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Förord 

Detta projekt avslutar vår utbildning på Civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi 
med maskintekniks inriktning vid Karlstads Universitet. Examensarbetet genomfördes 
tillsammans med Flexit AB under perioden januari - maj 2016 och har hanterat deras 
produktion rörande en produktfamilj, ventilationsaggregat till organisationer och 
industrier. Projektet har varit mycket intressant och lärorikt. Vi är övertygade om att vi 
kommer ha stor nytta av lärdomarna gjorda i och med examensarbetet i vårt kommande 
arbetsliv. 

Värt att nämna till eventuella läsare är att magnituden av projektet blev större än förväntat. 
Detta beror på att den genomförda värdeflödesanalysen inte genererade tillräckligt med 
förbättringspotential. Värdeflödesanalysen ledde projektet vidare mot layoutförändringar 
och ett etableringsförslag med ständiga förbättringar för Flexit och gjorde att teorin 
behövde kompletteras. 

Ett stort tack till Flexit AB och alla medarbetare som ställt upp med engagemang, åsikter 
och kunskap. 

Ett stort tack till Liftsall som ställt upp med expertkompetens gällande lyfthjälpmedel. 

Tack till Anders Wickberg, vår handledare som alltid svarat i telefon och ställt upp med 
tankar och idéer dag som natt. 

Tack till Berndt Andersson, som bidragit med andra synsätt och tankar. 

Tack till Mikael Lindeberg, vår handledare på Flexit AB som ställt upp med tid, kunskap 
och guidat oss på Flexit. 
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Sammanfattning 

Flexit AB är Norges största tillverkar och leverantör av luftbehandlingsaggregat och 
centraldammsugare. Företaget växer och har nu expanderar över Norges gränser med en 
vision att bli störst i Norden och kontinuerligt växa med 10 % per år. Flexit har idag ca 200 
anställda och en omsättning på ca 550 miljoner NOK per år. Tack vare denna expansion 
ökar marknadsandelarna, vilket leder till en ökad efterfrågan av Flexits produkter. Dagens 
produktion av proffsaggregat, den största modellen av Flexits produkter, kan dock inte 
möta den prognostiserade efterfrågan. För att kunna möta den nya efterfrågan måste Flexit 
öka kapaciteten i produktionen av proffsaggregaten samt effektivisera materialflödet inom 
fabriken. 

Examensarbetet antog en mixad metologi och har beaktats som en fallstudie med Flexit 
som fallföretag. Data har samlats in med hjälp av semistrukturerade- och kontextuella 
intervjuer, observationer samt tidsstudier. Data analyserades via ett analytiskt ramverk 
inspirerat av innehållsanalys. 

Målet med detta examensarbete var att presentera ett antal förbättringsförslag som vid 
implementering leder Flexit till ett effektivare materialflöde och en ökad kapacitet av 
produktionen av proffsaggregat. Inspirationen till dessa förbättringsförslag grundar sig i de 
idéer och verktyg som presenteras i produktionsfilosofierna Toyota Produktion System, Lean 
Production och Total Quality Managemnet. 

För att etablera dessa förbättringsförslag strukturerades examensarbetet i tre delar. Detta 
för att på ett pedagogiskt sätt leda läsaren genom de resultat och slutsatser som har 
genererats under projektets gång. I del 1 hanteras värdeflödesanalys, där målet var att 
identifiera slöserier, effektivisera monteringsstegen samt att jämna ut produktionen. I det 
framtida läget av värdeflödesanalysen jämnas process- och personalbeläggningen ut, 
begränsande monteringsprocesser får en ökad kapacitet och implementeringen av en Telfer 
minskar genomloppstiden samt ökar säkerhet för montörerna. Det framtida läget beräknas 
öka Flexits maxproduktionskapacitet med upp till 77 %. I del 2 används systematic layout 
planning (SLP) för att effektivisera materialflödet och minimera transporter inom fabriken. 
Resultatet från del 1 tas med in i del 2 och påverkar resultatet av SLP. Genom 
spaghettidiagram och SLP identifierades transport- och rörelseslöserier. Med hjälp av SLP 
genererades ett nytt layoutförslag som effektiviserar materialflödet och minskar de onödiga 
transporter inom Flexits fabrik med 75 %. I kapitel 8 presenteras en sammanställning av 
resultaten från de två första delarna. Om de förbättringsförslag som presenterats 
implementeras beräknas Flexit spara ca 2 miljoner kronor mellan perioden 2017-25. I del 
3 presenteras även ett underlag för hur Flexit kan grunda ett arbete med ständiga 
förbättringar. Ständiga förbättringar etableras via implementeringen av Kaizen och 5s, vilket 
kommer hjälpa Flexit att utveckla och förbättra dessa förbättringsförslag ytterligare, samt 
leda dem mot en fortsatt utveckling. 

I och med utvecklingen av arbetet med ständiga förbättringar identifierades ett teoretiskt 
gap mellan organisatoriskt lärande, innovationer och ständiga förbättringar. Genom att 
etablera ett ständigt förbättringsarbete, där en öppen och aktiv företagskultur uppmuntrar 
till innovation, kan ett organisatoriskt lärande växa fram.    
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Abstract 

Flexit AB is Norway’s largest manufacturer and supplier of air handling units and central 
vacuum. The company is growing and has now expanded over the borders of Norway with 
the vision to become the largest manufacturer and supplier in the Nordic region and 
continuously grow by 10 % a year. Flexit has about 200 employees and a turnover of 
approximately 550 millions NOK a year. Thanks to this expansion, an increase in market 
shares has occurred, leading to an increasing demand for Flexit’s products.Today’s 
production of Professional units, the largest model of Flexit’s products, can not meet the 
forecasted demand. To be able to meet the new demand, Flexit must increase the capacity 
of the production of Professional units and streamline the flow of materials within the 
factory. 

The thesis adopted a mixed metodology and decided that a case study was the most relevant 
research design. Data were collected through semi-structured- and context interviews, 
observations and time studies. Data were analyzed using an analytical framework inspired 
from content analysis. 

The aim of this thesis was to present a number of improvement proposals (IP) which will 
help Flexit achieve a more efficient material flow and an increased capacity of the 
production of Professional units. The inspiration for these IP’s is based on the ideas and 
tools presented within the management philosophies of the Toyota Production System, Lean 
Production and Total Quality Management. 

To be able to establish these IP’ls the thesis were structured in three different parts. In this 
educational way, the reader is lead through the results and conclusions of the three parts, 
which is generated through the thesis. Part 1 dealt with Value stream mapping (VSM), were 
the goal was to identify waste, improve the efficiency of the assembly steps and to even 
out the production. In the future state of the VSM the process –and staff occupancy was 
evened out, limiting assembly processes gets an increased capacity and the implementation 
of a Telfer reduce throughput time and increases the safety for the workers. The future 
state is expected to increase Flexits maximum production capacity with up to 77 %. In part 
2, Systematic Layout Planning (SLP) is used to streamline the flow of material and to minimize 
the transports within the factory. The result from the VSM in part 1 is included in part 2 
and affects the outcome of SLP. With spaghetti diagrams and SLP the thesis identifies 
transport –and moment waste. Using SLP, the thesis generated a new factory layout, which 
streamlines the flow of material and reduces the unnecessary movements within Flexit’s 
factory by 75 %. In part 3, a summary of the results from the first two parts is presented. 
If the IP’s presented in this thesis is implemented by Flexit, they can save up to two millions 
(Kr) between 2017-25. Part 3 also presents a basis for how Flexit can establish a continuous 
improvement (CI) program. This program is established through the implementation of 
Kaizen and 5s, which will help Flexit develop and improve the IP’s and help them towards 
continued development. 

With the development of the CI program, a theoretical gap between organizational 
learning, innovation and CI was identified. By establishing a CI program in an organization, 
where an open and active organizational culture encourages innovation, an organizational 
learning will emerge. 

http://tyda.se/search/occupancy?lang%5B0%5D=en&lang%5B1%5D=sv
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2    Introduktion 

Projektet undersöker en produktfamilj hos ett norskt ventilationsföretag, Flexit AB. För 
att kunna möta den ökade konkurrensen på marknaden använder sig många företag av Lean 
production (Lean), Toyota Production System (TPS) eller Total Quality Management (TQM). Detta 
med avsikt att effektivisera och optimera produktionen och på så sätt erhålla 
konkurrensfördelar (Dahlgaard & Dalhgaard-Park 2006; Womack et al. 1990; Liker & 
Meier 2006; Bergman & Klefsjö 2012; Dahlgaard et al. 1997; Womack & Jones 1996). 

Projektet hanterar de tre ledningsfilosofierna TPS, Lean och TQM som kompletterande 
tankesätt istället för konkurrerande filosofier. Att se TPS, Lean och TQM som 
konkurrerande och alternativ till varandra är förvirrande och felaktigt då de alla härstammar 
från Taich Ohno’s teorier och kvalitetsevulotionen i Japan (Gao & Low 2014; Dahlgaard 
& Dahlgaard-Park 2006). I The Toyota Way sammanfattar Liker & Meier (2006) TPS i 14 
principer som kan användas som riktlinjer vid utnyttjande och etablering av TPS runt om 
i världen. De 14 principerna erbjuder ett strukturerat synsätt över hur Toyota har växt och 
blivit det konkurrenskraftiga företag som det är idag. Genom att implementera TPS kan 
produktionen förbättras och lönsamheten öka (Hunter 2008; Thun et al. 2010). I studien 
The Machine That Changed The World fann Womack et al. (1990) att de japanska 
bilindustrierna systematiskt identifierade och eliminerade muda (slöserier) inom 
produktionen. På grund av detta kunde de använda mindre av allt i jämförelse med sina 
västerländska motparter men ändå uppnå en hög kvalité. Detta fenomen kom att benämnas 
som Lean och kan enligt Dahlgaard & Dalhgaard-Park (2006) formuleras som 
”elimineringen av allt slöseri”. För att hjälpa västerländska företag att bygga en “lean” 
organisation presenteras fem lean-principer (Dahlgaard & Dahlgaard-Park 2006). Vidare 
utvecklades i väst ytterligare en ledningsfilosofi som svar på det Japanska undret, nämligen 
TQM (Dahlgaard & Dalhgaard-Park 2006). Lean och TQM filosofierna har inga teoretiska 
motsättningar i förhållande till varandra då de är utvecklade från samma grund. Därför kan 
t.ex. Lean ses som ett komplement för företag som försöker anpassa TQM till sin 
organisations specifika kontext Dahlgaard & Dahlgaard-Park (2006). 

Värdeflödesanalys och Systematic Layout Planning (SLP) presenteras som verktyg för att kunna 
nå en effektivare och mer optimerad produktion (Serrano et al. 2006; Ojaghi et al. 2015). 
Värdeflödesanalysen är ett kraftfullt verktyg för att identifiera och eliminera slöserier inom 
produktionen och på så sätt effektivisera och optimera tillverkningen (Bicheno et al. 2006; 
Chen et al. 2010; Serrano et al. 2006). SLP ett verktyg som används för att styrka och 
strukturera fabrikslayouten genom att identifiera den layout som minimerar kostnader för 
materialflödet genom fabriken (Van Donk & Gaalman 2004; Wiyaratn & Watanapa 2010; 
Te-King 2004). SLP använder sig av relationer mellan processer för att avgöra hur 
processer ska vara placerade i förhållande till varandra för att uppnå det mest optimala 
resultatet (Ojaghi et al. 2015; Yang et al. 2000). 

Kaizen och 5s presenteras inom ledningsfilosofierna som verktyg som kan användas för att 
fortsätta effektivisera produktionen på ett hållbart sätt. För att skapa de mest optimala 
förutsättningar för en produktion kan verktyget 5s användas (Tapping et al. 2007; Imai 
1991). 5s är en del i Kaizen, tillsammans kan de användas för att strukturera upp ett arbete 
med ständiga förbättringar (Imai 1991; Monden 2012). Genom att implementera 5s och 
Kaizen i den dagliga produktionen kan en trevligare och säkrare arbetsmiljö etableras. 
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Kostnader kan reduceras, kvalitén på produkterna kan förbättras och flödet genom 
fabriken kan optimeras, utan att större kapitalinvesteringar behöver genomföras (Tapping 
et al. 2007; Ansari & Mondarress 1997; Kumar & Kajal 2015; Imai 1991; Becker 2001). 

2.1     Empiri 

Flexit AB har gått från ett enmansföretag till Norges största leverantör av 
luftbehandlingsaggregat och centraldammsugare på den privata marknaden. Flexit har i 
dagsläget ca 200 anställda och en omsättning på ca 500 miljoner NOK per år. De har en 
stabil marknadsposition och satsar på att vinna marknadsandelar i framtiden. Flexit är 
starkast i Norge men växer även i Sverige. Genom distributörer finns även kanaler till 
Tyskland, Danmark, Finland, Polen, Baltikum, Ryssland och Holland att tillgå. Flexit 
producerar luftbehandlingsaggregat som genom sin teknik återvinner värme samtidigt som 
den levererar ren luft till bostäder och industriella byggnader samt sparar energi. Denna 
teknik är mer kostsam än enklare lösningar, men mer effektivt beroende på det kallare 
klimatet som återfinns i Norden (Epiadmin 2011). Flexit tillverkar ett flertal 
luftbehandlingsaggregat i olika storlekar med olika kapacitet för att passa till byggnader 
med olika behov. Den del av produktionen som studeras i det här projektet är den del som 
producerar aggregat till industrier och större anläggningar, i projektet benämnda 
proffsaggregat. 

2.2    Problemformulering 

Med ökade marknadsandelar kommer ökande efterfrågan. Dagens produktion av 
proffsaggregat kan inte möta den prognostiserade efterfrågan. Därför behöver Flexit öka 
kapaciteten i produktion av proffsaggregaten samt effektivisera materialflödet i fabriken. 

2.3    Syfte 

Hur kan ett producerande företag öka effektiviteten och kapaciteten i en produktion med 
hjälp av produktionsfilosofierna Toyota Production System, Lean Production och Total 
Quality Management? 

Syftet med detta projekt är att evaluera produktionen och effektivisera materialflödet hos 
en produktfamilj. Detta görs med hjälp av värdeflödesanalys och systematic layout 
planning. För att kunna driva utvecklingen framåt kommer även ett tillvägagångsätt för att 
etablera ständiga förbättringar inom Flexits fabrik och organisation arbetas fram. 

