har flera inriktningar för att försöka nå målet med att undvika variation, det
är genom utbildning och arbetssätt, DfSS och definiera standardavvikelser. [9, s.48].
•

Utbildning och Arbetssätt
Grunden ligger i att arbeta med strategiska verktyg för att genomföra
förbättringsarbetet. Detta genom en cyklisk arbetsgång som kallas DMAIC
och det står för att definiera problem, mäta, analysera, förbättra och övervaka
(på svenska), denna cykel liknar Leans PDCA cykel på många sätt. Det finns
många verktyg som är förknippade med DMAIC, framförallt är det
försöksplanering och kundcentrerad planering. Även verktyg som de sju
förbättringsverktygen och de sju ledningsverktygen använts flitigt för att
uppnå resultat.
Det är också väldigt viktigt att ge rätt kunskap och information till de (ofta
utvalda personer på ett företag) som ska genomföra förbättringar. Inom Sex
Sigma genomförs träningsprogram och sedan många gånger ett examinerade
prov för att bli ”godkänd” för att bedriva förbättringsarbete, provet går ut på
att bevisa att ”studenten” kan genomföra kostnadseffektiva åtgärder. Det är
också viktigt att kunskapen genast omfattas praktiskt.

•

Design för Sex Sigma (DfSS)
Kan ofta delas upp i 5 punkter eller även här en cykel som går runt runt. Denna
kan likna produktutvecklingsprocessens olika steg.
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Identifiera – kopplingen mellan affärsintressen och kundönskemålen
Definiera - kundkraven och produktegenskaperna till det som är kritiskt i
kvaliteten
Utveckla - koncept som uppfyller kraven
Optimera – skapa konstruktioner som är stadiga och robusta med hjälp av
parametrar
Verifiera – testa hur produkten uppfyller kundkraven i riktigt miljöer
•

Definiera standardavvikelser
Att hitta variationer och avvikelser i produktionen är kanske inte alltid helt
lätt, inom Sex Sigma finns det ett avgörande verktyg för att hjälpa till att
definiera när variation uppkommer. I Bild 5: Toleransdiagram för Sex Sigma
nedan kan betraktas de sex olika sigmagränserna med toleransgränser och ett
målvärde. Den grekiska bokstaven sigma (σ) fick beteckna olika grader av
avvikelser. Innanför ”kullen” är det bra om produkterna som tillverkas
hamnar, desto mer ut mot sidorna produkterna kommer desto längre ifrån
standard är de [9, s.49]. Där 1,5 +-avvikelser åt båda hållen är acceptabelt, när
det kommer utanför dessa gränser så är det fortfarande okej men det är då
viktigt att göra observationer på att det inte sticker iväg och blir en avvikelse
som leder till variation i produktionen. Sex Sigams modell går ut på att
studera standardavvikelser och då ett mått på spridningen.

Toleransdiagram för Sex Sigma
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
undretoleransgräns

målvärde

4,5 𝜎 1,5 𝜎 1,5 𝜎
6𝜎
Bild 5: Toleransdiagram för Sex Sigma

övre toleransgrän

4,5 𝜎
6𝜎
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Sex Sigma är en del av ett kvalitetsarbete på ett företag. Med fokus på att undvika
variation och onöjda kunder, genom att ge utbildning i kvalitetsarbete. Detta ger ofta
stora ekonomiska vinster för företaget, vilket ofta är målet och ibland även ett måste
för att företaget ska leva kvar [9].

Inom Sex Sigma finns det även ett antal delar som är av betydelse för att nå framgång
med denna strategi. Det är att hålla en hög ambitionsnivå och en driven ledning genom
att [9, s.50]:
•
•
•
•
•
•

En tydlig infrastruktur
Erhålla en bra faktanivå kring verksamheten
Verkningsfulla verktyg och metoder för att nå förbättringar
Ha återkopplingar och systematiska uppföljningar av resultat
Utbilda medarbetar/ledning med relevant information
En enhetlig arbetsgång

Det är även viktigt inom Sex Sigma att ha en ledning som leder och följer upp
förbättringsarbetet, även mellanchefer ska ha en betydande roll i att agera
uppdragsgivare i de pågående förbättringsarbetena så att de hela tiden ha kontroll på
vad som utförs och att det blir de resultat som företaget förväntar sig [6 s.51].

3.2. Metoder och verktyg som kan använda inom förbättringsarbetet
Under detta avsnitt kommer olika verktyg och metoder att beskrivas som användes under
projektets gång.

3.2.1.

Produktionssystemslayout

Layouten omfattar främst utplaceringen av utrustningen i en fabrik. Det brukar talas
om fyra olika typer av sätt som en fabrik kan byggas upp på [6 s.284]. Det som främst
avgör vilken typ av layout som används är produktens/produkternas karaktär och hur
flödesorienterad dem är, även hur stor årsvolymen är och hur många olika
produktvarianter som tillverkas [7 s.34]. Se Bild 6: Flödesprinciper nedan när de olika
layouttyperna rekommenderas att användas.
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Bild 6: Flödesprinciper

•

Fasta Positioner: är när allt tillverkas på en och samma plats. Material och
arbetskraft transporteras till platsen för tillverkningen. Ofta saknas även
möjlighet att standardisera arbetet och det behövs många gånger även
väldigt specifik kompetens på medarbetarna.
Främst används fasta positioner till tillverkning av stora föremål av
väldigt små volymer exempelvis fartyg, hus och flygplan [6 s.285].

•

Funktionell verkstad: är när samma typ av maskiner är placerade på samma
ställe exempelvis att alla svarvar eller fräsar är lokaliserade på ett och
samma ställe i fabriken. Funktionell verkstad är det som är vanligt
förekommande bland företag som tillverkar små volymer och många olika
artiklar.
Risken med denna typ av layout är att lager ofta bildas mellan olika delar
av fabriken och att de interna transporterna blir långa, på grund av att
detaljerna måste fraktas mellan olika delar av fabriken under processens
gång. Även ledtiderna kan bli långa för varje enskild produkt [6,ss286].

•

Flödesorienterad verkstad: är den typ av layout som är uppdelad på sådant
sätt att alla maskiner som hör till en och samma produktframtagning står
tillsammans. Det är viktigt att maskinerna är placerade på ett sådant sätt att
det blir ett så bra flöde som möjligt för produktframtagningen. Vilket ofta
leder till att ledtiden för en produkt minskar. En funktionell verkstad är
främst anpassad till att producera många detaljer av samma sort, med en
del små variationer (det som även kan kallas en produktfamilj) [6 s.287].
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•

3.2.2.

Lina: här är det verkligen så att layouten är kopplad till en produkt (med
mycket liten variation) och inte till maskinparken. Produkten ”glider” fram
genom fabriken på exempelvis ett band. Där produkten med jämna
mellanrum stannar upp vid en station för att sedan glida vidare till nästa.
Här är det viktigt att utforma stoppen med jämn takt, så att det inte byggs
upp några lager. Arbetsstationerna som bemannar stoppen längs
produktbanan ska ha precis så mycket att tillföra på produkten så att tiden
räcker till [6 s.290].
Lina används ofta vid tillverkningen på bilar. Att köpa bil är kanske en stor
investering och valmöjligheterna är för en ny bilköpare oändliga, i själva
verket är nästan alla bilar uppbyggda på samma sätt. Du som bilköpare
kanske kan få bestämma färg, motorkapacitet och tyg på inredningen. Det
är en mycket liten del av alla bilens komponenter, därför passar Lina
mycket bra för framställningen av just bilar [7 s.38].

Verkstadslayout – riktlinjer för att ta fram en ny layout

Ett företag är ofta överens om att en förflyttning måste ske och är nödvändig, men den
stora frågan är hur ska den gå till [8, s2]? Det finns flera alternativ och vägar som kan
väljas för att ta fram en bra layout. Det viktigaste från början är att sammanställa alla
krav/önskemål som kommer in från de berörda parterna, alla personalgrupper som är
berörda av ändringen kommer vilja säga sitt och ska få göra det på grund av att ingen
ska känna sig överkörd [8,s12].
För att ta fram en ny layout krävs mycket arbete, nedan följer en Steg för Steg lista
som Bengt Andersson rekommenderar när en layout ska tas fram, en illustration över
stegen finns att betrakta i Bild 7: Arbetsgång för att ta fram en ny layout. Denna lista
är en metod på hur arbetet kan läggas upp [8 ss13].
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Bild 7: Arbetsgång för att ta fram en ny layout, (bilden är illustrerad efter en bild i Bengt Anderssons bok Handledning i
verkstadslayout)

•

Steg 1 (Fastställ vad som skall uppnås med den nya layouten): det viktigaste
är att först sätt upp vad som är målet/målen med den nya layouten. Det kan
vara exempelvis att minska ledtider, minska de interna transporterna eller öka
kapaciteten i produktionen. Det är bra om målen är tydliga och mätbara på
något sätt.

•

Steg 2 (Hur är det idag? Fastställ verksamheten): här är det mest fokus på
hur verksamheten fungerar idag jämfört med hur företaget skulle vilja ha det i
den nya layouten. Det kan vara bra att göra en planläggning av dagens
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verksamhet och komma fram till vilket huvudflödet det finns.
Att genomför en layout förändring är också ett gyllene tillfälle att ändra i
verksamheten, ta vara på tillfället att exempelvis införa nya rutiner.
•

Steg 3 (Fastställ vilka resurser som behövs): under detta steg är det viktigt att
fastställa vilka resurser som verkligen behövs. Att göra en kartläggning över
resurserna och vad som ska få plats kan lättast delas upp i tre delar:
o Resurser direkt för produktionen: här menas framförallt att ta reda på
maskinernas storlek och hanteringsytan som behövs för maskinerna, det
kan exempelvis vara buffertplatser eller rullband. (Här är de processer
med som höjer värdet på en produkt).
o Andra nödvändiga resurser: Det är de resurser som är nödvändiga att
ha för själva produktionen, men inte höjer värdet på själva produkten
exempelvis råvarulager, mellanlager eller verktygsförråd. Dessa andra
inredningsnödvändigheter som exempelvis lagerhyllor, tar också
golvyta. Så det är bra att ta reda på hur stor yta som de behöver också.
o Övrigt: I denna del innehåller allt annat som måste finnas på en
verksamhet. Det kan vara exempelvis transportvägar eller
administration. Att gångarna måste finnas är givet, men hur stora de är
avgörs vad som ska färdas på dessa transportvägar.

•

Steg 4 (Resursernas ytbehov): att ta reda på den yta som går åt till samtliga
resurser. En reflektion bör görs kring ur exempelvis en maskin ser ut och om
den har behov av att stå mot en vägg eller om maskinen måste kommas åt från
olika håll.
I detta steg fastställs även lokalens yta och all yta som går åt till resurserna, en
metod som kan användas är att klippa ut skalenliga figurer i papper och placera
på ett stort papper (även det skalenligt med den verkliga ytan på lokalen) som
symboliserar lokalen, för att lätt kunna överblicka om allt får plats. Figurerna
som illustrerar maskiner, ska även markeras med vilken sida som är vilken och
från vilket håll en operatör står.

•

Steg 5 (Kartlägg samband och flöde): i detta steg är det viktig att ta reda på
hur maskinerna är placerade förhållande till varandra. Att leta efter samband
mellan olika maskiner, ur ett produktflödets perspektiv är en bra aspekt att utgå
ifrån. En metod för att ta fram ett bra flöde är att först identifiera vilken väg en
produkt tar genom fabriken och vilka processer som används. Det kan även
vara bra att fråga personalen om hur produkten faktiskt rörs i fabriken, för allt
kanske inte ser ut som i teorin.

•

Steg 6 (Gradera samband): att ordna upp vilken/vilka samband som är
viktigast är svårt, därför är det bra att utgå ifrån ett sambandschema. Då
kommer det troligen snart att visa sig vilka maskiner som är centrala och vilka
maskiner som är sekundära, utifrån detta kan ett flödesschema göras och en
layout kan börja ritas.
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•

Steg 7 (Göra en första grov layout): utifrån den översikt som har tagits fram
under tidigare steg, kan nu utplaceringen på ritningen ske. Det kan finnas vissa
speciella restriktioner som måste tas hänsyn till innan ritningen kan påbörjas.
Det kan vara exempelvis takhöjden, anslutningsmöjligheter (vatten och el)
eller att vissa maskiner är väldigt svåra att flytta på.
Nu börjar arbetet med att rikta in flödet, det är lättare att få ett rakt flöde om
det är en avlång lokal, men ett flöde behöver inte vara ”rakt” utan U-format
eller L-format, det bror på vilken typ av lokal som finns. Det som är
utgångspunkten är att har råmaterialet i början av flödet och att de färdiga
produkterna kommer ut i slutet av flödet. Det som är primärt i den nya
layouten är ofta att minimera förflyttningen av material/produkt.
Även att välja vilken typ av layout som fabriken ska ha (flöde, funktionell eller
lina), bör här bestämmas. En kombination är vanligt förekommande, alla
layouttyper har sina för- och nackdelar.

•

Steg 8 (Analysera layoutförslaget): i föregående steg har en grov layout
arbetats fram, men nu är det återigen viktigt att ta in projektgruppen och
personalen som får komma med frågor och input. Det som kan tas upp nu är
exempelvis hur breda transportgångarna måste vara, blir det för trångt mellan
maskinerna saknas det utrymme för reparation av maskiner osv.
Det som kan vara bra att tänka på är att redan nu rita in flödet i fabriken, så att
det blir klart och tydligt hur produkterna rör sig i fabriken.

•

Steg 9 (Alternativ, diskussioner): det är ofta bra att arbeta fram ett antal olika
förslag på layouter, som alla har de mål/restriktioner som har tagit fram i
tidigare steg. Utifrån dessa förslag ska nu något väljas ut för att fortsätta arbeta
med. För att välja rätt layout att gå vidare med kan en checklista göras med
för/nackdelar med alla förslag för att sedan få fram vilken layout som har flest
fördelar.
Det kan ibland vara svårt att känna att det är dags att välja en layout, ett
förbättringsarbete är ett jobb som aldrig tar slut. Någon gång måste man ändå
sätta ned foten och säga att layouten är klar för att sedan gå vidare.