2.4    Målsättning 

Målet med projektet är tredelat. Till och börja med kommer en värdeflödesanalys att 
genomföras för att identifiera slöserier, jämna ut produktionen och effektivisera 
monteringsstegen. Vidare kommer teori kring Systematic Layout Planning att utnyttjas för 
att skapa en ny layout med syfte att effektivisera materialflödet och minimera transporter 
inom fabriken. Verktygen används tillsammans för att belysa outnyttjad potential på flera 
olika nivåer inom produktionen. Målsättningen är att använda denna potential som 
underlag för att generera förbättringsförslag rörande produktionen. Vidare kommer Kaizen 
och 5s användas som bas för att arbeta fram ett tillvägagångsätt som Flexit kan utnyttja för 
att etablera ständiga förbättringar inom organisationen. 
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3    Teori 

Det här kapitlet ger en kort sammanfattning av Toyota production system, Lean production och Total 
Quality Management för att sedan mynna ut i ett teoretiskt ramverk som ligger till grund för det här 
projektet. 

3.1    The Toyota production system 

Taiichi Ohno utvecklade TPS efter att ha sett Fords massproduktion. Ford hade bevisat 
att massproduktionen var ett effektivt sätt att producera, men under sin vistelse fann Ohno 
att massproduktionen var full av slöserier. TPS föddes ur Fords massproduktonsteknik, 
men utvecklades för att hantera och eliminera de upptäckta slöserierna. TPS förfinade även 
produktionstekniken för att bättre kunna integreras med japansk kultur och passa in i den 
finansiella krisen som rådde efter andra världskriget (Dahlgaard & Dahlgaard-Park 2006). 

TPS utvecklades i flera steg. Det första steget som Ohno introducerade var att ta bort den 
typiska förmannen, och istället skapa självdrivande grupper eller team som blev ansvariga 
för en viss del av produktionen. Viktigt att belysa är att förmannen togs bort för att bereda 
väg för ledare som var mer integrerade i det dagliga arbetet. Meningen med detta var att få 
teamen att samarbeta och tillsammans effektivisera processtegen (Womack et al. 1990). 
Nästa steg var att låta teamen ansvara för underhållsarbete, mindre verktygs reparationer 
och kvalitetskontroller, vilket senare komma att illustreras med 5S-metoden (Dahlgaard & 
Dahlgaard-Park 2006). När dessa två steg implementerats och teamen fungerade effektivt 
införde Ohno det tredje och sista steget. Detta steg innebar att teamen periodvis skulle 
sätta av tid för att tillsammans med en maskiningenjör diskutera förbättringsmöjligheter i 
produktionsprocessen. Arbetet med dessa ständiga förbättringar av produktionsprocessen, 
kallades Kaizen (Womack et al. 1990). 

Ohno fann också att massproduktionen släppte igenom små fel/defekter för att slippa 
stänga ner produktionen vilket ledde till att felen multiplicerades ändlöst och kostade Ford 
stora summor i slutändan. För att förhindra detta införde Ohno ett system där en montör 
kunde stanna hela monteringslinan så fort ett fel uppstod, kallat andon. Då monteringslinan 
stannade, hjälptes alla i teamet åt för att åtgärda problemet och på så sätt säkra kvalitén i 
nästa led av produktionen. För att förhindra att nya eller samma fel uppstod igen införde 
Ohno ett verktyg som skulle hjälpa operatörerna att hitta rotorsaken till problemen. Detta 
verktyg kom att kallas “Five Why”-metoden (Womack et al. 1990). 

Ett annat känt system som utvecklades av Ohno var Just-in-Time (JiT) eller Kanban systemet. 
Systemets uppgift var att reducera slöserier (Womack et al. 1990). Systemet syftar till att 
ordna upp materialflödet, för en dag-till-dag basis, i produktionen så att delar produceras i 
ett tidigare steg först när det finns en efterfrågan av delen i ett senare steg. För att 
effektivisera JiT systemet ytterligare infördes senare ett verktyg för att utbyta information 
mellan de olika delarna i produktionen. Detta verktyg kallas Kanban och används för att 
signalera bakåt i produktionen att det finns en efterfrågan och på så sätt ”dra” fram en ny 
del (Udagawa et al. 1995 refererad i Dahlgaard & Dalhgaard-Park 2006). Genom att 
implementera Kanban eller JiT systemet kunde många slöserier reduceras. 
Implementationen av systemet ledde framförallt till att reducera slöserier i tre stora 
områden. För det första kunde stora ytor frigöras, då det inte längre var nödvändigt att 
lagra stora mängder material. För det andra, enbart den efterfrågade kvantiteten 
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producerades. För det tredje, så fort defekter uppstod i produktionen upptäcktes de och 
kunde bli åtgärdade och på så sätt kosta organisationen mindre pengar (Dahlgaard & 
Dalhgaard-Park 2006). Genom arbete med ständiga förbättringar och ett Kanban-system 
lyckades Toyota förbättra sin kvalitet till den grad att de blev belönade med Demings 
kvalitets pris (Udagawa et al. 1995 refererad i  Dahlgaard & Dalhgaard-Park 2006). 

3.2    TPS idag 

TPS som beskrivs ovan har funnits i många år och ligger till grund för Toyotas framgång. 
Tack vare Toyotas framgång har TPS utvecklats och använts världen över. Många böcker 
och avhandlingar har publicerats angående TPS. En sådan är The Toyota Way, skriven av 
Liker & Meier (2006). I The Toyota Way sammanfattar Liker & Meier (2006) TPS i 14 
principer som är viktiga att ha vetskap om för att kunna förstå betydelsen av de verktyg 
och den utveckling som skett i Japan sedan 1950-talet. 

1. Basera beslut på långsiktiga tänkande även om det är på kostnad av kortsiktiga finansiella mål 

Något som är vanlig hos företag idag är drivkraften att ständigt reducera kostnader. Detta 
är inte det fundamentala inom Toyota då deras drivkraft ligger i att nå de långsiktiga målen 
istället för de kortsiktiga monetära målen. Denna drivkraft kommer från ledarnas vilja att 
utveckla det arv som denne blivit tilldelad. När grupper av tusentals människor arbetar mot 
ett gemensamt mål blir andra aspekter viktigare än att se till de kortsiktiga finansiella målen. 
Den här principen bör ses som en startpunkt för uppbyggnaden av organisationens alla 
funktioner (Liker & Meier 2006). Detta går hand i hand med Lean och TQM filosofierna 
som alla argumenterar för hur viktigt det är att jobba mot långsiktiga mål (Bhasin & Burcher 
2006). 

2. Skapa ett kontinuerligt flöde som tvingar upp problem till ytan 

Med flöde menas att reducera väntan i produktionen. Genom att omdesigna 
arbetsprocesserna inom produktionen för att få ett kontinuerligt flöde kan den totala 
ledtiden förbättras. Flöde är det som mest symboliserar framgången för Toyota då de lät 
flödet genomsyra inte bara produktionen utan även den organisatoriska kulturen, vilket då 
hade fokus på värdeskapande flöde. Genom att skapa ett flöde fås inte enbart en bra 
hastighet på material och information utan också en länk mellan processerna och 
medarbetarna som gör att problem i produktionen lättare blottas (Liker & Meier 2006). 
Denna princip går hand i hand med den tredje Lean-principen, skapa ett värdeflöde utan 
avbrott, som presenteras av Womack & Jones (1990). Denna princip angränsar även till den 
andra Lean-principen som presenteras i detta arbete, Identifiera värdeflödet för varje produkt 
(Womack & Jones 1990) 

3. Använd ett dragande system för att undvika överproduktion 

För att undvika kostsam överproduktion är det lämpligt att använda sig av ett dragande 
system där kundernas behov bestämmer produktionstakten. En variant av detta är där 
lagret ses som en “Supermarket” där kunderna hämtar sina produkter i hyllorna. När 
kunden plockat en vara skickas en signal bakåt i leden och startar produktionen. Viktigt att 
nämna är att det lager som är “Supermarketen” är relativt litet för att inte vara 
kapitalbindande eller dölja problem (Liker & Meier 2006). Även detta går hand i hand med 
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den tredje Lean-princip, låt kunden dra värde från producenten, presenterad av Womack & Jones 
(1996) och Powell et al. (2013) 

4. Jämna ut arbetsbördan 

För att kunna skapa ett flöde menar Liker & Meier (2006) att det måste finnas en viss 
stabilitet i arbetsbelastningen, även kallt heijunka. När efterfrågan fluktuerar tvingas 
organisationen till åtgärder. I och med detta kommer slöserierna att öka eftersom det är 
omöjligt för organisationen att standardisera sina operationer. Enligt Liker & Meier (2006) 
anser många organisationer att denna ojämnhet i arbetsbelastningen är naturlig, men enligt 
TPS är det möjligt att, med hjälp av extrapersonal, på ett flexibelt sätt hantera topparna och 
dalarna i arbetsbelastningen.   

5. Forma en kultur som stoppar produktionen för att åtgärda problem för att få inbyggd kvalité från 
början 

Enligt Toyota är det billigare att rätta till problem när de uppstår än rätta problem i ett 
slutskede av produktionen. Därför förespråkar Toyota att organisationer ska bygga upp en 
kultur som uppmuntrar till stopp i produktionen så fort ett problem observeras och åtgärda 
detta direkt på plats. För att inte produktionen skulle bli stillastående en längre tid uppfann 
Toyota ett system, andon, som syftar till att bygga in kvalitén i produkten redan från början 
(Liker & Meier 2006). Enligt Liker & Meier (2006) kan produktiviteten bli lidande 
kortsiktigt av dessa start och stopp, men i det långa loppet kommer produktiviteten bli 
förbättrad eftersom problem upptäcks och motåtgärder för problemen kan implementeras. 
Denna princip och vad Bicheno et al. (2006) säger om att inte belägga resurser över 80 % 
ligger till grund för de resultat som arbetas fram i detta projekt. 

6. Att standardisera arbetsuppgifter och processer är grunden för ständiga förbättringar och ansvarstagande 

Genom att standardisera arbetet och kontinuerligt försöka förbättra processerna inom 
produktionen kan kunskap lättare spridas mellan anställda, vilket leder till att kunskap inte 
går förlorad. T.ex. om processer inte standardiseras kan en operatör göra betydande 
förbättringar inom sin process men utan omfattande diskussioner och förklaringar kommer 
den kunskapen gå förlorad om operatören byter arbetsuppgift eller jobb (Liker & Meier 
2006). Framförallt 5s-tavlan, som utvecklas i del tre av projektet, syftar till att standardisera 
och kontinuerligt förbättra arbetsuppgifterna för montörerna, men även att underlätta 
kommunikation och organisatoriskt lärande. 

7. Använd visuella medel så att inga problem förblir gömda 

Människor är visuella varelser och vill gärna se vad vi arbetar med och vad vi gör. Mycket 
kan ske elektroniskt och därigenom vara besparande för organisationen, dock behöver 
människor vissa fysiska bevis för att känna sig delaktiga och engagerande i sin arbetsroll 
(Liker & Meier 2006). Den här punkten har inspirerat utformningen av Kaizentavlan och 
5s-tavlorna som presenteras i projektets tredje del. 

8. Använd bara tillförlitlig och väl testad teknologi och metoder som stödjer medarbetarna och processerna 
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För att kunna tillhandahålla en effektiv produktion är det viktigt att vara förutseende och 
stabil i sina processer. Därför bör väl testade teknologier och metoder användas som hjälp 
för de inblandade människorna och processerna i produktionen. Om oprövad teknologi 
används kan implementering leda till oväntade fluktuationer inom produktionen vilket kan 
komma att påverka stabiliteten och förutsägbarheten i systemet. Toyota uppmuntrar sina 
anställda att aktivt tänka i nya banor för att hela tiden kunna utveckla och finna nya 
lösningar till hur de arbetar. Nya lösningar och ny teknologi bör grundligt undersökas och 
testas för att sedan kunna implementeras snabbt i den existerande produktionen (Liker & 
Meier 2006). Lean trycker utöver detta på att lösningar inte behöver vara avancerade. 
Mycket kan uppnås genom enkla, väl genomtänka lösningar som är anpassade efter 
medarbetarna och processerna. Den lösning som föreslås som hjälpmedel i kapitel 8 är 
framtagen med hjälp av utomstående experter och syftar till utnyttjandet av beprövad 
teknologin. På detta sätt undviks problem vid implementeringen av den nya utrustningen. 

9. Utveckla ledare som förstår arbetet, lever efter organisationens filosofi och lär ut det till andra 

Toyota köper inte ledarskap, de skapar det. Hos Toyota ses inte ledaren som enbart en chef 
med uppgift att se till att arbeten utförs och har bra kompetens. Ledaren ska fungera som 
en förebild som skall förmedla Toyotas filosofi i allt de tar sig för. Ledaren ska även fungera 
som en lärare och förespråkare för filosofin och måste slutligen ha en djup förståelse för 
hur det verkliga arbetet utförs. Toyota anställer sällan ledare utifrån, då det är 
resurskrävande och som de uttrycker sig, smärtsamt att ta in ledare utifrån (Liker & Meier 
2006). Det är viktigt att engagera ledningen i förbättringsarbetet och de förändringar som 
förslås i de tre delarna i det här projektet. Om ledningen inte engagerar sig i förändringarna 
kommer dessa inte att kunna genomföras eller troligtvis misslyckas. 

10. Utveckla exceptionella medarbetare och grupper som följer organisationens filosofi 

Toyota har en stark kultur inom organisationen som stödjer medarbetarna och ger dem en 
gemenskap som underlättar strävan mot ett gemensamt mål. Det är viktigt att kunna 
etablera och underhålla en kultur som utvecklar medarbetarna och tillhandahåller ett 
ramverk för förbättringsarbete för de anställda. Det är viktigt att förstå att det inte är 
verktygen som är nyckeln till framgång, det är medarbetarna som använder verktygen som 
genererar resultat (Liker & Meier 2006). Detta går hand i hand med det tankesätt som 
presenteras inom TQM, det måste finnas en öppen och aktiv kultur för att ett 
förbättringsarbete eller Lean arbete ska kunna etableras (Dahlgaard & Dalhgaard-Park 
2006). Kultur är ett relativt och abstrakt fenomen som finns i alla organisationer och som 
stöttar eller hindrar förändring och utveckling (Waddell et al. 2014). Företagskultur berörs 
mer i projektets slutliga tankar och bidrag. 

11. Respektera leverantörer och kunder och hjälp dem genom att utmana dem att utvecklas 

Leverantörer och kunder är en förlängning av organisationen. Genom att hjälpa 
leverantörerna att bli bättre hjälper organisatorinerna omgivningen som helhet (Liker & 
Meier 2006). Enligt Liker & Meier (2006) handlar det inte bara om att få så lågt pris som 
möjligt från sina leverantörer. Genom att utmana leverantörerna att utvecklas och bli bättre 
kan helhetsbilden kring Toyota stärkas. När leverantörerna och kunderna antar utmaningen 
kan de ses som en förlängning av Toyota och organisationen kan utvecklas och stärka 
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varandra (Liker & Meier 2006). Det här är en viktig del att förstå för att kunna utvecklas 
och särskilja sig från konkurrenter. Genom att jobba med en större del av värdekedjan kan 
större marginaler och bättre kundnöjdhet genereras (Bergman & Klefsjö 2012). 

12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen 

Problem och förbättringar måste förstås på djupet för att kunna hanteras effektivt. Därför 
är det viktigt att beslutstagare som ställs inför ett problem går och ser över situationen själv 
med egna ögon. Det är viktigt att understryka att beslutstagare inte ska läsa rapporter och 
sammanfattningar gjorda av andra. För att kunna göra en rättvis bedömning ska 
beslutstagaren ha personlig insikt i problemet och det kan bara fås på plats (Liker & Meier 
2006). Det förbättringsarbete som presenteras senare i projektet är inspirerat av den här 
principen. För att kunna lösa problem och basera dessa på fakta är det viktigt att ha den 
bakomliggande förståelsen för problemet. Förståelse skapas bäst genom att gå och se efter 
med egna ögon. 

13. Ta beslut långsamt och i samförstånd, tänk igenom alternativen grundligt för att sedan genomföra 
besluten snabbt 

Det har blivit allmänt känt att Japanska styrelser tar beslut långsamt för att erhålla enighet 
och på så sätt kunna driva igenom förändringar snabbt. Men till detta hör också att det görs 
för att kunna undersöka alla lösningar och för att kunna evaluera och genomföra den mest 
lämpade lösningen för organisationen (Liker & Meier 2006). Även TQM-filosofin trycker 
på vikten av att basera beslut på fakta. Återigen, i projektets tredje del föreslås ett 
tillvägagångsätt för hur beslut inom förbättringsarbetet kan baseras på fakta, vilket hoppas 
kunna styra förbättringsarbetet mot ett långsiktigt tänkande och framtida mål. 

14. Bli en lärande organisation genom outtröttlig reflektion och ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar är vad som ligger centralt när stabila processer har uppnåtts. 
Kontinuerligt lärande ges av stabila processer tillsammans med synliga slöserier och 
ineffektivitet. Förståelse kring hur lärande sker är nyckeln till att ta vara på den kunskap 
som finns. Lärande sker genom personer och det är viktigt att kunskapen finns kvar även 
när personerna byter arbetsuppgifter eller jobb. Detta sker bäst genom att ha system som 
understryker långsam men successiv befordran av individer (Liker & Meier 2006). Detta är 
ett centralt område även inom TQM och Lean som benämns mer i kapitel 3.3 och 3.4. 
Organisatoriskt lärande är mycket viktigt för att kunna driva arbetet framåt och ha ett 
fungerande förbättringsarbete. 

Dessa 14 principer ger en övergripande bild kring TPS, vilket ligger till grund för många av 
de Lean teorier som cirkulerar hos många organisationer i världen (Thun et al. 2010; Lander 
& Liker 2007; Hunter 2008). Hunter (2008) fann att genom att implementera TPS på ett 
tillverkande företag kunde produktiviteten ökas med 12 % samt att 36 % av arbetskraften 
kunde frigöras. Utöver detta förbättrades kvalitén hos produkterna, ergonomin för 
operatörerna samt att ett arbete med ständiga förbättringar etablerades (Hunter 2008). 
Thun et al. (2010) har undersökt högpresterande tillverkningsföretag för att se vilka 
paralleller som kan dras mellan deras tillverkning och vad som presenteras inom TPS. 
Analysen indikerar att fabriker med högre grad av implementation av TPS också påvisar en 



17 
 

högre grad av viktiga nyckeltal inom produktion som, tid, kostnad, kvalitet och flexibilitet 
(Thun et al. 2010). Lander & Liker (2007) finner att ett tillverkande företag lyckas förstå 
sina processer, etablera stabilitet och kontroll, stärka medarbetarna samt att bli mer 
lönsamma genom att använda sig av TPS. 

Det är viktigt att nämna att TPS inte är ett traditionellt kvalitetsledningssystem, som 
tillexempel ett ISO9000-baserat kvalitetssystem. TPS är framförallt ett humanistiskt 
system, som syftar till att involvera medarbetarna i det ständiga förbättringsarbetet. 
Systemet grundar sig i ledarskap och ansvarstagandet som utövas genom inlärning och 
träning (Dahlgaard & Dalhgaard-Park 2006). 

3.3    Lean production 

Samtidigt som Toyota utvecklade TPS fortsatte västvärlden på Fords inslagna väg genom 
att satsa stort på massproduktion. Inte förrän många år senare insågs att Japan för första 
gången någonsin gått om resten av den producerande världen. Detta gav upphov till 
studien The Machine That Changed The World  (Womack et al. 1990). Studien fann att de 
japanska bilindustrierna använde mindre av allt i jämförelse med massproduktionen. 
Womack et al. (1990) benämnde detta fenomen som Lean. Till grund för de resultat som 
uppnåtts av de japanska företagen låg den ständiga strävan efter kvalitetsförbättringar, som 
grundade sig i Ohno’s tidiga idéer. Genom att lägga stort fokus vid muda (slöserier) (Se 
kapitel 5.5), acceptera att det finns slöserier överallt i produktionen och inse att slöserierna 
kostar resurser, kan målet för Lean formuleras som ”elimineringen av allt slöseri” 
(Dahlgaard & Dalhgaard-Park 2006). Till grund för Lean finns fem principer som beskriver 
filosofin och benämns mer ingående nedan. 

3.3.1 Lean principer 

Enligt Dahlgaard & Dahlgaard-Park (2006) myntades dessa fem principer i slutet av 1990-
talet som hjälpmedel för västerlänska organisationer att bygga en ”lean” organisation, 
genom att reducera eller eliminera slöserier inom organisationen. Dessa fem principer är: 

1. Specificera värdet för varje specifik produkt 

En kritisk aspekt för Lean-filosofin är värde. Värde kan bara definieras av kunden och är 
bara betydelsefullt i termer av produkter (varor, tjänster eller en kombination av de båda) 
som möter kundens behov vid en specifik tidpunkt och ett specifikt pris. Värde skapas av 
det producerande företaget. För att Lean-filosofin ska fungera för ett företag är det viktigt 
att ha en öppen relation till kunden och tillsammans definierar vad värde är (Womack & 
Jones 1996). I det här projektets arbete har värde haft en central roll. När processerna har 
kartlagts och analyserats har värdet ur de interna kunderna spelat en stor roll. 

2. Identifiera värdeflödet för varje produkt 

Värdeflödet definieras som de processer som sker när t.ex. en produkt eller en 
produktfamilj skapas, från råvara till färdig produkt hos kunden. När värdeflödet analyseras 
upptäcks nästan alltid tre typer av processer. Första typen är processer som utan tvekan är 
värdeskapande. Typ nummer två är processer som inte är värdeskapande, men är 
nödvändiga för att produkten skall framställas. Typ nummer tre är processer som inte är 
värdeskapande och inte heller är nödvändiga och därför kan, och ska elimineras (Womack 
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& Jones 1996). Värdeflödesanalys kan vara ett kraftfullt verktyg för att kartlägga flödet och 
identifiera slöserier samt flaskhalsar i produktionen (Tapping et al. 2007). 

3. Skapa ett värdeflöde utan avbrott 

Vi människor tänker gärna i batcher när vi intuitivt vill effektivisera någonting. Detta leder 
dock till ställtider och att produkter får vänta i mellanlager under tiden andra processer 
görs, detta är rena slöserier och de bidrar inte till något värdeskapande. För att kunna 
maximera värdeskapande är det viktigt att eliminera icke värdeskapande processer, och 
detta görs genom att utforma processerna så att ett kontinuerligt flöde uppstår (Womack 
& Jones 1996). 

4. Låt kunden dra värde från producenten 

Den fjärde Lean-principen, en dragande produktion, är en av de mest fundamentala 
principerna inom Lean (Womack & Jones 1996; Powell et al. 2013). I ett dragande system 
dras arbetet och produkterna successivt mellan de olika arbetsstationerna när det finns ett 
behov (Powell et al. 2013). Enligt Womack & Jones (1996) beskrivs det enklast genom att 
ingen uppströms i produktionen producerar produkter eller tjänster förrän kunden 
nedströms efterfrågar produkten. Ett exempel på ett dragande system är kanban. I ett 
kanban-system används kanban-kort som en produktionsorder och synligheten av ett 
sådant kort förklarar att det finns ett behov nedströms i produktionen. Kanban-kortet 
kommunicerar även en signal som meddelar produktionen uppströms att starta det 
dragande flödet (Powell et al. 2013). 

5. Eftersträva perfektion 

Genom att organisationer börjar, på ett korrekt sätt, implementerar och följea de fyra 
ovanstående principerna händer något underligt, enligt Womack & Jones (1996). Womack 
& Jones (1996) menar att genom att applicera de ovanstående principerna kommer 
organisationen inse att det inte finns något slut på processen att finna 
förbättringsmöjligheter, i form av reducering av möda, tid, plats, kostnad och misstag i 
produktionen. De fyra ovanstående principerna interagerar med varandra i en ständig cirkel 
med den femte principen i mitten, se figur 1. 
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Figur 1, De fem lean-principerna.  

Genom att få värdet att flöda snabbare i processerna, uppkommer alltid nya slöserier i 
värdeflödet och ju mer flödet drar i produktionen, desto fler hinder uppenbarar sig i flödet. 
Genom att uppenbara dessa hinder kan lösningar och förbättringar arbetas fram. 
Dedikerade produktutvecklingsteam, som står i direkt dialog till kunderna, lyckas alltid 
specificera värdet mer precist, vilket oftast leder till att organisationen kan lära sig mer om 
hur de kan effektivisera sig på rätt sätt med fokus på värdeskapande. I försöken att 
eliminera slöserierna i en produktion kan det bli nödvändigt att introducera nya process-
teknologier och nya produktkoncept, men enligt Womack & Jones (1996), uppnås detta 
oftast genom enkla lösningar som i och med det också kan implementeras i organisationen 
direkt. Womack & Jones (1996) poängterar att den viktigaste motivationen för att arbeta 
mot perfektion är att alla inom värdeflödet har insikt i de värdeskapande processerna i 
produktionen och kan vara med och påverka och ständigt jobba mot att förbättra 
produktionen. Lean erbjuder i och med sina fem principer en fast teoretisk grund som 
framförallt används i projektets första och andra del. 

3.4    Total Quality Management (TQM) 

Samtidigt som de japanska företagen drev på kvalitets-evolutionen i öst stannade länderna 
i väst fast vid massproduktionen och ignorerade kvalitetsproblemet. De japanska företagen 
fick konkurrensfördelar i förhållande till deras västerländska motparter. För att kunna följa 
med i utvecklingen skapades Lean och parallellt skapades även Total Quality Management 
(TQM) (Dahlgaard & Dalhgaard-Park 2006). När de yttersta målen med TQM och lean-
production studeras närmare, inses att det inte finns några motsättningar inom de båda 
filosofierna. Detta är ingen slump då TQM härstammar, som nämnt ovan, ifrån den 
japanska kvalitets-evolutionen, där Toyota och Taiichi Ohno var ledande pionjärer 
(Dahlgaard & Dalhgaard-Park 2006). 

Dahlgaard & Larsen (1997) beskriver TQM som att en organisation ständigt ska sträva mot 

att uppfylla, och helst överträffa kundernas behov och förväntningar. Detta skall uppfyllas 
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genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i organisationen, i vilket alla medarbetare skall 

vara engagerade och delaktiga, och där fokus skall läggas på att förbättra organisationens 

processer. Inom TQM är kvalitetsarbetet centralt och utveckling, både för organisationen 

som helhet och för individer som arbetar inom processerna, ett ständigt pågående arbete 

(Dahlgaard & Larsen 1997). TQM uppnås genom ett engagerat ledarskap som förstår, 

utövar och stödjer filosofin som stödjer kvalitet och kvalitetsfrågor på alla nivåer i 

organisationen. Enligt kvalitetsområdets guru, Joshep Juran, blir det svårt, om inte helt 

omöjligt, att lyckas uppnå förstklassig kvalitet inom organisationer utan ett engagerat och 

drivande ledarskap (Juran & Godfrey 1999). Med en grund i ett engagerat ledarskap, där 

fokus ligger på kvalitet, kan ett företag med fördel arbeta med kvalitetsutveckling (Yadav 

2015). Detta ledarskap ska kunna luta sig tillbaka på en kultur som grundar sig i fyra (+1) 

principer. De fyra principerna presenteras bland annat i Dahlgaard & Larsen (1997) och 

Dalgaard-Park (2011), denna helhet illustreras i en TQM-pyramid, se figur 2. Utöver dessa 

fyra principer presenterar Bergman & Klefsjö (2012) en femte princip, i vad de kallar för 

en försvenskade versionen av TQM, Offensiv Kvalitetsutveckling. Dessa fyra (+1) principer 

beskrivs vidare nedan.   

 

 

Figur 2, TQM Pyramid Dahlgaard & Larsen (1997).  