•

Steg 10 (Detaljplanera layout): innan flytten görs bör en mer detaljerad ritning
göras där verkligen allt ska vara med från arbetsytor, hur transporterna ska gå,
vart ska de färdiga produkterna placeras, hur lageren fylls på etc.
Detta steg omfattar också arbetet med att utforma arbetsplatserna, ur ett mer
ergonomisk/arbetsmiljömässigt perspektiv. Det kan exempelvis vara om
hjälpmedel behövs eller om arbetsbänkar ska var höj- och sänkbara [8 s.28].

Fler reflektioner som Bengt Anderson tipsar om är att använda datorn i slutfaserna av
layoutarbetet, för att få bättre kontroll på hur de verkliga måtten är på maskinerna [8
s.]. I dagens CAD program är det relativt enkelt att matta in lokalens originalmått från
ritningen och ställa in maskinerna direkt i deras sanna miljö.
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3.2.3.

Värdeflödesanalys (VFA)

Värdeflödesanalys är ett verktyg som används inom Lean produktion, där VFA:n det
avser att användas för att kartlägga dagens flöde och ta fram ett framtida flöde [6,
s.245]. Mike Rother och John Shook inleder sin bok Lära sig se med: ”Alltid när det
finns en produkt för en kund finns det även ett värdeflöde. Utmaningen ligger i att
kunna se detta flöde”. Detta är det viktigaste som författarna sätter fingret på, hur ska
flödet trädda fram för en betraktare. Metoden värdeflödesanalys genomförs steg för
steg, för att kunna kartlägga dagens flöde och för att kunna analysera fram ett framtida
och förhoppningsvis mycket bättre flöde. Kartläggningen av ett värdeflöde kan göras i
följande steg:
Steg 1: Börja med att kartlägga det nuvarande flödet, genom att ta en promenad (rent
fysiskt) längs med flödet för att få en bra överblick hur en produkt färdas genom
fabriken [11 ss.10]. Promenera sedan i motsatts håll och börja gå uppströms
(från utlastningen till inlastningen), anteckna ned (gärna med papper och penna)
varje station som produkten färdas igenom, ta även cykeltid (C/T), ställtid (S/T),
uptime (U/T) för varje moment längs flödet. Även eventuella mellanlager ska
antecknas ned mellan det olika arbetsstationerna. All denna fakta ska införas i
processrutor som kan se ut som i Bild 8: processruta i VFA nedan. Även vilken
skiftgång som finns och tillgänglig arbetstid, kan föras in i processrutorna [11
ss.10].

Bild 8: processruta i VFA

Steg 2: Är en kartläggning hur materialflödet till och från fabriken fungerar. Nu är det
bra att föra in på kartan hur ofta leveranser kommer och med hur mycket, även
hur mycket som lämnar fabriken och när. Sedan ska det föras in hur stor
efterfrågan är, hur efterfrågan är exempelvis varje månad [11 ss.20].
Steg 3: Under detta steg är det bra att rita till hur informationsflödet från företagets
material- och produktstyrningssystem (MPS) fungerar, hur de ”skickar” ut
information till kunder, leverantörer och olika processer. Under detta steg är det
också bra att rita in vilket typ av system som produkten färdas, är det ett
exempelvis ett dragande system osv [11 ss.22]. Se Bild 9 nedan på hur det kan
se ut i värdeflödet när de senaste stegen är i fyllda.
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Leverantör

MPS

Kund

leverans
leverans

Operation 1

Bild 9: VFA karta

Steg 4: Detta steg ska ledtid och processtid fyllas i, det fylls i genom en liggande
”stege” under processrutorna och lagersymbolerna. Här räknar man ut den
verkliga ”cykeltiden” och hur länge mellanlagren räcker med utgång ur kundens
efterfråga. Sedan ritas en karta över det nuvarande tillståndet [6 ss.248].
Steg 5: räkna ut takttiden d.v.s. hur ofta en kund vill ha en produkt. Takttiden räknas
ut på följande sätt:
𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑
= 𝑡𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑
𝑘𝑢𝑛𝑑𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡
Exempel: från ett skift får man ut 7h arbetstid, kundbehovet är 350 st produkter en
vecka. Vad är då takttiden?
350
5

= 70𝑠𝑡/𝑑𝑎𝑔
7 × 60[𝑚𝑖𝑛]
= 6𝑚𝑖𝑛
70
Svar: takttiden är 6minuter, kunden vill ha en ny produkt var sjätte minut.

Efter att kartan för det nuvarande tillståndet är klart ska en karta över ett framtida
tillstånd göras, detta genom att analysera det nuvarande flödet och komma fram till
olika förbättrande system så att ett framtida flöde kan bli mer effektiv än de gamla.
Det är först och främst viktigt att införa ett taktat flöde och istället för ett tryckande
system införa ett dragande system där det är möjligt [11, s51]. Ett dragande system
kan man inför med hjälp av exempelvis ett kantbandsystem eller FörstInFörstUt
(FIFU) banor. Även hur information- och materialflöde ser ut kan vara bra att kolla
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över [11, s.61]. Även material- och produktstyrningssystemet bör kanske reduceras
bort och ersättas med produktionsplanerings system istället, för att få till en bättre
produktionstekniskplanering. Det finns många saker som kan införas för att få bättre
kontroll på flödet. [11 s.75]!

3.2.4.

5S

5S verktyget är en metod som på fler än ett sätt hjälper till att hålla ordning och reda på en
arbetsplats, för att på så sätt driva ut slöseri. Alla 5 steg börja på bokstaven S på grund av
att de förknippas med olika japanskaord, även på svenska har det försöks med att koppla
stegen till svenska ord på S [4 s.591]. Se Bild 10: 5S nedan.

Bild 10: 5S

•

Sortera (Seiri) – det första steget mot att genomföra 5S, är att börja med att
sortera. Att sortera upp bland verktyg och material, så att det enbart finns det som
behövs på en arbetsplats och inget annat. Det som inte används kontinuerligt ska
avlägsnas från arbetsytan. Att sortera är någorlunda lätt att genomföra och det
genererar fort resultat som både ledning och medarbetare kan se [5, s192].

•

Strukturera (Seiton) – alla verktyg, dokument, pärmar osv på en arbetsplats kan
ha sin egen plats. Det är viktigt att allt har strukturerade namn för att det ska bli
lätt att hitta. Sant att snabbt kunna få en överblick om något saknas [5, s192].

•

Systematisk städning (Seiso): det som främst menas här är att alla på en
arbetsplats ska försöka att hjälpa till med att städa och hålla ordning, ”alla får våra
verksamhetens vaktmästare” [5, s193].

•

Standardisera (Seiketus) – när de första stegen är genomförda så är det dags att
standardisera arbetsmoment och arbetssätt. Ett exempel på ett standardiserat
arbetssätt är att inför hur och vilken ordning en montering ska ske [5, s193].
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•

Självdisciplin (shitsuke) – det här är nog absolut svåraste att genomföra då det har
med beteenden och att göra. Det är här meningen att över tid få in de nya
metoderna, systemen och arbetssätten så att det sker automatiskt, vilket tar mycket
lång tid. Det är viktigt att ledningen inte tappar engagemanget, utan visar tydligt
att de tror på denna förbättringsstrategi, samt hela tiden eftersträvar att upprätthålla
och fråga efter den. Om ledningen slutar följa upp förbättringsarbetet kommer
snart även medarbetarna att sluta följa det [5, s194].

3.2.5.

7 + 1 former av slöseri

Det beskrivs i litteraturen att det krävs mycket av en verksamhet för att synliggöra
slöseri. Slöseri är allt det som inte bidrar till något värdehöjande för själva
produkten/tjänsten i sig. För att kunna ta i tu med olika typer av slöseri och eliminera
dem, så måste de synas. Den välkända Japanska sjön illustrerar på ett pedagogiskt sätt
i Bild 12: Japanska sjön och beskriver då att när vattennivån sänks lite i taget kommer
grynnorna en efter en fram. Detta symboliserar att en verksamhet inte behöver ta tag i
allt slöseri samtidigt, utan ta det steg för steg [5 s.89].
Problem

Bild 11: Japanska sjön

Inom Lean är det av mycket stor betydelse att lägga fokus på att på ett systematiskt
sätt identifiera och eliminera slöseri, utifrån de sju traditionella slösserier som på
japanska kallas ”Muda” [7, s40], har även en åttonde förlust senare kommit till och det
är outnyttjad kreativitet [5, s.89].
•

Överproduktion

Överproduktion kan innebära att ett företag tillverkar mer än vad kunden vill ha,
eller att producera produkterna snabbare än vad kunden vill ha detaljerna. Detta
leder då till att det färdiga produkterna ska placeras i ett lager till kunden vill ha de
vilket upptar yta. Denna typ av slöseri är många gånger den största, för den bidrar
till andra sorters av slöseri med [5 s.90].
•

Väntan

Driva ut väntan i en verksamhet är mycket effektivt för hela organisationen, därför
att om fler processer inte väntar på andra så blir det ett bättre flöde rakt igen. Om
olika operationer samordnas bättre med varandra minimeras väntetiderna
ordentligt [5 s.91].
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•

Transporter

Här talas det främst om de transporter ett företag har internt som inte kunden är
beredd att betal för, transporten till och från ett företag kan kunderna däremot
betala för.
De interna transporterna kan i själva verket dölja andra typer av problem, det är
när transporterna har minskat väsentligt som de verkliga problemen kommer upp
till ytan. Det kan exempelvis vara fel på layouten och att det är därför som ett
företag har så mycket interna transporter. För att reducera transporterna är då
kanske det lättast att byta typ av layout [5 s.91].
•

Överarbeta

En produkt som har överarbetats och exempelvis fått en finare ytfinhet än vad
kunden ville ha. Detta gör säkert kunden extra glad till en början, innan kunden
förstår att detta extraarbete på produkten faktiskt kostar. Att fakturera kunden för
den finare ytfinhet än vad kunden hade deklarerat från början är förmodligen ingen
bra idé. För kunden kommer snabbt att tala om att den inte är beredd att betala för
något som den inte ville ha.
Även extra arbetsmoment är exempel på överarbete, som inte tillför produkten
någonting, är också en typ av överarbete [5 ss.92].
•

Onödiga lager

Lager i olika former är mycket vanligt förekommande ute på företag. Det kan
diskuteras om dessa lager verkligen är nödvändiga. Det kan vara så att ett lager
finns för att inköpsavdelningen fick ett bra pris på en årsvolym av råmaterialet. En
sådan besparing kan kosta företaget mer än vad det smakar på grund av att det
binder upp kapital och tar upp kvadratmeter på golvet eller det kan också dölja
andra typer problem [5 ss,92].
•

Onödiga rörelser:

Alla extra steg och förflyttningar en medarbetar tar som inte tillför något för
kunden, är rent slöseri [4 s.591].
•

Defekta produkter

Att omarbeta defekta produkter eller tillverka nya för att defekterna är av en sådan
karaktär att det inte går att göra något är uppenbart slöseri. Även att kontrollera
detaljer om och om igen, tillför inte värdet på produkten och det tar enbart upp
dyrbar arbetstid [4 s.591].
•

Outnyttjad kreativitet

Att inte utnyttja medarbetarnas kompetens, tankar och idéer är inte bra. Därför är
det viktigt att låta medarbetarna få säga sitt och ta vara på de idéer som de kommer
med, för att kunna utveckla företaget så bra som möjligt. Medarbetare som känner
av att de inte lyssnas på, kanske rent av slutar och då har företaget gått miste om
förbättringar som istället hade gynnat företaget [4, s95].
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3.2.6.

7QC verktyget

Förbättringsarbetet drivs inte av sig själv, det behövs verktyg för att strukturera fakta
och data på ett relativt enkelt sätt. Japanen Kaoura Ishikawa var en bland flera andra
som tog fram ett verktyg för att samla in data [4 s.234]. I Bild 13: 7Qverktygen nedan
visas de sju olika verktygen som finns inom 7QC.

Bild 12: 7Q verktygen

•

Datainsamling

Att samla in data är ett viktigt moment för att kunna nå kvalitetsförbättringar inom
ett företag. Om det inte är givet vad den insamlade faktan ska vara till är det inte
värt att samla in den, det är ett slöseri av resurser att samla in fakta som ingen vet
vad den ska användas till. Det är viktigt att kunna ställa frågorna vilket som är
kvalitetsproblemet och vilken fakta som är nödvändig att ha när ett problem ska
lösas [4ss.235].
•

Histogram

Histogram är ett bra verktyg för att hantera stora datamängder. Det är omöjligt att
alla mätvärden ska få representera sig själv, utan med hjälp av ett histogram så
delas mätvärdena in i klasser eller områdestillbehörighet. Även ett histogram visar
upp hur spridningar kan se ut [4.ss237].
•

Paretodiagram

Ett paretodiagram kan på ett relativt enkelt sätt visa upp tydliga problem och hur
många defekter det finns av samma sort. Diagrammet visualiserar antalet defekter
på den vertikala axeln och de olika kategorierna på den horisontala axeln, då står
det snart klart vilken kategori som har flest fel i sig. Ofta pratas det om att en
mycket liten del av defekterna står för den stora delen av de totala felen, det som
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ibland kallas 80-20-regeln (att 80%av defekterna består av 20% av de totalt antal
felen). [4 ss.240]
•

Stratifiering/uppdelning

Genom uppdelning av data kan en orsak till variationen förhoppningsvis
identifieras. Om fakta kommer från olika ställen, så bör denna delas upp för att på
ett så bra sätt som möjligt kunna visa på olika felkällor.
Det kan vara bra med en uppdelning för att kunna kolla närmare på om det finns
olika sorters fakta och variation för exempelvis slipmaskin A och slipmaskin B [4
s.247].
•

Sambandsdiagram

Ett sambandsdiagram kan göras då det finns en hel del olika sorters data när det
kommer till variation. Att koppla produktegenskaper till en vis parameter är ett bra
exempel på hur ett sambanddiagram kan användas. Om det finns många olika
egenskaper som kan påverka en produkt, är det bra att göra flera olika
sambandsdiagram för varje egenskap [4 s.249].
Det finns dock en risk med sambandsdiagram att de kan utveckla sig till rena
nosensdiagram, när ett samband hittas men egentligen har inte egenskaperna något
med varandra att göra.
Exempel på hur ett sambandsdiagram kan användas är när ett samband mellan
antal kunder och antalet beställning görs.
•

Fiskbens/Ishikawa/orsak-verkandiagram

Detta diagram ser många gånger ut som ett fiskben när det väl är klart, när
diagrammet används är det viktigt att först identifiera ett problem för att sedan
försöka ta reda på varför problemet uppstår. Först skrivs det upp grovt vilka
orsaker som kan orsaka problemet, sedan görs en mer detaljerad analys för varje
tänk bar orsak. Om frågan varför ställs fem gånger för varje orsak, så ska den
verkliga orsaken till problemet kunna identifieras [4 ss.243].
•

Styrdiagram

Ett styrdiagram är välanvänd när det gäller att kunna presentera data från en
process, som visar förändringar som en funktion av tid. Hela idén med att göra
ett styrdiagram är att plocka ut ett antal produkter ur ett flöde för att göra kontroll
på något sätt exempelvis kontrollera kvaliteten på produkterna. När
faktainsamlingen är klar vägs informationen ihop och presenteras på ett bra sätt.
Styrdiagram kan användas för att mätta olika styrgränser eller toleransgränser,
där det alltid finns en övre och undre tillåten gräns. Alla produkter som inte
hamnar inom intervallet är bara att kassera [4 ss.252].
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4. Genomförande
Under det här kapitlet i rapporten kommer tillvägagångssätten som användes under projektet
och hur det användes redovisas. Kapitlet kommer även skildra hur arbetsprocessen under
examensarbetet har lagts upp.

4.1. Projektplan
I projektets inledningsfas så arbetades en projektplan fram utifrån syfte, mål,
avgränsningar och risker med projektet. Projektplanen skapades för att få en överblick
över vilka delar som examensarbetet skulle innehålla och för att få en bra uppfattning om
vid vilken tidpunkt det olika faserna av projektet skulle äga rum.

4.1.1. Tidsplan, Work Breakdown structure (WBS) och riskbedömning
En tidsplan upprättades genom ett göra ett Gantt-schema, detta schema underlättade
under hela projektet för att ha kontroll över när olika aktiviteter skulle genomföras och
hur mycket resurser som behövdes på varje separat del av projektet [1, s.87].
Även en WBS upprättades för att på ett relativt enkelt sätt kunna få en överblick över
det olika delarna av projektet [1, s.80].
En riskbedömning genomfördes genom att upprätta en miniriskanalys, enligt
miniriskmetoden. Detta gjordes för att på ett enkelt sätt kunna få fram om det fanns
några och i så fall vilka risker som eventuellt skulle kunna uppkomma under projektets
gång [2 s.44].
4.1.2. Projektplanen färdigställs
När projektplanen hade färdigställts, kontrollerades projektplanen av handledaren på
universitetet. Detta för att ge kritik kring innehållet, om något eventuellt skulle
tilläggas eller förändras. Därefter visades projektplanen upp på företaget för att även
företaget skulle ha en chans att stämma av och tycka till om det var några oklarheter.
4.1.3. Delmål och grindar
I projektplanen sattes även delmål upp och grindar, för att underlätta avstämningar
med företaget och handledaren.

4.2. Förstudie
4.2.1. Intervjuer
Interjuver med medarbetarna på företaget gjordes främst för att få en djupare och en
mer konkret blid av hur verkligheten faktiskt såg ut på företaget. Även medarbetare
som inte hörde till den specifika avdelningen ”sömnad” där förändringarna skulle
genomföras, intervjuades också. Detta för att även medarbetarna utanför avdelningen
fortfarande var beroende av sömnadsavdelningens arbete.
Författaren använde till en början en sluten frågeställning angående flödet,
arbetsmiljö, leveranstäthet (internt och externt) och takttid ställdes till medarbetarna
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sant ledningen. Mot slutet av intervjuerna öppnades det upp för en mer öppen
frågeställning om företaget och förbättringspotentialen. Där medarbetarna sant
ledningen fick reflektera över om de hade egna förslag på förbättringar eller andra
tankar som skulle kunna gagna projektet.
4.2.2. Fokusgrupper
Alla medarbetare kunde inte intervjuas enskilt på grund av tidsbrist i den första fasen
av projektet, då valdes istället en annan strategi att skapa fokusgrupper med ett gäng
medarbetare. Dessa kunde då samtidigt genomföra reflektioner kring flödet och
produktionen på ett professionellt sätt, medarbetarna hade mycket kunskap och
erfarenhet av produktionen. Intervjuerna med fokusgrupperna genomfördes ute i
fabriken, för att få en så bra inlevelse och input som möjligt. Detta gjorde även att
medarbetarna kunde visa upp i verkligheten var problemen fanns precis och var
förbättringar skulle göra mest nytta [12, s.]
4.2.3. Observationer
För att kunna fånga upp hur medarbetarna faktiskt arbetar och inte bara säger hur de
arbetar genomfördes ett antal observationer [9].
Hur cykeltiderna varierade för olika produktmodeller, observerades också. Detta var
viktigt att få fram för att kunna ta fram förbättringsförslag och en bra
värdeflödesanalys.
4.2.4. Datainsamling
För att kunna identifiera var flödet i produktionen inte fungerade och varför det inte
hade fungerat på ett bra sätt under en tid, samlades en mängd information in. Detta
gjordes genom företagets orderhistorik, flödeshistorik och leveranstäthet. Detta var
nödvändigt för att kunna ta fram en värdeflödesanalys som skulle kunna ge en bra
uppfattning om var problemen i tillverkningen fanns.
Datainsamling kan exempelvis användas som verktyg under en observationsstudie, där
det är viktigt att markera olika tider eller om produkterna hämnar innanför den
sträckgräns som är tillåtet. Sträckning på ett papper kan lätt göras med en penna.
Exempelvis om data ska tas in på hur många detaljer som tillverkas på 1, 2,3min osv,
så sätts ett sträck framför 1minut om produktenen tillverkas på en minut osv. Så får ett
sträck symbolisera en produkt att alla produkter som tillverkas på 1minut får ett a
1min- 1min 30sek, hamnar i en kategori och produkter som har en tillverkningstid
mellan 1min31sk-2min kan hamna i en annan osv. Detta gör att det bli lätt att få en
visuell bild framför sig hur många produkter som tillverkas inom ett visst intervall.
Vilket skulle kunna vara bra att vet om studien går ut på att ta reda på om olika
maskiner arbetat olika fort.
4.2.5. Uppdelning
Insamling av orderdata genomfördes på ett sådant sätt att informationen kom från
olika medarbetare och olika dagar. Produktionschefen skrev varje måndag ut orderdata
till alla avdelningar för att de skulle få en överblick över hur mycket som skulle
tillverkas under den kommande vecka.
Orderantalet för en specifik vecka kunde ändras relativt fort och därför var inte
måndagens prognos alltid att lita på. Ett antal ändringar görs för att kunna få en bättre
bild över hur ordergången var och antalet produkter som skulle tillverkas under en
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specifik vecka. Därför fick en uppdelning genomförs för orderantalet och när den är
utskriven, för att kunna särskilja exempelvis måndag från fredag. Detta var en viktig
aspekt när en värdeflödesanalys skulle tas fram, för att den skulle få rätt faktaunderlag.
Orderantalet förde även författaren in i ett dokument för att kunna ha som underlag när
värdeflödesanalysen togs fram.
4.2.6. Studier av teori i litteratur
Då detta projekt förutsatte att författaren hade kunskap om metoder och verktyg för att
ta fram flödesförbättringar. Då författaren inte hade tillräckliga kunskaper eller
erfarenhet om vissa metoder eller verktyg, genomfördes litteraturstudier och övningar
för att få den rätta kunskapen om hur olika verktyg fungerade och hur de skulle
anammas på olika typer av moment.

4.3. Arbetsgång genom Plan, Do, Check, Act cirkeln (PDCA)
Examensarbete delades upp genom att arbeta efter PDCA-cykel. För att få en bra struktur
på arbetsgången under projektets gång. Bild 14: PDCA-cykeln illustrerar hur cykeln är
uppbyggd.

Bild 13: PDCA-cykeln (inspirerad från en illustration från boken Leangör avvikelser till framgång)

4.4. Kartläggning av flödet
Kartläggningen av flödet startades upp genom att sortera upp den information och data
som hade tagits fram under förstudien.
4.4.1. Hösten 2017 fabrikslayout
Att kartlägga hur sömnadsavdelningens layout såg ut var viktig för att kunna få en så
verklig bild som möjligt över vad som inte fungerade. Den kartläggning som gjordes
genomförde så att alla maskiner som stod på avdelningen mättes noga upp och alla
mellanrum mellan maskinerna mättes ut, för att kunna ta fram en ritning som beskrev
hur layouten såg ut och hur den fungerade. Även vilka maskiner som hörde till de
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olika produktflödena markerades ut, för att på ett tydligt sätt kunna illustrera de olika
produktflödena.
4.4.2. Produktfamiljer
För att kunna särskilja vilka olika produkter som tillverkades och vilka produkter som
hade olika flöden och tillverkningssteg, särskildes olika produkter. För att på ett
relativt enkelt sätt kunna finna vilka produkter som hörde till vilket produktflöde. För
att på ett djupare stadie kunna se ett samband även med de olika typerna av
produkternas olika ledtider, togs även en generell tids statistik ut för det olika
produktfamiljerna.
4.4.3. Värdeflödesanalys (VFA)
Efter att samlingen av information och fakta om produktionsprocessen var
tillfredsställd, var det dags för att kartlägga det nuvarande flödet genom
värdeflödesanalysen. Avdelningen har som tidigare nämnts flera olika produkter och
två olika flöden, därför valdes det att ta fram flera olika värdeflödesanalyser för att på
ett bättre sätt kunna spegla tillverkningen.
För att värdeflödesanalysen skulle bli så korrekt som möjligt, skulle alla cykeltider,
ställtider, operatörsbemanning, tillgänglighet på maskinen (up-time) och kvalitet (Q)
mättas upp. Cykeltiderna och operatörsbemanning mättes upp av författaren, genom
att flera gånger klocka olika stationer. Ställtiderna och kvaliteten fastställde på de
stationer där möjligheten fanns, övriga fick uppskattas. Hur stort antal produkter som
fanns i mellanlager räknades även, råvarulagersaldot uppskattade där det inte riktigt
gick att räkna på ett hanterligt sätt. Även kundorder och leveranstäthet skrevs in i
analysen, för att kunna räkna ut den takttid som krävs för att slutligen kunna räkna ut
processtiden och ledtiden.
Informationsflöde ritades in för att kunna illustrera på vilket sätt
produktionsplaneringen går till och hur hanteringen av order och leveranser sker på
företaget.
Kartläggningen av flödet startades upp genom att sortera upp den information och data
som hade tagits fram under förstudien.

4.5. Kravspecifikation
En krav/processpecifikation upprättades efter att förstudien var klar, för att kunna
vidareutveckla den ursprungliga uppdragsbeskrivningen. För att få ett så bra underlag som
möjligt till specifikationen, var informationen som framkom från intervjuerna och
observationerna till nytta.
I specifikationen graderades ledningens och medarbetarnas förbättringsförslag utifrån om
det var ett krav eller ett önskemål på en viss typ av förbättring. Kraven skulle genomsyra
valet av layout senare under elimineringen av layoutförslagen. Medan önskemålen skulle
kunna bidra med det lilla extra för att få en så bra layout som möjligt utifrån exempelvis
arbetsmiljö.

29

Specifikationen fick olika kapitel för olika typer av områdesbehörighet, det kunde vara
vad personalen på rullgardin hade för krav/önskningar. Då betecknades exempelvis
rullgardin med ett stort R och om det var ett krav ett K, det kunde så se ut så här:
”R:K1 (Rullgardin: krav ett) eller R:Ö5 (rullgardin: önskemål fem)”, .
Detta gjordes för att på ett enkelt sätt kunna förknippat arbetsgruppen som levererade
önskemålet eller kravet.

4.6. Idégenrering (layoutgenerering)
Idégenreringen genomfördes genom att inledningsvis använda riktlinjerna för att ta fram
en ny layout, för att fortsättningsvis avsluta med att använda kreativa genereringsmetoder.
Detta för att projektet har vissa likheter med ett produktutvecklingsprojekt, där vissa faser
och riktlinjer är dragna. Där idégenreringsfasen utgår ifrån att förslag genereras
strukturerat efter olika metoder som passar det aktuella projektet, för att kunna få fram bra
layoutförslag.
För att ta fram flera olika förslag på layouter krävdes det att specifikationen var klar och
godkänd, även analysarbetet med värdeflödeanalysen för att kunna identifiera hur flödet
fungerade, för att sedan kunna gå vidare till att ta fram layouter. Företaget önskade att få
se tio stycken olika layoutförslag.
4.6.1. Verkstadslayout - riktlinjer för att ta fram en ny layout
För att kunna ta fram bra layoutförslag, är det viktigt att ha bra underlag för att
förslagen ska bli så bra som möjligt. Genom att följa Bengt Anderssons
rekommendationslista ”steg för steg” för att ta fram nya layouter, bearbetades
förslagen fram på ett välfungerat och faktabaserat sätt [8]. Fram till och med steg 6 i
listan (som finns på sidan 16 -18 i rapporten) hade bara ett förslag tagits fram, när steg
7 inleddes så fanns det möjlighet att utveckla olika typer av förslag med olika
egenskaper.
4.6.2. Kreativa idégenereringsmetoder
Det tre olika metoderna (diskussion, kontroll och idéassociationsmetoderna) som
beskrivs mer ingående under kapitel 2.4 Idégenerering. Genomfördes 2 metoder under
denna fas, medan den sista kontrollmetoden användes för att eliminera förslag under
nästa del av projektet. Efter att förslagen hade tagits fram utifrån steg för steg listan,
för att få mer reflektion och hjälp med finjusteringar så genomfördes även en kreativ
idégenereringsfas. Det olika metoderna genomfördes på följande sätt:
• Diskussionsmetoden
Flera medarbetar fick gruppvis ta plats tillsammans i ett konferensrum, där
författaren gav medarbetarna en problemformulering. Där problemen med
måttsättning av gångar och transportvägar diskuterades. Gruppen fick diskutera
för att komma fram till en bra lösning. Författaren skrev ned det som framkom
under diskussionen, för att ha som underlag i nästa steg i utvecklingen av
layouterna.
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• Idéassociationsmetoden
Några från ledningen och några medarbetare fick en genomgång av förslagen
och ett eget häfte med samtliga förslag. Under grupparbetet och fick deltagarna
möjlighet att reflektera över vad som skulle kunna förändras. Deltagarna fick
använda sig av symbolerna plus (+) (något som var bra) och minus (-) (något
som var dåligt och skulle förändras). De fick själva sätta ut dessa symboler i sitt
eget häfte, för att sedan diskuterade med varandra.