Ett av de mest centrala begrepp inom TQM-filosofin är att sätta kunden i centrum. 
Kundfokusen är viktig då det är kunden som utvärderar och bestämmer kvaliteten av 
produkten utifrån de förväntningar och behov som ställts. Alltså, kvalité kan ses som ett 
relativt begrepp då kunders förväntningar och behov varierar. Detta gör att det är viktigt 
för företag att ta hänsyn till alla kunder, interna samt externa, för att kunna uppnå sina mål 
med att tillfredsställa sina kunder. Det är viktigt för organisationer att basera sina beslut på 
fakta. Data måste samlas in och analyseras noggrant för att långsiktiga beslut skall kunna 
fattas (Bergman & Klefsjö 2012; Dahlgaard et al. 2007). En organisation måste ständigt 
arbeta med att försöka förbättra kvalitén på sina produkter. Grundregeln inom 
kvalitetsförbättring är att det alltid finns ett sätt att uppnå en högre kvalitet till en lägre 
kostnad eller en mindre resursåtgång (Dahlgaard et al. 2007). Att arbeta med ständiga 
förbättringar är angränsat med Kaizen (Dahlgaard et al. 2007; Womack et al. 1990). Imai 
(1991) visar i sin bok Kaizen hur viktigt och betydande det är för ett företag att anamma 
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och arbeta med ständiga förbättringar. En annan viktig aspekt i kvalitetsförbättringsarbetet 
är att medarbetarna måste känna sig delaktiga och aktivt får vara med och påverka beslut. 
För att uppnå detta behövs en engagerad ledning som kan uttrycka organisationens vision 
genom väl fungerande kommunikation, delegation och utbildning (Bergman & Klefsjö 
2012; Dahlgaard et al. 2007). Detta i sin tur leder till bra förutsättningar för att åstadkomma 
den förändring inom organisationskulturen som behövs för att driva ett lyckat 
förbättringsarbete (Dahlgaard et al. 2007). Värt att nämna är att Dahlgaard & Larsen (1997) 
och Dahlgaard-Park (2011) pratar om processer som en viktig del inom TQM-filosofin, 
men som en del av principerna istället för en separat TQM-princip. Bergman & Klefsjö 
(2012) argumenterar dock för att arbetet med processer bör vara en fristående princip då det är 
ett sätt att tillfredsställa kunderna och höja kvalitén. 

TQM presenteras som ett komplement till TPS och Lean i och med sitt fokus gentemot 
organisationskulturen. kultursaspekten finns inom TPS och Lean, men inte i samma 
utsträckning som inom TQM. För att kunna introducera och etablera det 
förbättringsarbete som förslås i projektets tredje del behöver Flexits kultur beaktas. 

För att skapa en förståelse kring projektet är det viktigt att förstå situationen som en helhet, 
därför har de tre filosofierna The Toyota Production System, Lean production och Total Quality 
Management presenterats. Detta är för att illustrera att dessa filosofier inte bara är en 
verktygslåda utan ett aktivt tankesätt och hur de måste situationsanpassas för att kunna 
utnyttjas. Enligt Dahlgaard & Dahlgaard-Park (2006) har förvirring uppstått då de tre 
filosofierna har ansetts skilja sig från varandra. Att de tre filosofierna anses vara fristående 
från varandra är felaktigt då de alla tre har sitt ursprung från Taiichi Ohno’s teorier och 
kvalitetsevulotionen (Gao & Low 2014). TPS, Lean och TQM är ledningsfilosofier som 
handlar om att effektivisera och optimera produktionen utifrån rådande förhållanden inom 
organisationen (Dahlgaard & Dalhgaard-Park 2006; Womack et al. 1990; Liker & Meier 
2006; Bergman & Klefsjö 2012; Dahlgaard et al. 1997; Womack & Jones 1996). 

3.5    De dödliga slöserierna 

Som nämnts ovan är det yttersta målet med Lean att reducera slöserier inom produktionen. 
Taiichi Ohno presenterade i samband med TPS sju typer av slöserier (Ohno 1988 refererad 
i Sternberg et al. 2013). Dessa sju slöserier har reviderats och beskrivits av etablerade 
forskare som Liker & Meier (2006) och Tapping et al. (2007). Under årens lopp har även 
ett åttonde slöseri uppdagats och etablerats in i de ursprungliga sju (Liker & Meier 2006; 
Tapping et al. 2007). Dessa sju + ett slöserier är etablerade och beskrivs kort här nedan. 

Slöseriet överproduktion, syftar till den produktion som görs, men inte används. Väntan, 
uppkommer främst då produktionen inte producerar så effektivt som teoretiskt är möjligt. 
Rörelse, all form av rörelse som inte bidrar till värdeskapande inom eller utanför 
produktionsprocesserna är slöseri. Transport, är en viktig del som sällan går att komma ifrån. 
Transporten i sig adderar inte något värde, men är ofta nödvändig och av den anledningen 
bör transporter minimeras. Överarbete, att arbeta vidare och finputsa sådant som kunden 
inte har efterfrågat är slöseri då kunden inte är villig att betala för det. Lager uppstår alltid 
vid överproduktion eller då arbete inte avslutas. Lager binder kapital, tar upp plats och 
döljer problem som finns inom produktionen. Defekter syftar till all den behandling som 
behövts för att defekten skall uppstå och till den behandling som det krävs för att korrigera 
defekten. Defekter är rena förluster och kostsamma både i tids – och monetära termer. Det 
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åttonde slöseriet, outnyttjad kompetens, syftar till den kompetens som individer inom 
organisationen besitter men som inte utnyttjas (Tapping et al. 2007; Liker & Meier 2006). 

Målet med Lean kan sammanfattas till att reducera eller helt eliminera slöserier (Dahlgaard 
& Dahlgaard-Park 2006). Genom att eliminera slöserier kan organisationens 
värdeskapande ökas, med andra ord, effektivisera produktionen. 

3.6    Value stream mapping (VSM) - Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys går ut på att visualisera material- och informationsflödet hos en produkt 
eller produktfamilj. Aspekter som lager mellan processerna och hur långa cykeltider som 
varje process har betraktas och tas med i beräkningen av nuläget (Bicheno et al. 2006). När 
verktyget värdeflödesanalys används är första steget att rita upp nuläget i fabriken. Med 
hjälp av den uppritade bilden fås en övergripande blick som lyfter fram slöserier hos 
processerna. När nuläget är visualiserat etableras eventuella förbättringsåtgärder med hjälp 
av de olika verktygen som presenteras inom bland annat Kaizen, men också Lean (Bicheno 
et al. 2006). När åtgärderna som behövs är bestämda ritas de in i en eller flera kartor som 
illustrerar den eller de framtidssituationer som önskas uppnås och vilka verktyg som 
kommer att behövas för att nå dit (Bicheno et al. 2006). Med hjälp av en värdeflödesanalys 
kan problemområden uppdagas och sedan angripas för att organisationen ska kunna erhålla 
en mer konkurrenskraftig position på marknaden i och med en förbättrad kvalité hos sina 
produkter (Chen et al. 2010). I Serrano et al. (2006) illustreras hur ett spanskt företag som 
tillverkar elektronik använder sig av VSM för att identifiera slöserier, som presenteras i 
Lean-teorin, inom produktionen. VSM uppdagade ett flertal slöserier inom företagets 
produktion. Genom att implementera lösningsåtgärder mot dessa slöserier lyckades 
företaget med en övergång till det önskade framtidsscenariot. Detta ledde till en ökad 
produktivitet hos företaget med 80 % (Serrano et al. 2006). 

Forno et al. (2014) diskuterar problem och utvecklingsmöjligheter för värdeflödesanalyser. 
Det kan verka enkelt att fånga nuläget i en karta men komplicerad produktion och lösningar 
som inte tänkts igenom gör det svårt att illustrera nuläget på ett förståeligt och 
lättöverskådligt sätt. Om detta inte kan göras finns risken att kartan över framtidsläget 
baseras på felaktigheter och ineffektiva produktionslösningar samt att oekonomiska 
lösningar kan komma att drivas igenom. Därför är det viktigt att vara medveten om 
produktionen och se till att nulägesbeskrivningen är, och tolkas, korrekt (Forno et al. 2014). 
En av de problempunkter som Forno et al. (2014) har identifierat genom sin studie är att 
irreguljär produktion med varierande produkter kan skapa problem vid illustrering av 
nuläget. Detta beroende på komplexiteten som uppstår vid illustrering av dessa mångsidiga 
processer (Forno et al. 2014). 

Just denna punkt är relevant för det här projektet då Flexit i dagsläget har en varierande 
produktion av proffsaggregaten. Samt att efterfrågan av proffsaggregaten varierar mer än 
andra delar i produktionen. Detta är en viktig aspekt att ta med i beräkningen då detta 
kommer att påverka nulägesbeskrivningen och göra den svårare att överskåda. Om detta 
inte görs kan förbättringsförslagen och framtidskartan grundas på felaktiga tolkningar 
vilket kan komma att få negativa följder för Flexit. VSM används som utgångspunkt i 
projektets första del och används för att kartlägga och uppdaga slöserier inom 
produktionen. 
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Värdeflödet är enligt Lean och TPS filosofierna viktigt att kartlägga för att kunna identifiera 
slöserier inom produktionen och på så sätt förbättra värdeskapandet (Liker & Meier 2006; 
Womack & Jones 1996). Värdeflödesanalysen används för att på ett metodiskt vis kunna 
evaluera produktionen och effektivisera monteringsstegen. Värdeflödesanalysen utgör den 
första huvuddelen i projektet. 

3.7    Kaizen 

Kaizen handlar om att förbättra den dagliga produktionen med hjälp av inkrementella och 
radikala förbättringar. Det handlar om förändring till det bättre och sedan kontinuerliga 
förbättringar där alla nivåer inom organisationen gör sin del av förbättringsarbetet (Imai 
1991). Det går alltid att förbättra sig och Kaizen erbjuder tillvägagångsätt för att kunna 
strukturera förbättringsarbetet och därigenom uppnå ständiga förbättringar. Det är viktigt 
att engagera alla inom organisationen och få dem att sträva mot samma mål för att få ett så 
bra förbättringsarbete som möjligt. För att få Kaizen att fungera optimalt är det viktigt att 
de inblandade känner ägandeskap eller involvering för att bli drivande krafter inom 
förbättringsarbetet (Imai 1991). Genom att aktivt arbeta med Kaizen genom 
organisationens olika processer och genom att ha arbetskraft som är engagerade kan 
slöserier elimineras och kvalitén hos produkterna ökas (Imai 1991). 

En av styrkorna med Kaizen ligger i filosofin och framförallt i momentet som behandlar 
utbildningen av medarbetarna (Imai 1991). Detta moment stärker relationer och 
underlättar samarbete samt informationsflödet inom organisationen. För att Kaizen ska 
fungera är det viktigt att kunskap om teknologin finns närvarande vid förbättringarna. 
Detta är något som finns naturligt inom organisationen och alla medarbetare besitter mer 
eller mindre teknisk kunskap angående sitt respektive område. Entusiasm och engagemang 
i arbetet är viktigt för att kunna stimulera nya idéer samt för att motivera medarbetarnas 
vilja att förbättra (Tapping et al. 2007). En annan aspekt som är viktig att ta under 
konsideration är huruvida tron på att det går att förbättra organisationen och dess processer 
existerar. Utan denna tro på att förbättringar eller förändringar är möjliga inom 
organisationen fallerar hela Kaizen-principen. För att kontinuerligt kunna driva ständiga 
förbättringar inom en produktion måste tid avsättas för Kaizen-möten, men även för 
implementationen av förbättringsförslagen (Tapping et al. 2007). 

Chen et al. (2010) lyckas med hjälp av Kaizen-event lösa de problem som presenterats av 
deras värdeflödesanalys och avsevärt reducera processtiderna. Vidare ska nämnas att enligt 
Imai (1991) kan ett företag genom att applicera Kaizen öka produktiviteten utan stora 
kapitalinvesteringar. Becker (2001) menar att företag med hjälp av Kaizen och 5s kan öka 
produktiviteten, öka kvalité hos produkterna, minska produktionskostnaderna och öka 
flexibiliteten i processerna. Företag som har uppnått positiva resultat då de applicerat 
Kaizen och 5s i sin produktion är bland annat Ford, Toyota och Boeing (Becker 2001).   

3.8    5s 

5s är en del i Kaizen-filosofin och kan användas för att belysa annars förbisedda slöserier 
inom produktionen (Monden 2012). 5s är det som ligger till grund för mycket av det arbete 
som kan genomföras med hjälp av Lean. 5s handlar om att skapa så bra förutsättningar 
som möjligt för produktionen. Genom att arbeta flitigt med 5s kan kvalitén hos 
organisationens produkter öka. Om organisationen inte klarar av att organisera och 
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genomföra 5s i produktionen blir det svårt, om inte omöjligt, att genomföra andra principer 
presenterade inom Lean (Tapping et al. 2007; Imai 1991). 5s består av följande områden: 

Seire - Sortera, rensa ut det som är onödigt 

Seiton - Systematisera, placera allt på sin plats 

Seiso - Städa, håll det rent och snyggt genom rutiner 

Seiketsu - Standardisera, etablera system som gör att standarden hålls 

Shisoka - Sköt om, kontrollera och förbättra att-göra-listorna 

Genom att arbeta med 5s kan en trevligare arbetsmiljö uppnås och större 
jobbtillfredsställelse (Tapping et al. 2007). Ansari & Mondarress (1997) finner även i sin 
studie att 5s kan användas för att hitta och eliminera säkerhetsproblem. När bättre ordning 
etableras och allt som inte är absolut nödvändigt för produktionen rensas bort, skapas mer 
plats inom fabriken, vilket i sin tur leder till bättre flöde. När alla arbetar mot samma mål 
med liknande verktyg underlättar detta även för kommunikationen. Vilket i sin tur är ett 
sätt att aktivt reducera/eliminera slöserier när det blir en del i den dagliga rutinen (Tapping 
et al. 2007). Genom att implementera 5s inom ett företag kunde Kumar & Kajal (2015) 
rapportera att kostnader överlag reducerades inom det studerade företaget. När Boeing 
Company implementerade 5s-metoden lyckades de eliminera rutinprocesser inom sin 
produktion som utgjorde potentiella säkerhetsrisker för deras anställda. Denna reduktion i 
processer ledde också till att företaget kunde reducera omarbetning och mantimmar 
(Ansari & Mondarress 1997). Becker (2001) skriver även att bra hushållning, uppnådd via 
5s-metoden, kommer att eliminera säkerhetsproblem, förbättra moral och öka 
effektiviteten inom företaget, vilket visats i implementeringen av 5s ibland annat Toyotas 
och Fords fabriker. 

Kaizen och 5s är de tillvägagångsätt som tillsammans kan användas för att introducera och 
etablera ett långsiktigt förbättringsarbete. Dessa båda tillvägagångsätt är ryggraden i 
projektets tredje del som behandlar hur Flexit kan etablera ett förbättringsarbete. 

3.9    Spaghettidiagram 

Spaghettidiagram används för att illustrera flödet för en produkt genom fabriken. Detta 
görs för att illustrera produktens förflyttningar och transporter (Allen 2010). Genom att 
göra spaghettidiagram samt att analysera dem går det oftast att urskilja förbättringspotential 
(Bhat et al. 2016). Ohu et al. (2016) använder spaghettidiagram för att identifiera onödiga 
rörelser och argumentera för deras eliminering. Enligt Chiarini (2013) kan spaghettidiagram 
med fördel användas som förstärkningsverktyg till att analysera slöserier som uppkommer 
vid en VSM. Chiarini (2013) skriver även att genom att använda spagettidiagram kan 
organisationer minska kostnader som härstammar från transporter inom produktionen. 