4.7. Eliminering av förslagen
För att förslagen skulle kunna gå vidare i sållningsfasen så var det viktigt att förslagen
uppfyllde kraven från specifikationen.
Detta gjordes med hjälp av kontrollmetoden:
• Kontrollmetoden
När denna metod genomfördes tog kravspecifikationen fram och listade alla
kraven/önskemålen rakt upp och ned. Där varje förslag fick genomgå hur väl de
uppfyllde listan, och där efter fick varje förslag en summa av poäng
Det var viktigt att företaget fick en så bra och korrekt bild som möjligt över vilka förslag
som uppfyllde kraven och önskemålen, därför valdes förslagen att presenteras utifrån hur
väl det uppfyllde specifikationen.
Utöver detta så var det även viktig att se till utvecklingspotentialen och hur väl förslagen
kunde anamma andra verktyg och eliminering av slöseri inom Lean.
Minskning/eliminering av slöseri
Genom att genomföra ett stort antal förbättringar genom att minska/eliminera olika
typer av slöseri, inom Lean är det viktig att kunna vissa upp att:
Transporter
Att genomföra transport förändringar i fabriken, genomfördes enklast genom att
i layouterna lyfta ut och markera ut tydliga gångar för transporter, tidigare hade
inte en sådana gångar vara möjliga på grund av att det var så trångt, tidigare
hade ”fika” promenaden för övriga medarbetare på företaget gått rakt igenom
rullgardinflödet. Även transporter från och till porten blev en transportväg rak
igenom markisflödet.
Lager
Mellanlager
KD: Solskydd hade många olika sorters lager i produktionen. Främst var det
mellanlager mellan alla olika operationer, lagren kunde växa utan kontroll. För
att minska dessa lager, så blev förslaget att inför någon form av kösystem eller
lagerplatser, så att inte lagren kunde växa mer än vad som var bestämt innan.
Råvarulagen
Råvarulagren på tygvävar var framförallt under lågsäsong mellan 100-200st.
Under högsäsong växte lagret fort till ett par hundra fler rullar, från företagets
sida så försvarade man sig med att det var bra att ha mycket vävar på lager för
att då slapp företaget beställa populära vävar ofta.
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Företaget hade ytterligare två typiska problem med råvarulagret. De valde att
beställa en stor kvantitet rullar tyg innan år 2017 var slut (detta gjordes varje år,
innan året skulle ta slut), för att då få en rabatt hos leverantören när företaget
kom upp i en viss summa. Det andra typiska problem som inom Lean ses
onödig, är att företaget sparade mycket gammala tygrullar som tog upp ett antal
hyllmeter till ingen nytta. Under det halvår som observationerna pågick så sågs
dessa tyger aldrig användas, det borde helt enkelt inte finnas där över huvud
taget och ta plats.
Onödiga rörelser
På företaget blev det en mängd olika ”promenader” mellan olika stationer och
för att hämta olika tillbehör till produktionen. Detta var inte den primära
uppgiften för projektet, så för att kunna ge en bättre och djupare förståelse för
denna problematik och hur företaget skulle kunna minska på onödiga rörelser
bör ett separat projekt göras för enbart detta.
Defekta produkter
KD: Solskydd har ca % reklamationer per år, vilket är en mycket liten del av
vad som tillverkas i fabriken. Dock så finns det en hel del fel som görs under
själva produktionen exempelvis vävar klipps fel, sömmar sprättas eller tyger
hänger snett i sin monteringsskena. Dessa ”små” fel, ser aldrig kunden för att
personalen gör om och gör rätt. Så att kunden i slutänden ska bli så nöjd som
möjligt med sin produkt. Uppskattningsvis så uppstår sådana här problem på 3
av 10 produkter, se diagrammet nedan som visar observationer av 30 produkter.
Maskinen ”skäret” har vid upprepande gånger under våren 2018 skurit till vävar
snett och det gör att väven och den färdiga produkten blir sned. För att undvika
detta bör maskinen kontrolleras och ett system för felanalys införas.
Outnyttjad kreativitet
KD: Solskydd bör på ett strukturerat sätt införa en metod för att väcka
medarbetarnas intresse för att bidra med att komma på förslag och idéer till
förbättringar exempelvis skulle företaget kunna införa att varje vecka ha ett
möte med personalen om det har kommit upp några nya idéer, eller så kan någon
från ledningen en gång i veckan ha som mål att gå ut och prata med personalen
om de har några förslag. Det finns många olika verktyg och metoder som kan
hjälpa till med att väcka intresset och engagemanget hos medarbetarna. Det
viktigaste är att samla in alla förslag och ta alla förslag på allvar, sen sätta en
hög genomförgrad på dessa. Om ett förslag inte kan gå igen, så ska en
motivering göras varför. Medarbetarna på KD: Solskydd har varit mycket
generösa och intresserade av att lämna förslag till författaren under
observationer i produktionen, så förslag finns det gott om hos det flesta
medarbetare.
Överproduktion
Detta slöseri visar på att allt som produceras i fel ”tid” är överproduktion, på
företaget är det vanligt förekommande att tillverka produkter flera dagar förre
det ska vara klara, då får bara produkterna ligga och vänta. För att minska
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överproduktionen, så bör ett strukturerat system införas så att så många som
möjligt av produkterna faktiskt tillverkas när det ska.
Väntan
Väntan mellan monteringsavdelningen och sömnadsavdelningen är flera gånger
beroende av att sömnads inte alltid gör ”rätt” produkter i rätt ordning, så att
monteringskillarna får stå och vänta. Genom att genomföra ett bättre
tillverknings schema, så slipper avdelningar vänta på varandra. Eller
omfördelning om av personalen skulle kunna genomföra för att underlätta att
resurserna på företaget finns där det faktiskt behövs.

4.8. Layoutval och slutgiltigt val
Ledningen och medarbetarna fick tillsammans utvärdera layoutförslagen. För att de skulle
kunna värdera förslagen på bästa möjliga sätt, fick dom en presentation av förslagen och
därefter en dag på sig att diskutera för- och nackdelarna med varandra.
Sedan genomfördes en röstnings process på förslagen. Så att något/några förslag kunde
vidareutvecklas ännu mer.
4.8.1. Medarbetarnas ytterligare reflektioner och input kring de utvalda
förslagen
Medarbetarna på sömnad fick gruppvis komma in och titta på de två förslag som
ledningsgruppen hade valt ut. Grupperna blev två till antalet och delades upp på
följande sätt, grupp 1 bestod i de fyra medarbetare som till vardags tillverkar
rullgardin/zip och grupp 2 bestod av den fasta personalen på markistillverkning.
Dessa två grupper fick till uppgift att justera och komma med förbättringsförslag kring
deras egna ”maskiner” och tillverkningsflöde. För att dessa två grupper på ett enkelt
sätt skull kunna ändra i ritningen, hade författaren och Lennart Eriksson på företaget
satt upp en skalenlig ritning, på en anslagstavla. Där all ”inredning” bestod av små
magnet pryda 2D figurer, som enkelt skulle gå att flytta på. Även hade olika de olika
inredningsdetaljerna fått olika färg, för att lätt kunna särskilja de maskiner som
tillhörde markis och rullgardin/markis se Bild 15: ritning med magneter och olika
färger på nästa sida.
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Markis

Rullgardin

Bild 14: ritning med magneter och olika färger

Två möten för vardera gruppen sattes upp med några dagars mellanrum, för att
medarbetarna skulle få lite tid att tänka till om båda förslagen.
4.8.2. Slutgiltigt layoutval
Utifrån grupperna reflektioner och små justeringar, tog ett resultat fram.

4.9. Simulering
Simulering är ett verktyg som kan hjälpa företag att på ett mer kostnadseffektivt sätt vissa
upp exempelvis en ny layout, ändringar eller ett flöde, för att kunna se mer verkligt på en
ny uppställning utan att behöva genomföra förändringen i den verkliga fabriken [13].
•

Lean factory

Torsdagen den 12 april genomfördes simulering i KLF . Simulering hade förberetts
noga genom samtal mellan studenten och handledaren på universitetet. Under
samtalen diskuterades det vilken typ av produkt som skulle simuleras och vilka
cykeltider som skulle kunna bli aktuella i själva simuleringen, för att det skulle bli så
”verkligt” som möjligt.
Under förmiddagen den 12 april ställdes ”fabriken” i ordning i en sal (pedagogiska
verkstaden) på universitetet. Där tillverkningen skulle simuleras med hjälp av IKEAs
barnstolar.
För att produktionens maskiner skulle ställas upp på ett bra sätt gjordes en enkel
ritning över hur de olika maskinerna skulle sättas upp, Bild 16: enkel ritning över hur
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maskinerna ska placeras nedan visar den ritning som används för att ställa upp
produktionen efter.

Bild 15: enkel ritning över hur maskinerna ska placeras.

Maskinerna utplacering:
Före simulerings ställdes 8 simuleringsmaskiner upp i salen. Två av operationerna
finns inte i samma lokal som övriga operationer på företaget, löstes med skärmväggar
som ställdes upp för att illustrerar olika rum och gångstråk.
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Ordertavlan
En ordertavla anordnades utifrån den VFA som tagits fram tidigare för rullgardin. Där
två olika modeller kunde ropas ut för order (svart och vit stol), på ordertavlan beskrevs
också vilken tid ordern kom och när ordrarna skulle levereras till kunden, se Bild 17.

Bild 16: order/informationstavla

Operatörer
VFA kunde vissa att det är tre personer som sköter samtliga maskiner, den externa
emballeringen görs av en fjärde person som i verkligheten är anställd för att enbart
göra detta arbete på en annan avdelning på företaget.
Introduktion
När personalen (som bestod av 9 anställda 8 stycken från sömnadsavdelningen samt
personalchefen) från KD:Solskydd anlände under eftermiddagen, hölls en liten
introduktion om hur simuleringen skulle gå till. Introduktionen hölls av JanErik Odhe,
han berättade även kortfattande om Lean och de ”7 + 1 slöserierna” som ligger till
grund för KLF . Även professor Leo De Vin medverkade under kortare stunder under
simuleringen, som betraktare och observatör. Andra lärare som Lasse Jacobsson och
Lennart Whik var även de nyfikna på hur simuleringen fortskred, därför kom även de
betraktade simuleringen stundvis.
Under introduktionen fick personalen fritt fram för att ställa frågor.
Simulering
När själva simuleringen genomfördes delades personalen upp sig i två ”lag” och
personalchefen fick delegera ut order för tillverkningen med ett förbestämt intervall.
Deltagarna ställde upp sig vid olika maskiner. Innan starten drog igång, för första
ordern, var redan 4 stycken ordrar utlagda i själva tillverkning mer eller mindre
färdiga. Se Tabell 1 nedan vilka stationer som redan hade en ”produkt” klar för att
köra i maskinen.
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Stationer
Skärning
Rullning 1
Svets
Rullning 2
kapning
Montering
Hissen
Stans/packning
Emballering

Produkter utlagd
0
1
1
0
0
1
0
1
0

Tabell 1: produkter som stegvis är klara i produktion:

Första omgången
Under första omgången som varade 10 minuter, fick personalen försöka göra det bästa
möjliga av tillverkningen på egenhand med hjälp av support av kollegorna från det
andra teamet.
Pulsmöte 1
När första omgången vara slut, så blev det utvärdering kring vad som var bra och vad
som hade gått mindre bra. Personalen fick själva komma med förslag och idéer på
förbättringar, medan JanErik Odhe höll i diskussionen om hur nästa omgång kunde
genomföras på ett bättre sätt.
Andra omgången
Innan andra omgången startade fick teamet tänka på vilka förbättringar och vilken
struktur som skulle vara bättre att följa. Samma team som körde första omgången fick
nu ett nytt försök på sig i omgång nummer två.
Pulsmöte 2
Under pulsmöte 2, reflekterade personalen mer om vilka förbättringar som skulle vara
bra att göra för att få ett ännu bättre resultat i tredje och sista omgången. JanErik la nu
vikt vid att tillverka efter en takttid och inte förre eller efter denna, för att få ett så bra
resultat som möjligt. Att tillverka produkter när kunden vill ha produkterna är viktigt
för att hålla ett bra produktionsflöde.
Tredje omgången
Inför sista omgången fick det andra teamet av kollegor hoppa in, för att de också
skulle få prova på hur simuleringen fungerade och hur tillverkningens många
svårigheter faktiskt lyftes fram på ett mer bestämt sätt när man står som personal i
tillverkningen och inte betraktande supporter vid sidan av.
Avslutning
Inför det sista samtalet genomfördes en slutdiskussion och reflektion över hur
simuleringen hade gått och vad som personalen hade lärt sig. Att lyfta frågor kring
slöseri och vikten av att arbeta efter en takt i produktion är viktiga faktorer för en
framgångsrik produktion.
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4.10.

Verkställandet av den nya layouten på företaget

Flytten av det mindre maskiner genomfördes under en helg, flytteamet bestod av
företagsledningen. De större maskinerna flyttades av ett industriflyttföretag, som hade
goda kunskaper om hur tunga och otympliga maskiner skulle flyttas.
Flytten genomfördes under en helg för att inte stanna upp produktionen och störa
medarbetarna i deras dagliga arbete under vardagarna.
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5. Resultat
I denna del av rapporten kommer resultaten av de olika delarna av examensarbetet att
redovisas. Detta innefattar allt från planering, kartläggning av det nuvarande flödet,
resultatet av layoutförslagen till resultat i simuleringen.

5.1. Projektplan
Projektplanen användes under hela projektets gång för att underlätta planeringen och se
till att resurser och tid disponerades på ett fördelaktigt sätt. Ett Gantt-schema och en WBS
underlättade för att hålla koll på tidsramen för projekt och vilka delar som projektet skulle
innehålla. Hela projektplanen går att studera närmare i Bilaga A: Projektplan, för närmare
titt på Ganttschemat så kan den betraktas i Bilaga 1 i Bilaga A: Projektplan. Nedan i Bild
18: tidsschema över examensarbetet vissas ett förenklat tidschema för projektet.

Bild 17: tidsschema över examensarbetet

Risker med projektet var framförallt privat för författaren i form av att hålla sjukdomar
långt borta, med ett barn på två år är det svårt att förutse en sjukdomsfri vår. Vilket också
inte blev fallet, med totalt fyra veckors VAB (vård av sjukt barn) så stannade projekt mer
eller mindre upp under dessa veckor. I stort sätt var hela projektet klart och det återstod
rapportskrivning, då dessa sjukdomsveckor inträffade.
Risken med själva projektet var i stort sätt förknippat med byggnationen av den nya delen
av fabriken, bygget skulle slutbesiktigas fredag vecka 10. Vilket det i slutändan gjorde,
med en del olika bud under byggets gång.
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5.2. Förstudie
Förstudien omfattade en stor del av projektet allt från att studera teoretiska moment till
interjuver och observationer. Förstudien innefattade även en stor datainsamling och
uppdelning av data för att på ett strukturerat sätt kunna bidra med att få ett så bra och
korrekt underlag som möjligt, till analysarbetet som togs fram i nästa fas av projektet.
5.2.1. Intervjuer
En del av förstudien bestod av olika typer av intervjuer Intervjuerna delades upp
mellan olika arbetsgrupper på företaget. Nedan följer en sammanfattning av vad de
olika intervjuobjekten diskuterade med författaren till denna rapport. Intervjuerna
spelades in för att lättare kunna gå tillbaka till vad som sades av de olika medarbetarna
under intervjuerna. Ljudupptagningen gjordes med stöd av några enstaka
anteckningar, därför har enbart en sammanfattning av intervjuerna gjorts nedan.
Intervju med avdelningschefen på sömnad
Under intervjun med avdelningsledaren så lades fokus på att diskutera
förbättringar och förbättringar i produktionen. Det som främst diskuterades var
att det var trång mellan maskinerna, så mer plats skulle vara lämpligt i den nya
layouten, även bättre förvaring och den ny layouten måste vara klar till det att
personalen börjar skifta i april 2018.
Intervju med personal på rullgardin/zip
Personalen lyfte även här fram en mängd med förbättringsmöjligheter och
områden där förändringar gärna fick göras. Det var även här det främsta som
lades fram trängseln i produktion och mellan maskinerna, så det tyckte
personalen verkligen skulle läggas fokus på i den nya layouten. Utöver
trängseln diskuterades möjligheten att få bort att produktionen ligger i ett
gångstråk, där både andra medarbetare och transporter förflyttar sig,
personalen vill se en lösning på att inte behöva ha sin produktion i detta
gångstråk. Andra saker som kom fram som personalen vill ha bättre var
exempelvis belysning och förvaring. Ett extra bord till svetsen skulle även
underlätta det i produktionen.
Intervju med personal på sömnad (markis)
Personalen på sömnad lyfte även de fram trängseln och att maskiner och
personal kan träffas när långa markiser ska förflyttas. Det är långa
transportsträckor att gå när vissa tyger ska hämtas på grund av att till
skärningsmaskinen står längs in i lokalen och lagerhyllorna är placerade längs
en lång vägg, så ibland behövs det gå många steg för att hämta en rulle tyg,
detta ser personalen som ett område som skulle kunna få en bättre lösning.
Intervju med VD
Under intervjun med Vd:n så lyftes faktorer som att paternosterverket och
skärbordet gärna får stå kvar på samma ställe om det går att få till ett bra flöde
ändå, annars är det okej att flytta om flödet blir bättre.
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Det som även lyftes fram som viktigt är att flödet blir bra och att trängsel mellan
maskinerna bör försvinna.
Intervju med övriga medarbetare
De övriga medarbetarna lyfte främst fram att de önskare ett bättre system för
vilka dukar som är färdiga för montering, även en bättre struktur på i vilken
ordning sömnad tillverkar, för att inte monteringen ska behöva stå och vänta.

5.2.2. Fokusgrupper
Vid två tillfällen sattes två separata fokusgrupper ihop (en för rullgardin och en för
markis) för att tillsammans diskutera hur det dåvarande flödet och layouten fungerade.
För att lyfta förbättringar och medarbetarnas funderingar kring olika problematiker,
tog studenten ledarrollen för att rikta in samtalet kring förbättringar och förslag som
medarbetarna kunde ha. När samtalet började glida på blev det uppenbart att
medarbetarna spann vidare på varandras idéer och förslag på förbättringar, därför
framkom ännu fler alternativ än vad från början kom fram under intervjuerna. Det blev
även en mer djupgående analys om olika problem, när fokusgrupperna diskuterade
tillsammans kom ofta kärnan till problemet fram för att medarbetarna hjälptes åt att
lösa olika problem.
5.2.3. Observationer
Under förstudien och även under analysarbetet gjordes en mängd med observationer
ute i produktionen. Näst intill dagligen gjordes någon form av observation, det kunde
vara på hela flödet lika så en del av processen. Många observationer gjordes mycket
på grund av att få en bättre hel helts bild av produktionen och även hur det dåvarande
flödet verkligen fungerade. Produktionen kunde förändras dag till dag och för produkt
till produkt, därför var det viktigt att göra många observationer för att få en så korrekt
blid som möjligt över företagets strategier kring produktionen.
Arbetsmiljön på flera olika ”arbetsstationer” var ibland kritiska, därför blev det viktigt
att även här faktiskt snappa upp det som kunde vara viktigt för den framtida layouten.
I Bild 19: oergonomiska lyft på grund av trängsel mellan två olika arbetsstationer
nedan visar klart och tydligt att en medarbetar gör ett högt lyft på grund av att det är
för trångt mellan två olika arbetsstationer, detta hade kanske inte uppmärksammat om
enbart en observation hade gjorts när en produkt var mycket mindre till storleken.
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Rullgardin

Kontroll
”hissen”
Monteringsbord

Bild 18: oergonomiska lyft pga. trängsel mellan två olika arbetsstationer

Detta var ett typexempel på att fler observationer på fabriken var nödvändiga för att
verkligen kunna få den bästa möjliga förutsättning till ett utveckla en bättre layout,
inför framtiden.
5.2.4. Datainsamling
Datainsamlingen gjorde främst för att strukturera upp orderdata. Företagets
ordersystem heter Admin, där kundtjänst lägger in order allt efter det läggs en
beställning. Order finns aldrig klara i förväg utan varje order är unik för den aktuella
kundens beställning. Efter att kundtjänst har lagt in order i systemet, kan produktionen
se order. Där medarbetarna i produktionen allt eftersom arbetar sig fram i listan av nya
order.
Datainsamling gjordes också över ett antal veckor under våren 2018, för att vissa på
om det fanns någon ökning sedan året tidigare.
5.2.5. Uppdelning
I detta projekt var det viktigt att kunna få en bra överblick över hur många order det
faktiskt skrevs in av kundtjänst och hur många order som kunde bearbetas under en
dag, vecka eller månad i produktion. Därför blev det viktig att ta fram historiskdata
kring dessa två viktiga faktorer orderstatistik och tillverkningsstatistik. Se diagrammen
nedan i Bild 20: orderdata nedan över två olika perioder under 2017, en period visar
lågsäsong och för högsäsong. Med denna uppdelning av data blev det lättare att
särskilja trender och strukturer i tillverkningen och orderstatistiken.
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Bild 19:orderdata
( övre raden visar väster bild Högsäsong, höger vild Lågsäsong för Markis tillverkning,
Nedre raden visar vänster bild högsäsong och höger bild lågsäsong rullgardin/zip tillverkningen under 2017)

5.3. Arbetsgång utifrån PDCA cykeln
Arbetet delades upp och sorterades in hur PDCA cykeln beskriver hur ett upplägg för ett
projekt kan genomföras, där Bild 21: projektets fördelning enligt PDCA-cykeln nedan visar
vilka olika delmoment som hamnade under de olika faserna i PDCA cykeln.
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Bild 20: projektets fördelning enligt PDCA-cykeln

5.4. Kartläggning av flödet
Kartläggningen av flödet inleddes med att analysera och ta fram fakta om den dåvarande
layouten. Med utgångspunkt från denna analys gjordes en värdeflödesanalys och en analys
kring produktfamiljerna för att kunna identifiera de olika produktflödena. Två
produktflöden kunde identifieras och särskiljas, utifrån dessa produkterflödena så kunde
arbetet med det nya layout ta sin början.

5.4.1.
Dagens verkstadslayout
Den verkstadslayout som företaget hade när projektet startade var uppbyggt runt
två olika produktionsflöden. Det var viktigt för företaget att även i framtiden ha två
separata produktionsflöden. Dessa flöden var inte helt lätta att separera för den ofrälste
mycket på grund av att många maskiner stod lite huller om buller i lokalen trots att
företaget hade försökt att separera de båda. Det var mycket på grund av att det stod ett
stort paternosterverk mitt i lokalen. Därför fick de olika maskinerna ställas runt detta
verk.
På sömnadsavdelningen var personalen uppdelad i två olika arbetsgrupper. Dessa
grupper tillverkade olika produkter som exempelvis markiser och rullgardiner. Olika
produktframtagningar krävde olika kompetenser från personalen.
Efter en grundlig analys av ytan det vill säga lokalens fysiska yta. Stod det klart
relativt fort att alla maskiner som skulle få plats på denna yta trängdes väldigt mycket,
även medarbetarnas förmåga att röra på sig var ansträngd. Uppmätning av alla
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maskiner yta gav ett resultat på att 30% av den totala ytan upptogs av maskiner.
Lagerhyllor, förråd och övrig utrustning som fanns utplacerad på golvet upptog 17%
av golvytan, det vill säga att 47% av den totalagolvytan var upptaget. Det gjorde att
den övriga ytan skulle delas mellan medarbetare, gångar, transportvägar och arbetsyta
att stå på. Därför blev det väldigt trångt många gånger, både för medarbetarna att ta sig
fram och transportera material.
5.4.2. Produktfamiljer
För att göra en korrekt bedömning av vilka produktfamiljerna som fanns gjordes först
en identifiering över vilka de olika produkterna som tillverkades på
sömnadsavdelningen var. KD solskydd har en mängd olika modeller av sina produkter
för att kunden ska kunna göra ett antal olika val som passar kunden. För att begränsa
antalet olika produktmodeller av alla olika produkter så identifierade tio stycken olika
kategorier och slogs ihop till tre olika produktfamiljer se Tabell 2: Produktfamiljer
nedan.
produkter
Skickdukar
(markis)
Vikarm (V)

Produktfamilj Produktfamilj Produktfamilj
Markis
Rullgardin
ZIP/screen
X
X

Balkongskydd X
Fallarm (F)
X
Korg (F)
X
Skickduk
(Zip)
Skickduk
(rullgardin)
Rullgardin
Zip
Screen

X
X
X
X
X

Tabell 2: produktfamiljer

5.4.3. Värdeflödesanalys (VFA)
Värdeflödesanalysen togs från början fram för att underlätta arbetet med att kunna
identifiera alla olika processteg, ledtid och processtid. Från början var tanken att bara
göra analysen på sömnadsavdelningen (där layoutförändringen skulle ske), men efter
samtal med handledaren resulterade det även i att de övriga avdelningarna på företaget
som berörde tillverkningsprocessen av sömnadsavdelningens produkter skulle även
vara med. Därför blev VFA mer omfattande.
Tre olika värdeflödesanalyser för de olika produktfamiljerna skapades. ZIP/Screenoch markistillverkningen berörde även monteringsavdelning till stor del, då det var
viktigt att kunna beskriva detta mer i detalj i värdeflödesanalysen så valdes en analys
att tas fram för vart och ett av tillverkningskedjorna. Bilden nedan är ett exempel på
hur en av värdeflödesanalyserna ser ut, Bild 22: VFA för rullgardin visar rullgardins
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tillverkning. För att se de två övriga värdeflödesanalyserna och rullgardinsflödet i
större skala, så kan detta ses i Bilaga B: Värdeflödesanalyser.

Bild 21: VFA för rullgardin

Värdeflödesanalyserna visar tydligt upp att det är en betydlig skillnad på ledtiden och
processtiden. Även att det är svårt att följa den viktiga takttiden som är A och O för att
produktionen ska fungera på ett bra sätt. Helt och hållet så funkade produktionen så att
det hade ett tryckande flöde, vilket gjorde det möjligt att bygga mer eller mindre
obegränsade mellanlager mellan de olika processtegen i tillverkningskedjan.
Planeringssystemet delegerade ut vilka olika processer som skulle göras vid varje
arbetsstation.