Projektet behandlar spaghettidiagram för att undersöka de rörelser som utförs av 
montörerna i de olika processerna för att sedan använda diagrammen som grund för 
Systematic Layout Planning (SLP), nämns mer i kapitel 5.13 och projektets andra del. 

3.10  Systematic Layout Planning (SLP) 
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Enligt Te-King (2004) har SLP använts flitigt över de senaste årtionden, och har visat sig 
vara ett kraftigt verktyg vid strukturering av fabrikslayouten. Enligt Van Donk & Gaalman 
(2004) är SLP-verktygets yttersta mål att identifiera den layout som minimera kostnaderna 
för transporterna av material inom en produktion. SLP-verktyget används för att 
presentera layoutförslag som effektivisera eller reducera flödet av material genom fabriken 
(Wiyaratn & Watanapa 2010).  SLP presenteras som en process som kan summeras ner i 
fyra delmoment där första delmomentet utgörs av insamling av data. I andra delmomentet 
rangordnas relationerna mellan de nödvändiga processerna (Ojaghi et al. 2015). Genom 
kvalitativ analys identifieras och rangordnas hur viktig “närheten” mellan de olika 
processerna är. Därefter skapas relationsdiagram, först som tar hänsyn till rangordningen 
av de olika processernas “närhet” och sedan läggs en utrymmesparameter till (Yang et al. 
2000). I det tredje delmomentet genereras lösningsförslag utefter de rangordnade 
relationerna och utrymmesparametrarna. I det sista steget utvärderas lösningarna föra att 
komma fram till den bäst lämpade layoutlösningen (Ojaghi et al. 2015). 

Genom att använda bland annat SLP-verktyget lyckas Ojaghi et al. (2015) generera ett 
flertal layoutförslag till ett företags fabrik. Vid implementering av ett av dessa förslag så 
ökades effektivitetsration i produktionen med nästan 5 % (Ojaghi et al. 2015). Yang et al. 
(2000) genererar layoutförslag till ett företag med hjälp av SLP-verktyget och använder 
sedan en analytisk matris-metod för att hitta det mest optimala layoutförslaget. 
Implementering av det optimala layoutförslaget resulterade i en ökad kapacitet och 
effektivitet, samt ett effektivare PIA-flöde (Produkter I Arbete) (Yang et al. 2000). 

Den delen i projektet genererar ett nytt, strukturerat layoutförslag med avsikt att hjälpa 
Flexit minimera transporter och effektivisera materialflödet genom fabriken. Verktyget 
som används för att generera layoutförslaget är SLP. SLP väljs då det är erkänt och 
effektivt, samt kan användas för att strukturera redan etablerade layouts.    

3.11  Teoretiskt ramverk 

Med de tre diskuterade filosofierna i åtanke faller det naturligt att se de (7+1) slöserier som 
presenteras inom Lean som en nyckelaspekt för att förbättra och effektivisera 
produktionen (Liker & Meier 2006; Tapping et al. 2007). Värdeflödesanalys presenteras 
som ett verktyg väl använt för att belysa och lyfta fram eventuella slöserier inom 
produktionen. Kaizen och 5s är förbättringsverktyg som erbjuder ett ramverk för att kunna 
driva ständiga förbättringar framåt inom en organisation (Imai 1991; Tapping et al. 2007). 
Angränsande till dessa två kan “Five Whys” användas för att finna rotorsakerna till 
uppkomna problem och göra det möjligt att vidta åtgärder så att problemet inte uppstår 
igen (Liker & Meier 2006). Brainstorming kan användas för att generera många lösningar 
till ett problem för att se till att inga lösningar förbises, när Five Whys har genererat en 
rotorsak kan brainstorming användas för att hitta motåtgärder (Tapping et al. 2007; Dziak 
2015) (För teori angående Five Whys och Brainstorming, se bilaga 21). Spaghettidiagram 
kartlägger rörelser hos operatören/montören under arbetets gång. Detta ger ett underlag 
för att kunna se över slöserier inom t.ex. interna transporter (Allen 2010). Om det finns 
onödiga avstånd och operatörerna eller produkterna behöver röra sig längre sträckor under 
processernas gång kan det vara nödvändigt att se över layouten på frabriken, detta kan 
göras med hjälp av SLP. SLP tar hänsyn till relationerna mellan processerna och optimerar 
layouten utifrån dessa (Wiyaratn & Watanapa 2010; Ojaghi et al. 2015). 
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4    Metod 

Metodkapitlet inleds med en beskrivning av metodologin, därefter presenteras datainsamlingen med 
tillhörande metoder. Kapitlet avslutas med hur insamlad data har hanterats.   

4.1    Metodologi 

Det här projektet adopterade en kvalitativ karaktär med vissa kvantitativa aspekter. Bryman 
& Bell (2011) menar att en mixad metologi kan användas med fördel för att komma över 
svagheter hos metologierna då deras svagheter och styrkor inte är samma. Av den 
anledningen är det ett bra val att ha en mixad metologi även om det är mer tidskrävande. 
Då målet med projektet var att evaluera och effektivisera Flexits produktion behövde 
projektet samla data med kvalitet och djup, för att kunna nå de underliggande faktorer och 
rotorsaker till slöserier och problem inom produktionen. Men även kvantitativ data 
behövdes för att styrka den kvalitativa datan. 

En forskningsdesign skapar, enligt Bryman & Bell (2011), ett ramverk för insamling och 
analys av data. Den forskningsdesign som valdes för det här projektet var en fallstudie. 
Fallstudie-designen används av två anledningar. För det första är problemformuleringen 
knuten till ett specifikt företag, Flexit, och för det andra syftar projektet till att studera en 
specifik produkt, proffsaggregaten, och Flexits fabrikslayout. 

4.2    Datainsamling 

Det finns många olika metoder för att samla in data till ett forskningsprojekt och olika 
typer av metoder kan leda till olika typer av data. Innan datainsamlingen kan börja är det 
därför viktigt att förstå att det finns olika typer av data. Hox & Boeije (2005) benämner 
dessa två som primär och sekundärdata. Primär data är data som har samlats in för ett 
specifikt forskningsproblem med hjälp av metoder som passar forskningsfrågan bäst. Vid 
varje tillfälle som primärdata samlas in skapas ny kunskap som vid publikation tillförs till 
den allmänna uppfattningen kring det undersökta området. Tack vare att primärdata samlas 
in och sedan publiceras sker en övergång där primärdata transformeras till sekundärdata 
och tillåter andra forskare att återanvända den redan insamlade datan till andra 
forskningsprojekt (Hox & Boeije 2005). 

Hox & Boeije (2005) beskriver problem med sekundärdata i och med den tolkning som 
görs av någon annans primärdata. För att undvika detta problem och för att öka validiteten 
har primärdata insamlats så långt resurserna tillåtit (Hox & Boeije 2005). Då det inte funnits 
utrymme för att enbart hantera primärdata, till exempel vid litteratursökning och på grund 
av ojämn produktion, har sekundärdata använts. Då teorierna, angående TPS, Lean och 
TQM, som undersöks i det här projektet är väl etablerade och reviderade har data angående 
detta samlats in som sekundärdata. Artiklar och böcker som används är i yttersta mån 
kollegialt granskade och originalkällor försäkra sekundärdatans pålitlighet och validitet. Då 
egna tidsstudier ej varit möjliga att genomföra, då produktionen är så pass ojämn, har 
projektet använt Flexits egna tidsstudier som underlag för VSM och 
beläggningsberäkningar. 
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Metoder som har använts för att erhålla primärdata är semi-strukturerade intervjuer, 
kontextuella intervjuer samt observationer. Projektet har inte använt en intervjuguide då 
bakomliggande faktorer har varit det eftersökta. Dock fastslogs ett ämne, som 
utgångspunkt, innan observation och intervju genomfördes. Detta för att kunna följa upp 
på intressanta aspekter under intervju/observationens gång och hålla 
intervjuerna/observationerna öppna. Den sekundära data som använts kommer från 
vetenskapliga artiklar, från akademisk böcker samt information som Flexit själva samlat. 
Det som Flexit bidragit med, som varit sekundärdata, är produktionslayout samt tidsstudier 
över produktionen. Det här projektet använde sig av en strukturerad observationstyp med 
en hög grad av deltagande (Bryman & Bell 2011). För att kunna identifiera problemen i 
produktionen behövdes monteringen förstås i sin helhet och därför blir en engagerad 
iakttagare en naturlig del i processen. 

Tolich & Davidson (2011) och Bryman & Bell (2011) trycker på vikten av urvalsprocessen. 
För att kunna återspegla populationen måste urvalet av intervju- och 
observationsrespondenter vara motiverad. För att genomföra ett urval på ett motiverat sätt 
presenteras ett antal metoder av Bryman & Bell (2011). Då projektet var begränsat till 
proffsaggregatsproduktionen bestod populationen av totalt sju montörer och 
ledningsgruppen. Av dessa sju montörer var det enbart fyra som hade kompetens att 
montera proffsaggregaten och enbart tre personer i ledningsgruppen med kunskap rörande 
proffsaaggregaten. Av den anledningen har rapporten riktat in sig på hela populationen då 
data samlades in.   

4.3    Datahantering 

Metoden som har använts för att analysera och bearbeta den insamlade data är en 
innehållsanalys (Bryman & Bell 2011). Innehållsanalys-metoden valdes då den med fördel 
kan användas för att analysera olika typer av data. Innehållsanalysen behandlar data på 
samma sätt, oberoende av vilken datainsamlingsmetod som används. Det här projektet 
använder olika typer av datainsamlingsmetoder, intervjuer och observationer. Det gör att 
innehållsanalysen blir ett kraftigt och fördelaktigt verktyg i och med att projektet inte 
behöver utnyttja olika analysmetoder, vilket ledde till att reducera tiden och underlätta 
dataanalysprocessen. 

På grund av den störande miljön i fabriken kunde inte intervjuerna spelas in och därmed 
inte heller transkriberas på ett traditionellt sätt. Under observationerna och intervjuerna 
skrevs fältanteckningar som efter genomförd intervju/observation utvecklades till löpande 
text angående berörda ämnen och händelser. Texterna analyserades sedan genom att skapa 
tre kategorier; problem, förbättringsförslag och områden som behöver utforskas vidare. 
Den kvantitativa data som användes var tidsstudier, genomförda av Flexit. Denna data 
hanterades på samma sätt som den kvalitativa, genom sammanställning och kategorisering, 
enligt ovan. När områden som behövde utforskas vidare identifierats genomfördes fler 
intervjuer, observationer eller vidare kategorisering av den kvantitativa grunddatan. Detta 
med avsikt att omvandla “områden som behövs utforskas vidare” till “problem” eller 
“förbättringsförslag”.  Den här processen upprepas tills det enbart fanns två kategorier, 
“problem” och “förbättringsförslag”. Dessa två kategorier utgjorde grunden för 
värdeflödesanalysen och systematic layout planning. Det analytiska ramverket illustreras i 
figur 3.  
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Figur 3, Analytiskt ramverk.  
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5    Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel förklaras produktionen och monteringsstegen av Flexits proffsaggregat ingående. 

För att skapa en bättre bild av den problematik som Flexit står inför genomfördes 
observationer av varje processteg rörande proffsaggregaten, kontextuella intervjuer med 
montörerna samt observationer och visst deltagande i monteringsprocessen. Då 
produktionen av proffsaggregatfamiljen är ojämn har inte det här projektet haft möjlighet 
att genomföra en tidsstudie för att beräkna cykel- och produktionstiderna för 
proffsaggregatfamiljen. Dessa tider har erhållits via Flexit, som vid varje produktionstillfälle 
dokumenterar tiderna och själva gör kontinuerliga tidsstudier. Kalkylerade tider, de tider 
som Flexits processer arbetar mot, medelvärden av processtider för 2015 samt prognos för 
2016 har erhållits och använts genom projektet. 

5.1    Ingående processer 

Flexits produktion sker i en mängd olika manuella monteringssteg där råmaterial förädlas 
till färdiga luftbehandlingsaggregat. För att illustrera hur processerna är placerade i fabriken 
samt hur materialet flödar till de olika processerna sammanställs en materialflödeskarta se 
figur 4. 

 

Figur 4, Materialflödeskarta, svarta linjer symboliserar materialflödet rörande L/S50 och 

blåa linjer symboliserar materialflödet för resterande proffsaggregat. För större bild , se 

bilaga 1. 

I dagsläget produceras proffsaggregaten av en grupp om sju anställda, hädan efter kallad 
proff.gruppen. I proff.gruppen besitter fyra av de sju anställda kompetensen att arbeta med 
monteringsprocesserna av de olika proffsaggregaten. Resterande individer i proff.gruppen 
arbetar enbart med processer rörande elektronik och styrning. För att producera ett 
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komplett proffsaggregat behöver 10 processer genomgås. Två av dessa processer hanterar 
styrning och elektronik. Dessa processer bortses från då tillverkningen hanteras av annan 
personal än de som arbetar med monteringen rörande proffsaggregaten, samt för att det 
inte är begränsande för tillverkningen av nämnd produktfamilj. De flesta av 
proffsaggregaten kommer i två utföranden, L och S, vilket står för Liggande respektive 
Stående. Detta antyder om luftintaget skall vara placerat på toppen eller sidan av aggregatet. 
Detta kan varieras men specificeras av kunden. Vidare bör nämnas att L/S50 aggregaten 
även har två olika styrkor på fläktarna vilket resulterar i ännu fler variationer av modeller. 
De resterande åtta processerna förklaras nedan: 

5.1.1  Rotorkasett 

I den här cellen monteras alla rotorer till proffsaggregaten. Den här monteringen sker 
övergripande på följande sätt, en rotor (figur 5) monteras ihop med en motor och byggs 
till en kassett (figur 6). Hjälpmedel till de största rotorerna består av en vinsch (figur 7) och 
en vagga (figur 8). Vinschen används som hjälpmedel för att lyfta de största rotorerna och 
vaggan används för att stabilisera rotorn vid montering. Utifrån observationerna och 
kontextuella intervjuer har det framgått att montörerna inte känner sig säkra i monteringen 
av de största rotorkassetterna då de är stora, tunga och sköra. Denna osäkerhet gör att 
produktionen av de största rotorkasetter inte har ett acceptabelt flöde. För att hantera något 
som är stort och skört, utan att försämra kvalitén på slutprodukten, samt att inte skada de 
montörer som är inblandade i tillverkningsprocessen kräver antingen en ny 
monteringslösning eller nya hjälpmedel. Även de mindre rotorkassetterna skulle gynnas av 
en utveckling av den aktuella monteringslösning eller nya hjälpmedel. Vidare har det 
upptäckts att rotorkasseten måste flyttas onödigt långt beroende på cellernas placering i 
förhållande till monteringscellen. 

    

Figur 5, Rotorer i olika storlekar.              Figur 6, Rotorkassetter. 
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Figur 7, Vinsch.             Figur 8, Vagga. 

5.1.2  Fläkt 

Fläktarna som produceras kommer även de i olika storlekar för att passa respektive 
proffsaggregat. De produceras två och två då det behövs två fläktar per aggregat. Processen 
som övergripande går ut på att bygga en fläkt av standardiserade plåtar för att passa till det 
planerade aggregatet. I förhållande till de andra ingående processerna är detta en relativt 
snabb process och fläktarna tillverkas två och två men processtiden är angiven produktion 
per fläkt (figur 9). 

 

Figur 9, Arbetsyta för til lverkning av fläktar. En fläkt visas till vänster i bil d.  

5.1.3  Kittning 

Stommen till proffsaggregaten kittas i samband med order (figur 10). Montören som kittar 

får en plockorder och går med en kittningsvagn till Råvarulager (RVL). I RVL plockas de 

ingående delarna på vagnen enligt ett tilltänkt system, på plockordern finns instruktioner 

på var delarna ligger och hur de ska placeras på vagnen. Enligt observationer har det 

framgått att arbetarna sällan följer instruktionerna till kittvagnen. Detta visade sig bero på 

att montörerna oftast kittade sina egna vagnar, och har utvecklat ett eget system, ett system 

per montör. Värt att nämna är att kittningsvagnarna är placerade långt bort från RVL, se 

figur 4. 
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Figur 10, Kitningsvagnar.  

5.1.4 Ihopmontering av proffsaggregat 

Det kittade materialet hämtas och monteras ihop till en stomme. I stommen monteras 
sedan fläktar och rotorkasett in. Alla proffsagreggat finns i färdigvarulager (FVL) utom de 
två största modellerna. Det behöver här belysas att det största av proffsaggregaten byggs i 
tre moduler för att sedan kunna sättas ihop efter kundorder. Dessa lagras i en 
supermarket för att sedan snabbt kunna monteras ihop vid lagd kundorder. Dessa tre 
moduler monteras i tre separata processer som beskrivs nedan. 

Vidare bör nämnas att monteringen av det största aggregatet, L/S50, skiljer sig från de 
andra proffsaggregaten. Då detta monteras i moduler får dessa proffsaggregat ett 
ytterligare processteg i förhållande till de andra proffsaggregaten. Modulerna och 
proffsaggregaten monteras i Mont. (se figur 4). De ingående modulerna i L/S50 
aggregaten monteras sedan ihop i Mont. L/S50 (se figur 4). Ihopmonteringsytan visas i 
figur 11. 

 

Figur 11, Monteringyta för moduler och aggregat.  

5.1.5  Tillluftsmodul 

Denna process går grundläggande ut på att montera en stomme, av modell större, där sedan 
en fläkt och filter kan monteras. Vid denna montering finns inga andra hjälpmedel än ett 
lyftbord och diverse handverktyg, se figur 11. Under observationerna av denna process 
framgick det att montörerna behövde hjälp med steg i monteringen då det inte går att 
genomföra alla monteringssteg på egen hand utan hjälpmedel. Det största problemet som 
observerades var då stommens överdel skulle lyftas från golvhöjd upp till stommens topp. 
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För att kunna genomföra detta moment effektivt behövdes hjälp från andra montörer. 
Detta är ineffektivt då montörerna behöver gå och hämta hjälp och därmed störa en annan 
montör i dess arbete. Modulerna visas i figur 12 efter alla modulerna har beskrivits. 

5.1.6  Frånluftsmodul 

Processen att tillverka en frånluftsmodul är i stort sätt identisk med ovanstående montering 
av tillluftsmodulen. Den betydande skillnaden är att frånluftsmodulen byggs spegelvänt 
mot tilluftsmodulen. 

5.1.7  Rotormodul 

Monteringen av rotormodulen sker i samma cell som till- och frånluftsmodulerna, se figur 
4. Rotormodulen till L/S50 finns bara i en modell och det som påverkar monteringen av 
rotormodulen är när styrningen installeras. Styrningen beror av om aggregatet är av S eller 
L karaktär. Det kittade materialet monteras till en stomme och diverse el och styrning 
installeras, beroende på modell. Det sista steget är att montera in den färdiga rotorkassetten 
i rotormodulstommen. Det hjälpmedel som syftar till att underlätta är en vagn som 
assisterar vid inmonteringen av rotorkassetten. De problem som observerades inom cellen 
vid montering av de andra två modulerna kvarstår. Utöver dessa observerade problem 
uppkom även ett flertal andra problem av varierande karaktär. För det första, när montören 
skulle montera in el och styrning i rotormodulen var denne tvungen att avbryta 
monteringen för att hämta material vid el-monteringen, som ligger placerat i andra änden 
av fabriken, se figur 4. För det andra, när rotormodulstommen var färdigmonterad och 
rotorkasseten skulle passas in var montören ännu en gång tvungen att avbryta monteringen 
för att hämta en eller två kollegor som kan assistera vid inpassningen. Trots att det var flera 
montörer som hjälptes åt var detta ett problematiskt steg i monteringen. 

 

Figur 12, Tilllufts-, frånlufts- och rotormoduler. 

5.1.8  Test och paketering 

När montören har färdigställt ett proffsaggregat transporteras det till test- och 
paketeringscellen, se figur 4. Avståndet mellan ihop monteringen av proffsaggregaten och 
test - och paketeringscellen är långt, det tillför inget värde och storleken på aggregaten gör 
att den bör undvikas. I den här processen genomgår alla proffsaggregat en serie olika tester 
för att kontrollera att aggregatet fungerar som det ska och att det inte uppkommit några 
defekter under monteringen. När testningen av aggregaten är färdiga flyttas de till sidan av 
testcellen och paketeras. Beroende på typ av aggregat som testats flyttas de sedan till FVL 
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eller direkt till kund. Från en intervju angående denna process uppdagades att det blev 
mycket väntan medan aggregatet körde igenom de olika testerna, detta påstående 
bekräftades under observation. Under tiden för observationen uppkom en återkommande 
defekt som gjorde att aggregatet inte fungerade korrekt. Detta gjorde att montören var 
tvungen att avbryta testet och åtgärda problemet. Då Flexit gjort klart att detta är ett 
problem som de vet om och håller på att åtgärda kommer inte det här projektet lägga någon 
vikt vid att hitta en lösning på detta problem. Test avdelningen visas i figur 13 och 
paketeringen visas i figur 14. 

      

Figur 13, Test avdelning.              Figur 14, Paketering. 

5.1.9  Övriga problem 

Utöver dessa problem uppkom även andra, som var övergripande för alla de observerade 
processerna. För det första har Flexit problem med det datasystem som används. 
Datasystemet är en central del inom Flexits produktion, det följer och beräknar lagernivåer 
och hanterar produktionsordrar. Fungerar inte datasystemet som det ska kommer 
produktionen att påverkas negativt. Under observationerna framkom att datasystemet inte 
alltid registrerade ordrarna korrekt. Detta fick konsekvensen att de registrerade 
lagernivåerna inte alltid speglar verkligheten, vilket kan leda till att produktionen blir 
lidande. Datasystemet slutade även att fungera vid ett flertal tillfällen under 
observationerna, vilket ledde till att inga produktionsordrar kunde skickas ut eller in. 

För det andra, under observationerna och intervjuer kring processerna framkom att 
arbetsytorna var röriga och belamrade med material som inte tillförde något värde till 
processen. Detta gjorde att det tog onödigt lång tid att lokalisera de nödvändiga verktygen. 
Då alla processer använder sig av ett stort antal popnitar så observerades att förvaringen 
av dessa var för små vilket ledde till att montören frekvent var tvungen att gå och fylla på. 

 

 

För det tredje, vid varje process är tryckluft och tryckluftsverktyg en nödvändighet. Då det 
finns ett flertal olika verktyg i varje cell som använder sig av tryckluft finns det också ett 
flertal slangar. Dessa slangar hindrar rörelsefriheten i cellen under monteringsprocessen. 
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För det fjärde, det finns ett försök till standardisering i samtliga processer i form av 
instruktioner, men då dessa är otydliga arbetar alla montörer efter eget tycke. 
Instruktionerna kan ses som bristfälliga vid första anblick, vilket de också är. Från analys 
av den insamlade datan framgår att det i själva verket fattas ett ramverk för montörerna att 
följa när problem identifieras. Avsaknaden av detta ramverk leder till att det organisatoriska 
lärandet är begränsat till den enskilda montören. Det leder även till att ett kontinuerligt 
förbättringsarbete förhindras. Utöver detta påverkar även avsaknaden av ramverket 
kommunikationen inom Flexit. Montörerna uttrycker frustration då de upplever att det tar 
lång tid att åtgärda uppkomna problem eller att de uppkomna problemen inte blir åtgärdade 
alls. Resultatet av detta är att montörerna inte längre rapporterar problem då det inte ger 
någon synbar påverkan. 

För det femte, under observationerna och intervjuerna uppkom även att bara en del av 
monteringscellerna har avlastande gummimattor vid arbetsytorna, något som påverkar 
montörernas arbete. Även ljudnivån i och runt monteringscellerna är ett problem som 
påverkar montörerna negativt, detta då fabriken är utformad på ett sådant sätt att ljud 
färdas långt. Under datainsamlingsperioden upplevdes det hur ljudnivån påverkade det 
utfärdade arbetet på ett negativt sätt. 

För det sjätte, i samtliga monteringsprocesser observerades att montören rörde sig onödigt 
mycket för att hämta material som var utspritt runt om i cellen. Detta beror bland annat på 
att monteringscellerna inte utnyttjar de hyllplatser som finns till fullo och att placeringen 
av hyllorna inte är helt optimalt. Då rörelserna inte är värdeskapande bör dessa åtgärdas 
och helst elimineras. 
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6    Del 1: Värdeflödesanalys - nulägeskarta 

I det här kapitlet angrips flödet inom rotormonteringscellen, samt montörernas förhållanden inom samma 
produktionssteg. Vidare angrips problemen med monteringen av överdel på modulerna, samt insättningen 
av rotorkassetten. Dessa problem angrips med hjälp av en värdeflödesanalys, där slöserier och problem blir 
belysta och åtgärdade. 

Efter att ha identifierat de olika processerna och kartlagt material- och informationsflödet 
för produktionen av proffsaggregaten samanställdes dessa i en värdeflödeskarta över 
nuläget. Se figur 15 och 16. 

 

Figur 15, Nulägeskarta för L/S50, se större bild i bilaga 2. 

I figur 15 illustreras processerna, materialflödet och informationsflödet som rör L/S50 
aggregaten. Dessa separeras från resten av familjen beroende på den modulmontering 
som är beskrivs i kapitel 5.1.4. Som visas i figur 15 har Flexit ett dragande flöde genom 
hela tillverkningsprocessen rörande L/S50 aggregaten. Då produktionen är 
kundorderbaserad finns det inget FVL. Däremot finns det en supermarket där Flexit hela 
tiden har en buffert i form av färdiga moduler. Dessa moduler monteras ihop när en 
kund placerar en order, det registreras i Matster Production Schedule (MPS), vilket i sin 
tur skickar signaler till produktionsplaneraren. Produktionsplaneraren kontrollerar dessa 
ordrar och frisläpper dessa ut till produktionen för att påbörja montering för att fylla på 
supermarketen. Utöver detta finns det inga mellanlager.  Då RVL behandlar 
korsfunktionella artiklar och är diversifierat kan ej en specifik lagertid identifieras. 
Informationsflöde från kunder och marknaden sammanställs i form av prognoser. Dessa 
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prognoser görs årligen, månadsvis och veckovis. Den årliga prognosen delas upp i 
månader vilket genererar månadsprognosen, på samma sätt genereras veckoprognosen av 
månadsprognosen. Baserat på dessa prognoser och den verkliga tillverkningen, genererar 
Flexit prognoser som skickas till deras leverantörer. Dessa prognoser sker även dem på 
årlig-, månad- och veckobasis. Då försäljningen av L/S50 aggregaten fluktuerar leder 
detta till att leveranserna sker i samband med kundorder. Beroende på ovanstående 
anledningar avgränsas nuläget till att inte analysera RVL samt in- och utflöde ur fabriken. 
Då flera av monteringsprocesserna kan ske parallellt illustreras detta i nulägeskartan 
genom att placera processerna vertikalt i förhållande till varandra. I tidslinjen illustreras 
tid spenderat i lager och den processtid som uppmätts som längst av de parallella 
processerna. Varje monteringssteg varierar beroende på vilken modell som produceras, 
dessa variationer visas i tabellerna under respektive process i nulägeskartan. Detta ger då 
ett förhållande i hur lång tid det tar att producera ett aggregat om det inte finns några 
begränsningar i manskraft. 

 

Figur 16, Nulägeskarta för resterande proffsaggregat, se större bild i bilaga 3.  

I figur 16 illustreras processerna rörande de resterande modellerna tillhörande 
proffsaggregatfamiljen. Denna karta läses på samma sätt som figur 15. Skillnaderna är att 
dessa modeller inte byggs modulvis, vilket resulterar i att det inte finns någon supermarket. 
De färdigproducerade aggregaten lagras istället i ett FVL där Flexit försöker upprätthålla 
en bestämd lagernivå. Skillnaden som då behöver belysas blir att kundordrar tillsammans 
med lagernivåer i FVL styr produktionen i kontrast med vad som illustreras figur 16. Även 
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försäljningen av dessa proffsaggregat fluktuerar vilket gör att leveranser och transporter in 
och ut i fabriken avgränsas. 

6.1    Analys av värdeflödet 

För att kunna se belastningen av den nuvarande produktionen behöver samtliga 

processtider för samtliga modeller tillhörande proffsaggregatsfamiljen tas hänsyn till. Dessa 

visas i figur 17 och 18 tillsammans med tidslinjen från nulägesbeskrivningen genererad 

utifrån värdeflödesanalysen. 