5.5. Kravspecifikation
Kravspecifikationen sattes upp på grund av att kunna separera de olika kraven och
önskemålen som ledning och medarbetare hade på projektet.
Olika krav och önskemål delades upp i olika kategorier som arbetsmiljö,
rullgardinsfamiljens, markisfamiljens och ledningens önskningar och krav för den nya
layouten.
Nedan i texten finns en Tabell 3: kravspecifikationens krav/önskemål som visar samtliga
krav och önskemål som togs ut från intervjuerna och observationerna, några önskemål
tillkom under senare delar av projektet. När nya reflektionen från medarbetarna gjordes.
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Krav/önskningar
BÄTTRE UTRYMME MELLAN MASKINERNA

K1:AEM

BÄTTRE VENTILATION

Ö1:AEM

BÄTTRE BELYSNING

Ö2:AEM

K= Krav
Ö= Önskemål

MER UTRYMME

K1:AER=K1:R

SLIPPA ONÖDIGA LYFT (HÖGA)

Ö1:AER

AEM=
arbetsmiljö/ergonomi
relaterat

SÄNKT LJUDNIVÅ

Ö2:AER

M= Markis

BÄTTRE VENTILATION

Ö3:AER

R=Rullgardin/zip
3IHOPSÖMNADSMASKINER

K1:M

STÖRRE TRANSPORTVÄGAR/GÅNGAR

K2:M

BÄTTRE VENTILATION

K3:M

STÖRRE KONTROLLBORD

Ö1:M

YTTERLIGGARE KONTROLLLBORD

Ö2:M

BÄTTRE FÖRVARING

Ö3:M

4DUKVAGGOR

Ö4:M

BÄTTRE PLACERING PÅ DUKVAGGORNA

Ö5:M

BÄTTRE PLACERING PÅ NETTAN

Ö6:M

SPECIALHÖRN FÖR SPECIAL

Ö7:M

BÄTTRE VENTILATION

Ö8:M

KONTOR

Ö9:M

STÖRRE UTRYMME MELLAN P OCH SK.BORD

K1:R

BÄTTRE FÖRVARINGS MÖJLIGHETER

K2:R

BÄTTRE SYSTM FÖR SMÅ DETALJER (FINNS
POTENTIALEN?)
BORD TILL SVETS

K3:R

STÖRRE MONTERINGS BORD (om det finns
behov)
STORLKET SVT.BORD 4X6

Ö1:R

EGEN VAGN FÖR ZIP

Ö3:R

HISSEN EN BÄTTRE PLACERING

Ö4:R

BÄTTRE VENTELATION

Ö5:R

SKÄRBORDET MOT EN VÄGG

Ö6:R

STANS FÅR EGETBORD

Ö7:R

MINSKA LJUDNIVÅN

Ö8:R

PATERNOSTER

K1:L

HISSEN

K2:L

L=Ledningen
Rosa text = beror inte
på den nya layouten,
utan på företagets vilja
att utveckla dessa
problem bättre.

K4:R

Ö2:R
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FLÖDE

K3:L

SLÖSERIER

K4:L

PATERNOSTERN FLYTTAS EJ

Ö1:L

SKÄRBORDET

Ö2:L

MINSKA IN.TRANSPORT

Ö3:L

KAPVÄGG EJ BLOCKERAS

Ö4:L

EGENTKONTOR

Ö5:L

Tabell 3: kravspecifikationens krav/önskemål

Kravspecifikationen innehöll även bilagor som en sammanställning av intervjuerna,
kartläggning av alla maskiner. Se hela kravspecifikationen i Bilaga C: Kravspecifikation.

5.6. Idegenrering (layoutgenerering)
För att ta fram flera olika förslag på layouter krävdes det att specifikationen var klar och
godkänd, även analysarbetet med exempelvis värdeflödeanalysen för att kunna identifiera
hur flödet fungerade, för att sedan kunna gå vidare till att ta fram layouter. Företaget
önskade att få se ca 10 stycken olika layoutförslag.
5.6.1. Verkstadslayout - riktlinjer för att ta fram en ny layout
Efter att ha följt Bengt Anderssons steg för steg lista, så lyckades 10 olika förslag att
konstrueras fram. Se bilderna nedan på hur förslagen ser ut.
Rosa symboler=maskiner/utrustning som hör till markistillverkningen
Blåa symboler= maskiner/utrustning som hör till Rullgardin/zip/Screentillverkningen
Gula markeringar= gångar/transportvägar
Gröna områden= kontor
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5.6.2. Kreativa idégenereringsmetoder
Resultatet av diskussion- och idéassociationsmetoderna kan beskrivas så här:
• Diskussionsmetoden
Den gruppen medarbetare som sammanfogades för att lösa särskilda problem, som
författaren inte kunde lösa. Det första problemet som diskuterades var vilka mått som
det olika maskinerna minst fick ha mellan sig. Medarbetarna justerade måtten efter
erfarenhet och talade om för författaren att dukvagnaran (transportvagnarna) var
tvungna att få plats, det skulle också finnas plats att röra sig fritt mellan maskinerna
trots att dukvagnar stod där.
Det andra problemet som diskuterades var hur bredda transportvägarna skulle behöva
vara för att tygrullarna skulle kunna transporteras. Här reflekterade medarbetarna
genas över att det fanns många olika längder på rullarna, därför spelade stor roll vilka
rullar som skulle transporteras var. En meterrullarna behövde ha mellan1 till 1,5m
minst, medan fyra meter rullarna behövde ha den radien. Vägarna justerades efter
vilka rullar som var aktuella på vilket ställe.
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• Idéassociations metoden
Resultatet av den här metoden gav att gruppen först enskilt fick sätta ut obegränsat
med (+) och (-), i sitt eget häfte med layoutförslagen. I Bild 23: exempel på hur
idéassociationen fungerade nedan ges ett exempel på hur det såg ut, i Bilaga D finns
det fler exempel.

Bild 22: exempel på hur idéassociationen fungerade

5.7. Eliminering av förslagen
Samtliga layoutförslag utvärderades med kontrollmetoden, som listade hur väl förslagen
uppfyllde specifikationens krav och önskemål.
Efter det gjorde även ledningen och berörda medarbetare en bedömning om vilka layouter
som skulle passa bäst utifrån deras behov och erfarenheter.
5.7.1. Utvärdering utifrån kontrollmetoden
För att förslagen skulle kunna gå vidare i sållningsfasen så var det viktigt att förslagen
uppfyllde kraven från specifikationen. Alla förslag uppfyllde på olika nivåer även
önskningarna från specifikationen, utifrån detta fick förslagen poäng hur väl de hade
uppnått önskningarna. Poängen samanställdes så att förslagen fick ett mätbart värde,
som kunde presenteras. Se Bild 24: viktning av layoutförslagen nedan för att se hur
layoutförslagens poängfördelning såg ut för de olika förslagen, i Bilaga E finns en
större bild som visar samma sak.
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Bild 23: viktning av layoutförslagen

Efter det att viktningen gjordes genom kontrollmetoden, så blev resultatet att tre av
förslagen inte uppfyllde samtliga krav som ställdes i kravspecifiaktioen, därför
sorterades de bort. Efter önskemålens poängsättning blev förslag 9 med 68 poäng det
förslag som fick högst poäng, sedan kom förslag 5 på 64.
5.7.2. Ledningen och medarbetarnas val (”utröstningsgruppen?”)
Ledningen och medarbetarna fick en dag på sig att fördjupa sig i förslagen, efter det
att förslagen presenterades för ”utröstningsgruppen”. Efter en dag kallades samtliga
till möte där en omröstning genomfördes. Deltagarna var åtta till antalet och alla fick
två röster vardera att lägga på de två förslag de ansåg vara bäst. Resultatet av denna
omröstning kan ses i Tabell 4: röstning av layoutförslagen och Tabell 5:
sammanställning av rösterna nedan.
Produktionschefen
VD
Avdelningschef sömnad
Tjänsteman 1
Tjänsteman 2
Ägare 1
Ägare 2
Ägare 3

Förslag 5
Förslag 9
Förslag 3
Förslag 5
Förslag 9
Förslag 9
Förslag 5
Förslag 7

Förslag 9
Förslag 10
Förslag 5
Förslag 9
Förslag 7
Förslag 10
Förslag 7
Förslag 9

Tabell 4: röstning av layoutförslag
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Förslag
Förslag 3
Förslag 5
Förslag 7

poängsättning
1
4
3

Förslag 9

6

Förslag 10

2

Tabell 5: sammanställning av rösterna

Det förslag som fick majoritet av rösterna var förslag 9. Förslag 9 vidareutvecklades
ytterligare i nästa fas.

5.7.3. Eliminering av slöseri
Med utgångspunkt i att kunna minimera/eliminera slöseri runt och kring produktionen,
tog finjustering av layouterna sin början. Nedan följer en lista på hur de olika
slöserierna minimerades i det utvalda layouterna:
Transporter
I layoutförslagen minskade transporterna av produkter genom att maskinerna ställdes
bättre och framförallt närmare varandra. Produkterna som tillverkas i detta flödet är
många gånger tvungna att läggas på en vagn, för att produkterna är tunga och långa.
Även en stor och tydlig transportväg finns markerade på dessa layouter på grund av att
de interna transporterna inte ska trängas in i flödet. Denna transportväg kan användas
genom att transportera personal eller gods från olika avdelningar, så att dessa inte
behöver passera inne i själva produktionsflödet. I förslag nio försvåras även
möjligheten att komma in i produktionsflödet genom att lagerhyllorna är placerade på
ett sådant sätt att de avgränsar produktionen av transportvägen.
Väntan
Att minska mängden produkter i alla mellanlager och bidra med en bättre
förståelse att inte exempelvis tillverka 20st skickdukar (de produkterna ska
aldrig till monteringsavdelning, utan direkt lastas för transport till kund) på
sömnadsavdelningen på raken, så undviks väntan. Detta är en systemändring
som måste till och har inte så mycket med layouten att göra, men att minska
lagren minskar också den slutliga väntan hos de ”intern” kunderna d.v.s.
kollegerna på nästa avdelning.
Överproduktion
Genom att exempelvis ta bort flera av mellanlagren eller i alla fall minska
lagren, så finns det inte längre möjlighet att producera mer produkter än vad
nästa station har möjlighet att fortsätta arbeta med.
Överarbete
KD: Solskydd har inte ett standardiserat arbetssätt för att tillverka sina
produkter, vilket leder till onödigt arbete för medarbetarna. Genom att införa ett
standardiserat arbetssätt kan överarbete och omarbeta minska till stor del.
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Lager
Detta system kan kopplas till exempelvis en FIFU (Först In, Först Ut) bana, som
man kan lägga en begränsning på att en vis station kan exempelvis max tillverka
10st i taget, sen är det fullt. FIFU är ofta kopplat till en fysisk bana, så det märks
tydligt när det är fullt, men det kan lika bra vara uppmärka platser på en hylla
som i KD: Solskydds fall.
Råvarulagen
Problematiken med råvarulagret såg inte företaget och det var svårt att få
företaget att förstå att om de skulle tänka mer på att inte ha ett så pass stort lager
som band upp kapital så skulle resultatet bli att företaget hade en mer rörligare
kassa. Dessutom skulle resultatet bli att det fanns mer golvutrymme för
ytterligare produktionsmöjligheter. Lager är som nämns i kapitel 3.2.5, något
som inte kunden är beredd att betala för, därför ska företag ha så lite i lager som
möjligt och i den mån man har det ska det var definierade lager med ett tydligt
system.
Onödiga rörelser
Det som ändå framstod som rätt självklart under projektet var att få personalen
att inte gå lika långt. Detta resulterade i att minska sträckan mellan olika
maskiner och lagerhyllor i layout förslagen, för att minska tiden för personalen
att gå fram och tillbaka.
Defekta produkter
Dessa fel uppstår till stor del av den mänskliga faktorn hos medarbetarna, för att
förutse dessa och i framtiden försöka minimera dessa så är det bra att ge
personalen mer utbildning och hjälpmedel för att undvika felen.
För att undvika att maskinen ”skäret” krånglar är kontinuerligt service på
maskinen ett måste. För att minska maskinens typiska snedskär bör personalen
omedelbart säga till första gången det inträffar, så att inte felet uppstår igen på
nytt och förstör fler produkter.
Outnyttjad kreativitet
Resultatet av att få medarbetarna delaktiga på en högre nivå när det gäller att
generera idéer och förslag till förbättringar, gör att hela förteget kommer att bli
mer lönsamt. Glad och motiverade medarbetare som får gehör för sina förslag,
ger ett trevligare arbetsklimat, bättre motivation i arbetet och mycket bra kapital.
Med utgångspunkt i att kunna minimera/eliminera slöseri runt och kring
produktionen, tog finjustering av layouterna sin början. Nedan följer en lista på
hur de olika slöserierna minimerades i det utvalda layouterna:

5.8. Utveckling av layoutvalen och slutgiltigt val
De övriga medarbetarna på sömnadsavdelningen (som inte fick vara med i själva
omröstningen av layouten) fick nu vara mer delaktiga i denna förändringsfas av
layouterna, mycket på grund av den kunskap och erfarenhet de erhöll angående den
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verkliga miljön ute i produktionen. Det var mycket värdefullt att kunna ta fram en layout
som fungerade bra praktiskt också.
5.8.1. Medarbetarnas ytterligare reflektioner och input kring de utvalda
förslagen
Resultatet av de förbättringsmöten som genomfördes med grupperna från sömnad
genererade i flera små justeringar. Nedan följer en punktlista med förslag på vad de
två grupperna ville se som förändringar i layouten, utifrån deras kunskap och
erfarenhet.
• Lite breddare gångar mellan ihopsömnadsmaskinerna
• Ihopsömnadsmaskinerna är bättre placerade om de inte står diagonal
utan istället ”rakt”
• ”Symaskinsön” är bättre placerad på väster sida om det stora
kontrollbordet
• Om avlastningszoonen kunde bli något större, så att den stora trucken
kan köra in ordentligt
• Lite breddare mellan kontrollbordet och skärbordet, så att vagnarna
kommer igenom
• Grenställen kan justerats mer diagonalt
• Grenställena kan ställas med fördel lite längre från paternosterverket
• Det nya svetsbordet bör placeras framför
• Svetsen måste stå med lite mer mellanrum från väggen
• Monteringsbordet kan justeras så att det står med långsidan mot
svetsbordet
5.8.2. Slutgiltigt layoutval
Utifrån gruppernas justeringar och förlag på förbättringar så blev resultatet att
layoutförslag 9 ännu bättre. Det förslaget blev också ledningen och medarbetare nöjda
med. Se nedan i Bild 26: original förförslaget för 9 och Bild 27: förslag 9 justerat,
slutgiltigtval på förändringarna från förslaget som författaren tog fram och det
slutgiltiga justerade förslaget som blev det slutmässiga valet.
Det som förändrades från författarens förslag och till det slutliga valet kan ses i
bilderna och i Tabell 6: förbättringar från layoutförslag till slutligt layoutval nedan
finns en förklaring och en betäckning på de olika förändringarna.
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Numrering

3

Maskin/utrusning
Volangmaskin och
förvaringsskåp
Svetens och ihopsömnads
maskinerna
Grenställen