 

Figur 17, Processtider för L/S50, se större bild i bilaga 4. 

I figur 17 visas tiderna för de olika monteringsstegen och hur de varierar beroende på 
modell. Detta visas i kontrast till de tiderna som visades i nuläget från 
värdeflödesanalysen. På tidslinjen visas summa tid produkterna spenderar på lagret, detta 
är ett genomsnittligt värde beräknat utifrån kontinuerlig försäljning. Där visas också 
genomloppstiden för att tillverka ett proffsaggregat av typ L/S50 om produktionen är 
maximerad. Med maximerad menas att samtliga processer är bemannade och alla 
processer som kan ske parallellt sker parallellt för maximal produktion. Då det finns fyra 
montörer som kan arbeta med monteringsprocesserna är det omöjligt att producera på 
den nivån. På grund av detta behöver rådande omständigheter tas med för att kunna 
beräkna belastningen på produktionen för proffsaggregaten. För att få ett rättvist mått på 
belastningen separeras samtliga aggregat ifrån varandra. Processtiderna för respektive 
monteringssteg visas under tidslinjen i tabellerna. De processer som sker parallellt slås 
samman som total värdeskapande tid för just den typen av aggregat. Tid som produkten 
spenderar i supermarketen illustreras för respektive del och aggregat. Till höger om 
tidslinjen kan total tid som krävs för att producera ett komplett aggregat utläsas, samt den 
summerade tiden som de ingående delarna spenderar i supermarketen. 

 

Figur 18, Figur 18, Processtider för proffsaggregaten, se större b ild i bilaga 5.  

Figur 18 tolkas på samma sätt som figur 17. Skillnaden här är dock att tid spenderat i 
lager inte är liggande i supermarket utan i FVL. 



39 
 

När den totala tillverkningstiden är fastställd för respektive aggregat och modell kan totalt 
antal mantimmar som krävs beräknas. Detta görs med hjälp av Flexits prognos för 2016. 
Antal prognostiserat sålda aggregat av typ och modell multipliceras med respektive 
tillverkningstid. Detta ger ett värde på hur många mantimmar som krävs för att kunna 
producera enligt prognosen. För att få ut en procentuell belastning på produktionen 
rörande proffsaggregatsfamiljen behöver totalt antal tillgängliga mantimmar fastställas. 
Produktion sker ca 46 veckor per år, 5 arbetsdagar i veckan, 8 timmar per dag och fyra 
montörer finns tillgängliga. Detta ger ett värde på 7360 mantimmar/år vilket resulterar att 
belastningen på produktionen av proffsaggregatsfamiljen ligger på 95 % år 2016. Antas 
en ökning på 10 % per år, vilket är Flexits mål, resulterar det i att till år 2017 behöver 
Flexit producera 8 % över vad som är teoretiskt möjligt. Värt att nämna är att resurser 
inte bör belastas för mycket då det leder till väntan i produktionen. Hur mycket en resurs 
kan beläggas beror på variation i produktionen, en riktlinje brukar vara en beläggning 
mellan 70-80 % (Bicheno et al. 2006). Resursen som blir överbelastad i detta fall är 
montörerna. Ponera nu att alla arbetsstationer är bemannade kontinuerligt under tiden då 
produktion bedrivs. Detta skulle resultera i en ojämn beläggning vilket visas i figur 19. 

 

Figur 19, Beläggning för processerna år 2016. 

Detta illustrerar att Flexit har kapacitet att möta prognosen för år 2016 utan problem så 
länge det finns nog med montörer. Det bör dock belysas att detta inte skulle vara 
försvarbart att genomföra på grund av den spridda beläggningen. Det skulle antingen leda 
till överproduktion på de processer där beläggningen är lägst som i sin tur skulle leda till 
oacceptabla storlekar på mellanlager, eller onödig väntan för att undvika mellanlager och 
överproduktion. Beläggningen på produktionen av proffsaggregatsfamiljen ser ut så här i 
dagsläget om det skulle arbeta på maxkapacitet med 9 anställda montörer. Produktionen 
skulle klara av att producera fram till 2018, belastningen på monteringen skulle då ligga på 
73 % vilket illustreras i figur 20. Det kan argumenteras för att produktionen skulle kunna 
fortgå fram till år 2019, då monteringsprocessen når en beläggning på 81 %, utan att 
påverkas allt för mycket. Detta då det inte är någon stor variation inom produktionen. 
För att kunna beräkna den framtida efterfrågan antas en jämn ökning med 10 % per år 
och produkt. 
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Figur 20, Beläggning för processerna 2018.  

I beräkningen kvarstår fortfarande problemen med överproduktion, lager och alternativt 
väntan. Tillgängligheten på monteringsprocesserna är beroende av montören och bara 
montören då det inte är några maskiner inblandandes. Detta gör att ett antagande på 100 
% tillgänglighet inom varje cell inte är orealistiskt. Då produktionen är personalberoende 
är det inga nämnbara ställtider mellan processerna och därför kan montörerna vandra 
mellan processerna och arbeta där det behövs. På grund av detta kan beläggningen 
jämnas ut vilket visas i figur 21. 

 

Figur 21, Utjämnad belastning för processerna 2018.   
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Table 1, Fördelning av mantimmar.  

Beläggning 2018 Fördelning av arbetstid 

Rotor 1,4 

Fläkt 0,7 

Kit 0,5 

Montering 1,75 

Montering (L/S50) 0,25 

Test/ Paketering 1,4 

 
Figur 21 visar att genom att jämna ut arbetsbördan kan produktionen fortsätta 
obehindrat förbi år 2019. I tabell 1 illustreras hur arbetstiden har fördelats för att jämna 
ut processerna. Processer med en siffra större än 1 visar att mantimmar är flyttade hit 
från andra processer med överskott. Processer som har en siffra mindre än 1 illustrerar 
att mantimmar är flyttade från den aktuella processen, då det finns ett överskott. Vidare 
bör nämnas att processer med en siffra större än 1 är processer som kommer vara 
begränsande om de inte åtgärdas. Rotorprocessen behöver tilldelas fler mantimmar för att 
kunna producera en tillräcklig mängd. Här finns det i dagsläget endast möjlighet att 
tillverka en rotor åt gången, det behöver utökas till två. Samma sak gäller för processen 
test och pack. Även monteringsprocessen behöver utökas, men här finns i dagsläget bara 
fyra arbetsytor. Här behöver mantimmarna öka med ¾, av den anledningen borde 
arbetsytorna öka från fyra till sju stycken. Detta är beräknat utefter att alla processer är 
bemannade och mantimmarna är fördelade över processerna för att jämna ut 
produktionen. I figur 22 visas hur länge den optimerade produktionen skulle kunna möta 
en ökning med 10 % per år. 

 

Figur 22, Beläggning för processerna år 2024.  
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Figur 22 visar att produktionen kommer kunna fortsätta om åtgärder genomförs, fram till 
år 2025 även om inga andra förbättringsåtgärder görs. 

Under insamlingen av ingående data till värdeflödesanalysen framgick att det var problem 
vid monteringen av rotorkassetten. För att lösa de existerande problemen med 
monteringen av rotorkassetten har brainstorming och förslag utifrån montörerna 
undersökts och utvärderas. Utvärderingen har gått ut på att undersöka hur lämpliga de är 
för produktionen, hur de kan öka säkerheten för montörerna samt hur kostsamma de är i 
inköp. De mest lovande och lämpliga har visats sig vara inköp av en telfer-anordning samt 
eventuell montering av rotorn när den är liggande. 

En liggande rotor skulle vara det billigaste alternativet men skulle inte leda till några 
processförbättringar, föurom en ökad säkerhet för montörerna. Risken vid liggande 
montering är att rotorn blir utsatt för större påfrestningar och det kan leda till sämre kvalitet 
på den färdiga produkten om lamellerna blir skadade. En form av lyftanordning skulle 
fortfarande behövas för att kunna genomföra processen säkert. Därför bedöms en telfer 
vara det bästa alternativet då den skulle kunna reducera monteringstiderna och kunna 
användas av både rotormonteringen och modulmonteringen utan att behöva förändra 
monteringsprocessen fundamentalt. Vidare skulle även säkerheten för montörerna ökas 
minst lika mycket som vid liggande montering. För att godtyckligt kunna uppfylla de kraven 
som behövs för produktionen behöver telfern kunna bidra till att snabbt fästa, lyfta och 
flytta föremålet i fråga. Utöver det behöver telfern kunna täcka en yta lika stor som 
rotormonteringen samt monteringen av proffsaggregaten och modulerna. Telfern behöver 
också kunna lyfta cirkulera föremål med varierande diameter och vikt. Utan att vara 
tidskrävande behöver lyftanordningen på telfern kunna anpassas för att även lyfta platta 
plåtar i varierande storlek. Om ovanstående faktorer inte kan uppfyllas av en och samma 
telfer föreslås en investering av två typer, en som hanterar lyften av rotorerna, och en som 
hanterar lyften av modulernas ovansida och rotorkassetten. Då parametrarna från 
systematic layout planning kommer påverka lösningsförslaget som genereras presenteras 
själva lösningen i kapitel 8. 

6.2    Resultat värdeflödesanalys 

Analysen av nuläget visade att arbetskraften var det begränsande i produktionen. Om 
arbetskraften inte utökas kan det bli problematiskt att möta den prognostiserade 
efterfrågan redan 2016. För att Flexit ska kunna producera maximalt behöver arbetskraften 
utökas. För att kunna beräkna begränsningarna inom produktionen av 
proffsaggregatfamiljen antas att det finns montörer närvarande vid samtliga processer. 
Detta gör att produktionen kan fortskrida fram till 2018, om än ineffektivt. För att kunna 
utnyttja mantimmarna mer effektivt behövdes arbetsbelastningen på de olika processerna 
jämnas ut. För att kunna göra detta behöver en del av processerna utökas, detta gör att 
produktionen kommer kunna fortskrida fram till 2025. Se figur 22 för beläggningen, samt 
figur 23 för S/L50 och figur 24 för övriga proffsaggregat. 
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Figur 23, Framtida läge för S/L50 aggregaten. Se bilaga 6 för större bild.  

Den förändring som sker inom informationsflödet är att de ingående processerna som 
sker innan supermarketen kommer få sina produktionsordrar utifrån Kanban. När 
produkter plockas ut från supermarketen kommer ordrar att läggas direkt på tillverkning i 
de tidigare processerna. Detta underlättar orderläggningen och eliminerar MPS-systemet 
som mellanhand. Kittningen är placerad långt ifrån RVL vilket leder till onödiga 
transporter och rörelser för montörerna. För att åtgärda detta har layouten setts över, se 
del två i projektet för ingående lösning. Fläkt och kittning processerna utnyttjas av hela 
proffsaggregatfamiljen. För att kunna möta den prognostiserade efterfrågan under de 
kommande åren behöver framförallt monteringen av tilluftsmodulen, frånluftsmodulen 
samt rotormodulen öka i kapacitet. Monteringen behöver expanderas för att kunna 
montera fler moduler parallellt, då tillluftsmodul, frånluftsmodul och rotormodul alla 
behöver samma verktyg och förutsättningar för att kunna monteras. Resurserna är även 
delade med tillverkningen av de andra proffsaggregaten. Med detta i åtanke behöver antal 
monteringsbord öka från fyra till sju i monteringscellen. Värt att nämna är att det finns 
plats för ett åttonde bord, vilket skulle leda till att belastningen i monteringscellen skulle 
kunna reduceras ytterligare. Anledningen till att bara sju bord rekommenderas är för att 
det åttonde bordet endast skulle kunna utnyttjas om alla andra processer utökas 
ytterligare. Även rotorn och test/pack/leverans behöver öka i kapacitet. 
Rotormonteringen har i dagsläget kapacitet att tillverka en rotor åt gången, detta ska 
utökas till det dubbla. Även den här cellen utnyttjas av hela proffsaggregatsfamiljen. 
Rotormonteringen samt cellen där tilluftsmodulen, frånluftsmodulen och rotormodulen 
har förbättrats i och med en investering i en telferanordning (telferanorningen 
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presenteras ingående i sammanställningen av del 1 och 2). Denna investering ökar 
säkerheten för montörerna, minskar förslitningar samt förbättrar effektiviteten av 
monteringen. Från de observationer som genomförts och diskussioner med montörerna 
och produktionsansvarig anses att förbättringar på 20 minuter inom 
rotormonteringsprocessen kan förväntas. Vidare kommer även effektiviteten inom 
modulmonteringen förbättras. Hos rotormodulen uppskattas effektivitetsförbättringen 
motsvara 20 minuter och från de andra modulerna estimeras monteringstiden reduceras 
med 10 minuter vardera. Slutligen minskas det mellanlager där tilllufts-, frånlufts- och 
rotormodulerna lagras innan montering från 23 till 7 dagar. Detta görs för att jämna ut 
lagret och på så sätt minska det bundna kapitalet. 

I figur 24 illustreras det framtida läget för de resterande proffsaggregaten. 

 

Figur 24, Framtida läge för resterande proffsaggregat. Se bilaga 7 för större bild.  

Skillnaderna mellan figur 23 och 24 som behöver belysas är det nya Kanban systemet. På 
samma sätt som i figur 23 elimineras MPS-systemet som mellanhand för att effektivisera 
orderläggningen. Men då dessa proffsaggregat lagras på ett FVL blir det därifrån Kanban 
signalen skickas till de tidigare monteringsprocesserna. Förbättringarna är de samma i figur 
24 som i figur 23 då processerna för aggregaten är de samma, även om monteringsstegen 
inte är identiska. 
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Genom förbättringarna som illustreras i figur 23 och 24 kommer produktionen och 
säkerheten för montörerna att öka. Cykel- och genomloppstiden kommer att reduceras i 
och med effektivisering i montering av rotorkassetten. Cykeltiden för monteringen av 
rotorkasetten uppskattas reduceras med 20 minuter.  Implementeringen av det framtida 
läget skulle leda till att maxkapaciteten för produktionen av proffsaggregat ökar med 77 %. 
Utöver detta kommer kapital att frigöras genom reducering samt utjämning av 
lagernivåerna. Resultat som presenteras inom detta kapitel ligger till grund för nästa kapitel, 
där layouten ses över med hjälp av systematic layout planning (SLP). 