4

Svetsen

5

Hissen

6

Packbordet

1
2

Förändring
Från långsidan till kortsidan
Från en diagonal position till
en horisontell position
Från lodrätt till horisontellt
läge
Flyttas ifrån väggen ca
1meter ut
Flyttas från långväggen till
kortsidan
Flyttas från att stå helt
parallellt med kortväggen till
att sticka ut från kortväggen

Tabell 6: förbättringar från layoutförslaget till slutligt layoutval

1

2
3
6
5
4
Bild 24: original förslaget för förslag 9
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1
2

6
5

3

4

Bild 25: förslag 9 justerat, slutliga valet

5.9. Simulering
Karlstad Lean Factory
KLF simuleringen gjordes främst för att kunna ge personalen på företaget en
möjlighet att få en bra uppfattning om vad förändringarna i layouten kan bidra med i
förbättringsarbetet och en liten introduktion i lean tänkande.
Inför simuleringen: cykeltider
Innan simuleringen skulle äga rum räknades det ut vilka cykeltider som skulle bli
lämpliga i simuleringen. Utgångspunkten för cykeltiderna blev den värdeflödesanalys
som tidigare arbetats fram för rullgardin se Bilaga B. I analysen blev det tydligt att de
verkliga cykeltiderna faktiskt skulle kunna vara möjliga att använda i simuleringen.
Efter diskussioner mellan handledaren och författaren för vilka tider som verkligen
skulle användas, för att få ett så bra resultat och för att få ut så mycket som möjligt av
simuleringen. Så valdes det att dividera den verkliga cykeltiden med 5, se Tabell 7:
tider över olika operationer i simuleringen nedan vilka cykeltiderna som användes
under simuleringen.
Operation
Kapning
Skärning
Rullning
Svetsning
Rullning
Montering
Hissen
Stans/pack
Emballering

Verklig cykeltid [min]
0,5
4
1
2
1,5
15
3
10 sek + 4,5min
8

Simulerings tid [sek]
6
48
12
24
18
180
36
56
96

Tabell 7: tiderna över olika operationer i simuleringen
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Resultatet av att välja att dividera cykeltiderna med 5, gjordes mycket på grund av att
många fler produkter skulle kunna ”tillverkas” under simuleringen, detta skulle leda
till en större förståelse för vad som faktiskt händer under tillverkningen, när vissa
förändringar tillämpas. Den sekundära anledningen till varför cykeltiden kortades ned
var att det inte skulle bli så mycket dötid för personalen, som under simuleringen inte
skulle göra så mycket annat än att stå vid ”maskinen”, i verkligheten så arbetar nästan
alla operatörer med maskinen genom att exempelvis sy vid symaskinen under hela
cykeltiden och står inte bara och tittar på.
Personalens ”aha” upplevelse ut av simuleringen
Personalen fick mellan pulsmötesgenomgångaran i simuleringen komma med inputs
och reflektioner för att underlätta nästa omgång i simuleringen, så att nästa omgång
förmodligen skulle få ett bättre resultat än omgången innan. Bild 27: pulsmöte i
simuleringen nedan visar hur ett av pulsmötena gick till.

Bild 26: pulsmöte i simuleringen

Resultat av första omgången
När den första omgången vara slut efter 10 minuter så kunde 4stolar sägas vara klara
för leverans till kund.
Förbättringspotential till andra omgång
Under det första pulsmötet, kom det främst fram förbättringar kring att personalen inte
skulle springa omkring lika mycket och försöka koncentrera sig på att få ut ordrarna i
rätt tid.
Resultat av första omgången
Denna omgång blåstes av efter 17 minuter och sju produkter färdiga för leverans,
istället för 10minuter och 4 färdiga produkter för leverans.
Förbättringsförslag till tredje omgången
Personalen lyfte nu problematiken kring hur mycket eller lite det var att göra på olika
stationerna. Även att monteringen blev en flaskhals och att en förbättring då skulle
kunna vara att utveckla monteringsstationen till två stationer.
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Resultat av tredje omgången
Omgång tre blåstes av efter 30minuter och efter 15st färdiga produkter för leverans.
Genomförande simulering
När simuleringen genomfördes, blev det tre omgångar med kortare pulsmöten vilka
för att diskutera möjligheter till förbättringar i produktionen. I Bild 28: tider för när
produkterna blev färdiga i simuleringen nedan kan läsas av vilka resultat som blev
verklighet efter de olika omgångarna, det går även att läsa av i tabellen hur många
ordrar det blev och när ordrarna egentligen skulle vara klara, för att uppnå kundens
önskning om leverans dvs den utsatta takttiden.

Bild 27: tider för när produkterna blev färdiga i simuleringen

5.10.

Verkställandet av den nya layouten

Innan den nya layouten skulle kunna tas i bruk, så var den tvungen att ställas i ordning.
Under vecka 11 klistrades markeringar upp på golvet utifrån ritningen, var de olika
maskinerna skulle stå. Även ett ny gammalt bord monterades upp, för att vara tillgängligt
för rullgardin/ZIP tillverkningen i den nya layouten.
Senare under veckan kom ett industrifyllt företag och flyttade på det riktigt tunga
maskinerna. I Bild 29: flyttdagen nedan visar en bild över flyttdagen.
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Bild 28:flyttdagen

Under helgen vecka 11 flyttades samtliga ”små” maskiner till deras nya position, även
lagerhyllor, skåp och datorer flyttades. Även en viss kabeldragning gjordes för att få
maskinerna att fungera under kommande arbetsvecka, innan elektriker skulle komma dit
och dra det ordentligt.
Efter helgens insatser från flyttgänget så blev resultatet bra, så att produktionen kunde
fortsätta som vanligt. Nedan visar hur resultatet blev i Bild 30: översikt över hur
ihopsömnadsmaskinerna står i den nya layouten.

Bild 29: översikt över hur ihopsömnadsmaskinerna står i den nya layouten
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6. Diskussion
Under detta projekt har observationer och intervjuer haft en mycket utmärkande betydelse för
hur projektet utvecklade sig. Även ur författarens perspektiv var dessa metoder att betrakta
som mycket givande. Innan projektet startade hade inte författaren någon som helst
erfarenhet och kunskap om hur KD: Solskyddsfabrik var uppbygg och hur produktionen
fungerade. För att kunna genomföra förändringar i layout och flödet, så var det viktig att ha
en stabil kunskapsbas om hur fabriken fungerade.
Även en del litteraturstudier genomfördes för att få kunskap i det teoretiska delarna som
skulle prägla hela projektet. Det kan tänkas om mer litteratur och vetenskapliga artiklar hade
undersökts och lästs hade jag kunnat få ännu mer kunskap inom området. Andra
studentuppsatser från tidigare examensarbeten som har bearbetat produktionstekniska
problem har gett författaren en om möjligt bredare syn på hur arbetet skulle kunna läggas upp
och hur olika problem skulle kunna lösas. Studentkamrater som har haft liknade
examensarbetsuppdrag har författaren haft en bra dialog med för att få tips och råd på olika
dilemman som har uppstått under projektets gång. Detta har också varit en tillgång då de
andra studentkamraterna har haft andra handledare som kan har gett andra tips på hur vissa
saker kan lösas.
Det observationer som gjordes på företaget genomfördes flera gånger på samtliga processteg
och på olika medarbetare, för att få med ett bredare perspektiv av hur produktionen fungerade.
Observationerna gjordes under alla faser av projekt, för att även få till förbättringsförslag som
företaget skulle kunna arbeta vidare med efter att projekt avslutats. Dessa förbättringsförslag
kommer att presenteras i kapitel 8.
Intervjuer gjordes med alla berörda parter på företaget under förstudien, intervjuerna gjordes i
flera olika konstellationer för att få fram så många idéer och åsikter om hur en ny layout
skulle kunna se ut och vad som var mest negativt med den som redan fanns. En ständig dialog
hölls under projekt med det berörda medarbetarna, för att inte någon skulle känna sig
förbisedd. Att få med så många åsikter och reflektioner som möjligt som kunde bidra med att
utveckla den ny layout, var bara positivt.
I och med att analysarbetet av produktionsflödet inledes fick författaren en bra översikt och
förståelse för hur produktionens olika processer fungerade. Även ledtiderna kunde variera en
del för att företaget tillverkade flera olika produktmodeller, därför gav VFA enbart en
uppskattning om hur ledtiden och processtiden kunde se ut. Denna analysmetod gav därför
inte riktigt utdelning för sin fulla potential i detta projekt. Om en VFA inte hade använts som
en metod, så hade inte det olika tillverkningsflödena kunnat identifieras lika rätt och
framgångsrikt. Därför var varken tiden eller energin som lades ned på denna metod onödig.
Förstudien och analysdel blev omfattande och därför ett utmärkt underlag för den
kravspecifikation som togs fram, för det kommande layoutarbetet. Kravspecifikation
uppdaterades fyra gånger under projektets gång, det var påtagligt att det var ett levande
dokument som uppdaterades tills den slutliga layouten lades. Detta visar på att en framtung
process är helt i linje med den produktutvecklingsmall som visar på att om mycket tid läggs
ned i början av ett projekt så resulterade i att hela projektet sparar tid.
Att ha all fakta om projektet samlat på ett och samma ställa underlättade också arbetet med
projekt. För att hålla den ordning och effektivitet i projektet, spilldes alltså ingen tid med att
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leta efter tidigare dokumenterade saker, för det fanns sparat i praktiska mappar/undermappar
på Google Dive. Detta underlättade också även arbetet med att kunna sitta på olika
geografiska platser och arbeta.
Projektets resultat blev en ny layout för företaget, layouten implementerades efter flera
avstämningar med ledning och medarbetare på företaget. Den nya layouten ställdes i ordning
under näst sista helg i mars, där ett gäng medarbetare från företaget hjälptes åt att flytta det
maskiner som kunde flyttas av företaget själva, det övriga ”tyngre” och mer otympliga
maskinerna flyttades av en industriflyttfira under de kommande vardagarna som kom.
Författaren var med och hjälpte till med flytten stundtals, där då fungerade som projektledare
och svarade på frågor där det var oklarheter.
Den teoretiska referensramen redovisar det verktyg och metoder som användes under
projektet gång, alla har använts mer eller mindre. Detta har gjort att projektets beslut och
tillvägagångssätt framkommit på ett forskningsbaserat korrekt sätt.
Projekt användes sig av produktutvecklingsprocess olika faser och tillvägagångssätt, fast detta
inte var ett renodlat produktutvecklingsprojekt. Trots det gick det utmärkt att utgå från denna
processtrategi och applicera den på det här projekt också, fast flera uppdatering och
anpassningar gjordes för att passa för det här fabrikslayoutprojektet.
Simuleringen i KLF blev lyckat, utifrån vad medarbetarnas talade om senare. Medarbetarna
tycke att det var intressant att få komma till universitet och få en liten inblick i vad Lean
faktiskt är. Det nya rullgardinsflödet var det som simulerades, i efter hand hade det kanske
varit bra att simulera både rullgardin- och markisflödet. För att få med alla i personalen att
förstå att problem finns i båda flödena och inte bra i rullgardinsflödet. Alla ordinarie
medarbetare från sömnadsavdelningen deltog plus produktionschefen, det var tillräckligt med
personer för att genomföra simuleringen. Några från ledningen skulle också ha varit med, för
att få en bättre förståelse för hur viktigt det är att ha ett bra produktionssystem för att lycks
med produktionen. Det är ofta där det brister, för att ledningen inte har tillräckliga kunskaper
eller intressen för strukturerade förbättrings strategier som exempelvis Lean, därför var det
lite synd att inte några mer från lednings sidan på företaget kunde komma med.
Projektet avslutades med att två muntliga redovisningar genomfördes en för klasskamrater,
handledare och examinator på Karlstads Universitet. Denna första redovisning tog upp
projektet i sin helhet, fokus låg på resultatet med den nya layouten. Medan den andra
redovisningen hölls på företaget för ledningen och flera medarbetar medverkade, där
huvudmålet var att redovisa det förändringar som hade skett och vad företaget skulle kunna
arbetat vidare d.v.s. förbättringsförslag. I kapitel 8 redovisas en lista på förslag som skulle
kunna hjälpa KD: Solskydd att utveckla sin produktion ännu mer, det finns också en lista på
rekommenderade metoder och verktyg som skulle gagna företaget att anamma i deras fortsatta
arbeta med ständiga förbättringar.
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7. Slutsats
Under detta avsnitt i rapporten kommer de slutsatser som framkommit under projektets gång
att beskrivas. Målen för examensarbetet kommer att beskrivas utifrån de analyser och
undersökningar som har genomförts.

Målet med projektet var att ta fram en ny flödesorienterad fabrikslayout. För att kunna ta fram
olika layoutförslag, som sedan skulle utvärderas och sållas ut ett efter ett till ett slutligt
layoutval, gjordes en noggrann förstudie med intervjuer och observationer på företaget, för att
ha ett bra underlag till kravspecifikationen. Kravspecifikationen användes för att utvärdera
förslagen, hur väl de uppfyllde kraven och önskemålen.
En grundlig kartläggning och analys av det nuvarande flödet gjorde med hjälp av
värdeflödesanalys verktyget, som lyfte fram att företaget hade många mellanlager som kunde
växa mer eller minder obegränsat. Flera värdeflödesanalyser gjorde för att kunna identifiera
olika produktionsflöden.
Layoutförslaget som till slut valdes blev förslag nio, därför att det förslaget uppfyllde
kravspecifikationen på ett bra sätta, ledningen och medarbetarna röstade även de fram det
förslaget som bäst. Utifrån analysen hade även förslag nio förutsättningarna att kunna bli ännu
bättre med hjälp av förbättringsverktygen som exempelvis 5S och eliminering av slöseri inom
Lean.
Tillsammans med den teoretiska referensramen, genomförande och resultatet har en ökad
förståelse och kunskap givits författaren inom ämnet produktionsteknik. Implementeringen av
delar av produktutvecklingsprocessen i detta projekt har gjort att projektet som helhet har
genomförts på ett strukturerat och effektivt sätt.

Slutsatsen som kan dras av projektet är att det är mycket viktigt att involvera medarbetarna
som arbetar i produktionen dagligen. För det är dessa personer som kommer att komma med
det bästa underlag för att få till en bra ny layout.
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8. Rekommendationer för det fortsatt förbättringsarbete
I denna del av rapporten kommer rekommendationer för det fortsatta förbättringsarbetet att
tas upp. Även verktyg och metoder som skulle kunna underlätta arbetet med ständiga
förbättringar på ett strukturerat sätt att skrivas.
Detta projekt omfattade att ta fram en ny fabrikslayout, utifrån metoder och verktyg inom
Lean filosofin. För att den nya layouten (och övriga avdelningar) på företaget skulle kunna bli
ännu bättre, skull det behövas mer kunskap och engagemang för ständiga förbättringar från
företagsledningens sida.
Författaren rekommenderar att företaget börjar med att arbeta med metoden 5S på grund av
att detta är en relativ enkel metod att använda och läsa på om. Denna metod kan hjälpa
företaget att exempelvis strukturera och standardisera, genom att minska olika typer av slöseri
i produktionen. Standardiserade arbetssätt skulle kunna hjälpa produktionen väldigt mycket,
för på vissa arbetsstationer finns det lika många arbetssätt som medarbetare, några är bättre än
andra och ibland kanske en kombination av olika arbetssätt skulle vara den bästa lösningen.
För att genomföra en ny standard som alla medarbetare ska följa på en viss arbetsstation krävs
observationer och en väl strukturerad motivering varför medarbetaren ska arbeta på ett
speciellt sätt (detta kan ta tid)!
Det som även rekommenderas för företaget att göra är att sätta sig ned och bestämma vad
företaget ska ha för mål när det gäller förbättringar i produktionen. Sätt då upp klara mål med
tydliga målsättningar med en tid när de olika målen ska vara genomförde. Exempelvis kan ett
mål vara att minska ledtiden med 30% till hösten 2019.
Vidare vill författaren trycka på att den nya layouten kommer att bli ännu bättre om den nya
kunskapen hos medarbetarna (som de fick genom simuleringen) tas tillvara och anammas i de
olika produktionskedjorna. För att detta ska gå vägen bör även ledningen skaffa sig mer
kunskap om Lean och hur effektivt det faktiskt är att minska slöseri i produktionen. Därför
rekommenderas även ledningen att åka till universitet och genomföra laborationen iKLF , för
att få en bättre förståelse för att saker runtom i produktionen har stor inverkan på ledtiderna.
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Tackord
Med detta examensarbete avslutar jag mina studier på Karlstads Universitet till
högskoleingenjör inom maskinteknik, innovationsteknik och design.
Detta arbete genomförts på företaget KD: Solskydd i Degerfors, jag vill tacka alla
medarbetare på företaget som har bidragit med kunskap och reflektioner till mitt arbete. Alla
har tagit emot mig med öppna armar och alla dumma frågor som jag har haft under projektet
har de svarta på.
Jag vill rikta ett extra tack till Lennart Eriksson som har varit min handledare på företaget och
alltid kommit med goda råd och hjälpt mig när problem har uppstått. Även min handledare på
universitet JanErik Odhe vill jag ge ett extra tack till. För att han ställde upp att börja
handleda mig under hösten 2017 fast kursen inte har börjat, för att jag skulle kunna få
genomföra detta arbete som jag verkligen ville.
Sen vill jag även tacka Linnéa Green för att hon har stöttat mig med tips och råd under
projektet och att hon ställde upp extra mycket genom att läsa igenom min rapport.
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1. Bakgrund
1.1.Inledning
Företaget KD-Solskydd som är belägget i Degerfors, har till våren 2018 planerat en
utbyggnad av fabriken. Företaget ville ha extern hjälp med att planera in en ny fabrikslayout i
den nya tillbyggnaden och delar av den gamla fabriken. Den nya byggnaden ska innehålla
delar av den del av fabriken som idag innehåller sömnad av markiser och rullgardiner. Den
äldre delen av sömnadsavdelningen kommer att vara kvar där den är idag. Väggen mellan den
nya och gamla delen kommer att rivas delvis, det kommer att bli en större lokal för sömnad.
Sömnadsavdelningen kommer att få nya maskiner och skärbord för markisväv som gör att de
gamla lokalerna inte längre kommer att rymma allt som ska få plats.
1.2. Innan projektet
Innan projektet började så hade redan planerna på utbyggnaden färdigställt och utgrävning där
den nya fabriksdelen ska stå startat. Därför blev det viktigt att komma igång med projektet
snarast (så snart som möjligt). Därför krävdes det att examensarbetet startade redan i
november 2017 och inte i slutet av januari 2018 (vecka 4-5), för att det skulle finnas en
möjlighet att hinna med. Enligt byggplanen se bilaga 5 ska nybyggnationen stå klar i mars
2018.
1.3.Kursdokument
I kursen Examensarbete för högskoleingenjörer inom innovationsteknik och design, finns ett
Kurs-PM och även en kursplan se bilaga 4.

2. Mål
2.1.Målet med projektet
Projektets mål är att färdigställa fabrikens nya layout efter de ritningar och analyser som
kommer att arbetas fram under större delen av projektets tidsram. Målet är att fabriken ska få
ett bättre flöde för produkterna, efter det att den nya layouten är på plats. Jämfört med det
flöde som nu finns.
2.1.1. Huvudmål
- Ta fram en fabrikslayout som företaget är nöjd med
- Layouten ska fungera så väl som i teorin som i praktiken
- Hålla tidsplanen/viktiga datum

2.1.2. Delmål
- Ha en bra relation med företaget
- Lämna in alla deluppgifter i tid (enligt mina egna datum för examensarbetet)
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-

Ha en uppdaterad kontroll på bygget

2.2.Individuella mål
• Att lära sig mer om fabriks layouter, flöden och analyser
• Att uppnå en väl fungerade kontakt med kunden
• Basera beslut på fakta och inte känsla
• Lärande organisation (våga göra fel, för då lär man sig, ta hjälp när det uppstår
frågetecken).

2.3.Projektet avslutas
(referera till handboken)
2.3.1. Viktiga datum för projektet
Projektet ska vara klart när flytten i mars äger rum (mellan vecka 10-12) viktiga datum nedan
för olika delar av projektet (datumen är när sakerna senast bör vara klara).
-

Projektplan 10-12-2017 (vecka 49) (inlämning på its 09-02-2018)

-

Kravspecifikation 31-12-2017 (vecka 52)

-

Layout generering 19-01-2018 (vecka 3)

-

Layout val 26-01-2018 (vecka 4)

-

Flödesanalys/flödes simulering 16-02-2018 (vecka 7)

-

Ritningar (preliminärt vecka 8)

-

Detaljerad ritning (preliminärt vecka 9)

-

Metodkapitel in på its (19-03-2018)

-

Delredovisning 21/22-02-2018

-

Flytta (preliminärt mellan vecka 10–12)

2.3.2.
Rapporten inlämnas 25-05-18 kl.9
2.3.3.
Opponering (07/08-06-2018)
Presentera opponeringslistan (01-03-2018)
2.3.4.
Slutredovisning med utställning (31-05-2018 till 01-06-2018)
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3. Personer som är med i projektet (namn, telefonnummer och mail)
3.1.Projektmedlem/projektledare
Jenny Alexandersson

070-3331769

alexjenny102@gmail.com

3.2.Handledare Karlstad Universitet
Adjunkt Jan-Erik Odhe

054-7001408

janerik.odhe@kau.se

3.3. Examinator Karlstad universitet
Professor Leo DeVin

054-7002544

leo.devin@kau.se

070-9356891

lennart@kdsolskydd.se

3.4.Handledare KD-solskydd
Lennart Eriksson

3.5.Adress och övrig kontaktperson på KD-Solskydd
VD Claes Strandberg

070-5450859

claes@kdsolskydd.se

KD Solskydd AB
Kranvägen 1
69333 Degerfors

4. Projektmodell
4.1. Olika faser i projektet
Enligt Johanneson et.al har produktutvecklings processen ett antal steg som ska arbetas
igenom. Detta för att processen ska genom syras av analys (Produktutveckling-effektiva
metoder för konstruktion och design, s.115). Projektets faser visualiseras nedan i Figur 1 där
processen har anpassas för att passa detta projekt bättre. Även om samma steg genomförs som
Johanneson et.al diskuterar i boken Produktutveckling-effektiva metoder för konstruktion och
design.

Projektplan
Figur 1

Krav.spec/
förstudie

Analys

Layout
framtagning

Sammanställning
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Enlig Jan-Erik Odhe har en framtung utvecklingsprocess en bättre förutsättning att minimera
sena ändringar, vilket leder till minskade kostnader och kortare projekttid
(2.produktspecifikation 2016-10-07). Vilket är positivt för alla typer av projekt. Speciellt för
detta projekt, där tidsramen är tajt.

4.2. Milstolpar
Projektplanen inlämnad senast 10-12-2017
Kravspecifikationen inlämnad senast 31-12-2017
Analys klar senast 20-01-2018
Layout generering klar 08-02-2018
Layout val inlämnad 01-03-2018
Sammanställning 10-03-2018
Metodkapitel 03-19-2018
Delredovisning 21/22-03-2018
Utkast rapport 20-04-2018 (preliminärt)
Rapport klar 25-05-2018 inför opponering
Rapport in för examination 18-06-2018
Opponering 07-06-2018
Redovisning 31-05/01-06-2018

5. Kommentarer till tidsplanen
Projektet startar redan i november månad 2017 istället för januari 2018, projektet har en något
annorlunda tidsplan än ett vanligt examensarbete se Figur 2 nedan (för en förenklad bild), en
mer detaljerad projektplan finns i bilaga 1 (Ganttschema, aktiviteter, datum mm). Projektet
bör vara klart när utbyggnationen står klar i mars 2018.
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Figur 2

I bilaga 2 visas projektet upp i en WBS, för att tydligt se vilka delar som är med i projektet.
5.1.Milstolpar
Examensarbetet har en något annorlunda tidsplanering, vilket gör att inte alla ”viktiga”
målstolpar för examensarbetet inte är utsatta i skrivande stund. Det gäller främst
inlämningsdatum för dokumentation på itslearning1, även datum för examensredovisning,
opponeringstider, utställningsdagar. Därför kommer projektplanen att uppdateras med dessa
tider så snart som de är satta.
5.2.Resursplan
Eriksson och Lilliesköld beskriver att en resurs kan vara materiella resurser eller personella
resurser d.v.s. hur mycket tid som läggs ned på ett arbete (s.12). En resursplan kommer att
göras, genom att studenten själv fyller i ett Excel dokument hur många timmar som lagts ned
per vecka. Sedan kommer timmarna sammanställas så att det lätt går att avläsa hur många
timmar som har lagts på varje fas i examensarbetet.
Enligt Eriksson och Lilliesköld kan det tänkas mycket svårt att avgöra personella resurser och
ner lagd tid innan projektet drar igång (s.12). Därför har en uppskattning genomförts av hur
mycket tid som kan läggas per vecka i en resursplan se bilaga 3.
5.3.Ledighet
Ledighet mellan jul/nyårshelgen kommer inte att beviljas, utan om projektet ska bli klart i tid
måste även ett ”normalt” jullov dras in.

1

Itslearining är den lärarplattform som Karlstad universitet använder sig av när inlämningsuppgifter, rapporter
mm ska lämnas in för bedömning av lärare
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5.4.Andra kurser
Parallellt med att examensarbetet rullar på kommer IPU (integrerad produktutveckling)
kursen att avslutas och sedan kommer kursen produktionssystem 2 att ta minst två vardagar i
veckan i anspråk. Därför kommer examensarbetet att läsas på ca 50-60% fram till i slutet av
mars 2018.
Examensarbetet kommer att få anpassa sig efter viktiga obligatoriska moment i de andra
kurserna. Vilket inte är medtaget i projektplanen (för att inte alla obligatoriska moment är
datum bestämda ännu).

6. Riskbedömning
Eriksson och Lilliesköld talar om att en riskanalys kan göras för att i möjligast mån förhindra
och förutse problem som kan uppstå i projektet (s.39). Se riskmatrisen nedan i Tabell 1.
Sannolikhet (S) och konsekvens (K) utvärderas genom en skala 1-5, där 1 är minst sannolikt
och 5 mycket sannolikt att det inträffar. Risktalet(R) är det tal som blir när man multiplicerar
S och K med varandra. Åtgärder planeras för att förhindra problemen som kan uppstå.

Riskbeskrivning

S

K

R

Byggnationen försenas

3

4

12

Sjukdom (studenten,
eller närmste familjen)
Projektet tar en
oförutsättbar vändning

2

4

8

1

5

5

Nya maskiner kommer
inte i tid, till flytten

2

4

8

Problem med olika
delmoment (t.ex.
simulering)

3

4

12

Åtgärder
Ha en uppdaterad kontroll på bygget, t.ex.
höra sig för hur bygget ligger till varje
vecka
Uppdatera tidsplanen och omfördela ledig
tid
Ha en öppen och tät kontakt med alla
inblandade, handledaren på företaget och
handledaren på KAU
Beställ maskiner i tid om försening ändå
uppstår så uppdatera tidsplanen och senare
lägg flytt
Läs på noga innan och prova först, lägg
inte ned mer tid än den avsatt för
simulering. T.ex. om datasimulering kan
genomförs, så kanske simuleringen ändå
kan genomföras fast på ett annat sätt. Kolla
upp fler alternativ

Tabell 1

7. Dokumentation
Enligt Eriksson och Lilliesköld kan dokumentationen se olika ut för olika projekt, grupper
eller företag, det finns inte enbart en lösning utan det kan variera (s.40). Därför kommer
dokumentationen att sparas ned kontinuerligt till en mapp på Google drive. Google drive kan
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nås från vilken dator som helst bara man har internet. Denna arbetsmapp eller delar av denna
kan delas med berörda parter om det skulle behövas. Även en viss delning av material
kommer att skickas till handledare via mail och även till företaget. Vissa dokument kommer
att vara ”fysiska” speciellt när det kommer till fasen idégenerering av layouter, då kommer det
tas foton på resultaten och läggas in i Google drive.
Dokumentationen kommer även sparas ned på en privat dator i möjligast mån dator.
Fotografering kommer att ske via både mobilkamera och med systemkamera, beroende på
situation. Dokument som bör skrivas ut, görs på företaget och förvaras i en pärm till berörda
parter ska kolla närmare på detta.
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