  



46 
 

7    Del 2: Systematic Layout planning (SLP) 

I det här kapitlet angrips problemen med rörelser runt om i fabriken och layoutförslag genereras med avsikt 
att eliminera onödiga rörelser och förbättra materialflödet. Problem som aktivt fokuseras på är rörelserna 
mellan processerna kittning, rotormodul och test och pack. 

Från observationerna och intervjuerna framgick det tydligt att montörerna fick röra sig 
mycket under monteringsprocessen. Då rörelser inte är värdeskapande är det ett slöseri 
som bör reduceras i största möjliga grad (Liker & Meier 2006; Tapping et al. 2007). För att 
skapa förståelse angående hur montörerna rörde sig under monteringsprocesserna gjordes 
spaghettidiagram, ett exempel visas i figur 25. Montörerna iakttogs och deras rörelser 
ritades in i en layout karta över fabriken och dess celler se bilaga 8-12. Spaghettidiagrammen 
visade att en stor del av monteringsprocessen spenderas med att hämta de olika ingående 
delarna. Detta trots att kittning av proffsaggregaten och de ingående modulerna görs innan 
montering. De största förflyttningarna sträckte sig utanför cellerna då montören gick för 
att hämta ingående delar för att montera in i proffsaggregatet. I dagsläget då ett 
proffsaggregat tillverkas går en montör cirka 800 meter utanför de olika monteringsstegen 
och cirka 1200 meter vid tillverkning av L/S50 aggregaten. Värt att nämna är att en 
avgränsning görs angående de rörelser som sker inom de olika monteringscellerna. Samtliga 
rörelser kan ses i spaghettidiagrammen i bilaga 8-12.  Dessa förflyttningar utanför cellen 
skulle kunna minskas med hjälp av en layoutförändring. Verktyget som har valts för att se 
över layouten är SLP, då det kan användas både vid uppförande av en fabrik men också 
vid mindre förändringar av redan existerande produktion (Ojaghi et al. 2015). I figur 26 
illustreras “närhetsrelationerna” mellan de ingående processerna. Skärningspunkten mellan 
processerna beskriver hur stark sambandet mellan processerna är, det vill säga, hur viktigt 
det är att de ligger nära varandra. Större siffra illustrerar ett starkare samband. Tabell 2 
illustrerar hur siffrorna från figur 26 översätts till förbindelser som i sin tur illustreras i figur 
27 och 28. 

 

Figur 25, Spaghettidiagram över L/S50. För större bild se bilaga 8.  
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Figur 26, Relationsdiagram.  

Table 2, Närhetsförhållande.  

Närhetsförhållande Värde Antal förbindelser figur 12. 

Absolut nödvändigt 6 4 

Speciellt viktigt 5 - 

Viktigt 4 3 

Godtycklig närhet accepteras 3 2 

Oviktigt 2 1 

Närhet oönskad 1 - 

 

Ur figur 26 kan bedömningen av relationerna mellan processerna utläsas. Dessa relationer 
etablerades utifrån observationer och intervjuer i produktionen. Diagrammet har även 
diskuterats tillsammans med produktionsansvarig på Flexit för att undvika missförstånd. 
För att göra relationsdiagrammet mer överskådligt tar det enbart hänsyn till de 
processerna som ingår i tillverkningen av L/S50 aggregaten. Denna begränsning kommer 
ej påverka slutresultatet då, som tidigare nämnts, de ingående processerna hos 
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proffsaggregatsfamiljen är nära identiska. Detta är så när som det extra monteringssteget 
(Mont. L/S50 i figur 4) som sker vid tillverkning av L/S50 och det FVL som de andra 
proffsaggregaten lagras i. L/S50 aggregatet väljs istället för omvänd begränsning då 
modulmonteringen (Mont. L/S50 i figur 4) är en ingående process som enbart finns för 
denna produkt och annars skulle överses. Nästa steg i processen är att rita upp de 
ingående processerna med deras relationer i ett nytt relationsdiagram av annan karaktär, 
se figur 27. Då det inte fanns några relationer med bedömning 5 eller 1 rankas dessa inte 
med förbindelser, från tabell 2. 

 

Figur 27, Illustration av relationsdiagram.  

I figur 27 illustreras värdet av relationerna med hjälp av förbindelser. Fler förbindelser 
mellan processerna betyder att det är viktigare att de ligger i närhet än processer med 
färre förbindelser. Tillluftsmodulen, frånluftsmodulen samt rotormodulen (6,7,8) är tre 
olika processer men illustreras enbart som en del i Figur 27 och 28. Detta beror på att de 
i dagsläget kräver samma verktyg, tillverkas i samma cell samt att det inte finns någon 
anledning att separera dem. Även fast de i figur 26 ej visar stor nödvändighet att ligga 
nära varandra besitter de ett flertal indirekt samband. Ett av dessa samband är närheten 
till lager monteringen. Figur 27 kompletteras sedan med en relationsdiagram där 
storleksförhållandet tas med i beräkningarna, se figur 28. 

 

Figur 28, Illustration av relationsdiagram med storleksförhållande.  
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Figur 28 Illustrerar utrymmet som behövs för att bedriva den produktion av proffsaggregat 
som Flexit har i dagsläget. Om relationssambanden hade varit mer avancerade än vad som 
presenteras här hade flera relationsdiagram av samma karaktär som figur 27 och 28 gjorts. 
De enkla sambanden som funnits gör att diagrammen ej kan illustreras på annat sätt än 
dessa. 

7.1    Analys SLP 

Nästa steg i SLP var att generera layoutförslag där hänsyn togs till relationerna mellan 
processerna, som presenterats i figur 26, och storleksförhållandena som presenterats i figur 
28. I bilaga 13, 14 och 15 illustreras och förklaras layoutförslag där storlekarna på 
processerna, tillsammans med relationerna, anpassats för att passa in i en fabrikslayout med 
avseendet att effektivisera produktionen och materialflödet. För att kunna nå det framtida 
läget i värdeflödesanalysen måste vissa processer öka sin kapacitet. Dessa 
kapacitetsökningar har tagits hänsyn till i beräkningarna när de nya layoutförslagen 
genererades. 

För att kunna utvärdera vilket av layoutförslagen som är bäst lämpad används en 
beslutsmatris. Beslutmatrisen är till för att rangordna och utvärdera de olika 
lösningsförslagen utifrån flera kriterier (Bergman & Klefsjö 2012). De olika kriterierna 
viktas utifrån vilken betydelse de har för Flexit i dagsläget, se tabell 3. 

Table 3, Beslutsmatris. 

 Kostnad Implementationsgrad Flöde (Proff.agg) Flöde - 

helhet 

Viktad 

summa 

Vikt 0,4 0,2 0,2 0,2 1 

Layout 

1 

3 4 4 4 3,6 

Layout 

2 

2 2 4 4 2,8 

Layout 

3 

2 1 3 2 2 

 

De tre layoutförslagen har utvärderats efter kriterierna som visas i tabell 3. Elementen 
varierar mellan 1-5 där 5 är perfekt och 1 är acceptabelt. Kriteriet kostnad är viktat högst 
då en ekonomisk aspekt alltid är viktig för ett vinstdrivande företag. Vidare är det inte 
försvarbart att omstrukturera hela fabrikslayouten enbart utifrån proffsaggregaten då dessa 
står för enbart en del av Flexits omsättning. Viktningen för resterande kriterier bedöms 
lika. Implementationsgrad syftar till hur stor förändring som krävs för att nå den nya 
layouten. Kriteriet flöde är delat i två delar, det första avser bara flödet för proffsaggregaten 
medan den andra ser till helheten, det vill säga flödet för samtliga av Flexits produkter. Det 
layoutförslag med den största viktade summan är det som bedöms vara det mest 
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fördelaktiga alternativet, alltså layout 1. Värt att nämna är att om den ekonomiska 
situationen blir ohållbar finns möjligheten att anpassa layoutförslag 1 så att processerna 
(1.2.) ligger kvar på den position som de har i dagsläget. Detta skulle göra att de båda 
flödeskriterierna blir lidande medan det ekonomiska kriteriet blir mer fördelaktigt. I 
kontrast till detta är det viktigt att tänka på att kostnaden är en engångsutgift medan flödet 
är en förbättring som minskar den totala genomloppstiden för framtida produktion. 
Oberoende av vilket alternativ som väljs förblir den viktade summan av de båda utfallen 
den samma. 

7.2    Resultat SLP 

Analysen av SLP resulterade i tabell 3, där en beslutsmatris baserad på kriterier och vikter 
hämtades från kravspecifikationen och observationerna av Flexits produktion i dagsläget. 
Utifrån beslutsmatrisen fastslogs layoutförslag 1, med omplacering av processerna styrskåp 
och elbräda (1.2.), som det mest fördelaktiga för Flexit. Layoutförslag 1 detaljutvecklades 
för att illustrera den verklighet som eftersträvas. Det färdiga layoutförslaget kan ses i figur 
29. 

 

Figur 29, Detaljerat layoutförslag. Se bilaga 16 för större bild.  

Den färdiga layouten har genomgått ett antal förändringar och beskrivs mer detaljerat 
nedan. RVL har utökats och inhyser nu även FVL för proffsaggregaten, vilket frigjorde 
FVLs tidigare yta. På denna yta placerades istället hyllor för utgående material. El-cellen 
är omplacerad för att främja flödet och eliminera slöseri i form av onödiga 
rörelser/transporter. Kittningscellen är nu placerad närmare RVL för att på så sätt 
eliminera det slöseri, i form av onödiga rörelser, som upptäcktes via 
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spaghettidiagrammen. Kittningen ligger nu också i direkt anslutning till “Modul & 
proff.montering”-cellen där det kittade materialet ska användas.  

Modul & proff.monteringscellen har utökats från att klara fyra parallella 
monteringsprocesser till sju. Även den angränsande rotorcellen har utökats och klarar nu 
av att producera två rotorer parallellt, för att bättre möta den framtida produktionen. 
Genom att placera modul & proff.montering- och rotorcellen angränsande till varandra 
förbättras flödet, onödiga rörelser/transporter elimineras och implementationen av 
hjälpmedel underlättas. Modullagret har däremot minskats för att jämna ut lagertiderna 
och få kortare genomloppstid, men ändå klara av att möta den varierande efterfrågan. 
Slutmonteringscellen för L/S50 aggregaten ligger i direkt anslutning till både modullagret 
och fläktcellen för att på så sätt eliminera de onödiga rörelserna/transporterna som 
tidigare existerade. Både slutmonteringen- och fläktcellen är förövrigt oförändrade. 
Test/paketerings-cellen har placerats i anslutning till slutmonteringen för L/S50 och 
proff.monteringen för att eliminera de onödiga rörelserna/transporterna som tidigare 
existerade. Test/paketerings-cellen har också utökats så att två tester kan göras parallellt. 
Genom att implementera det här layoutförslaget kommer Flexit erhålla ett bättre och 
effektivare flöde i sin produktion. Det effektivare flödet illustreras i figur 30. 

 

Figur 30, Det nya, förbättrade materialflödet. Svarta linjer symboliserar materialflödet 

rörande L/S50 och blåa linjer symboliserar materialflödet för resterande proffsaggregat. Se 

bilaga 17 för större bild.  

Den nya layouten eliminera större delen av det slöseri som består av onödiga rörelser och 
transporter, vilket en jämförelse mellan figur 4 och 30 illustrerar. De onödiga rörelserna 
och transporterna har presenterats tidigare och uppmäts till cirka 800 meter per producerat 
proffsaggregat och cirka 1200 meter per producerat L/S50 aggregat. I och med den nya 
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layouten minskar rörelserna och transporterna med cirka 600 meter respektive 1000 meter 
per producerat aggregat. Dessa rörelser och transporter motsvara ungefär 122 
arbetstimmar per år. Kostnadsbesparing genom denna reduktion blir då ca 36 000 kr. Detta 
är 36 000 kronor som i dagsläget promeneras bort och inte bidrar med något 
värdeskapande för produktionen. Värt att nämna är också att denna siffra är beräknad för 
den prognostiserade produktionen år 2016. Då produktionen räknas öka med 10 % per år 
kommer denna kostnad, potentiell besparing, bara att öka i takt med den ökade 
produktionen. 
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8    Sammanställning av resultatet från Del 1 & 2 

Resultatet från Del 1 och 2 kommer i detta kapitel att bindas samman till ett gemensamt resultat. 

Ovan har det presenterats vad som behövs för hjälpmedel för att kunna nå det förslagna 
framtidsläget. De behov som det här projektet har identifierat har presenterats för 
utomstående experter för att kunna erbjuda Flexit den bästa möjliga lösningen. 
Konsulterna som har kontaktats har materialiserat de koncept idéer som presenteras för 
dem för att sedan kunna utvärderas av Flexit. Den lösning som fastslogs som den bästa är 
en tvådelad lösning vilken kommer utnyttja ett traverssystem i taket tillsammans med 
lyfthjälpmedel i form av vakumlyft och rotationshjälp. Traverssystemet i taket är uppbyggt 
av två parallella bommar som erbjuder förflyttning av en tredje ortogonal bom i y-led. 
Vidare kommer hjälpmedlen kunna flyttas x-led på den ortogonala bommen för att täcka 
maximal yta med hjälpmedlen. För att lyfta rotorn kommer en vakumlyft att utnyttjas där 
rotation i två led finns. Först för att kunna lyfta och rotera rotorn från liggande på pall till 
stående position. Vidare kommer samma lyfthjälpmedel utnyttjas för att vrida rotorn 90 
grader efter den monterats i rotorkassetten. Den andra delen av lösningen utnyttjar samma 
traverssytem i taket men har egen fristående bom parallell till den ortogonala bommen. 
Detta system har till uppgift att lyfta den färdiga rotorkassetten och erbjuda stöd och 
finmotorik vid insättning av kassett i modul. Tanken är att med hjälp av ett mothåll 
kommer detta system även att erbjuda en del av kraften som behövs för att föra in kassetten 
i modulen utan att montören ska behöva assisteras utifrån. Vidare kan detta system även 
låta montörerna montera modulernas ovandel själva. Kostnad för detta system är 425 000. 
Viktigt att tänka på att systemet inte bara erbjuder en effektivare och smidigare produktion 
utan även ökar säkerheten för montörerna och erbjuder en mer ergonomisk arbetsmiljö. 
Ses till de ekonomiska vinsterna denna investering skulle generera skulle paybackmetoden 
visa att det skulle ta 4 år för investeringen att betalas tillbaka till Flexit. Detta gör lösningen 
till en acceptabel lösning, den betalar tillbaka sig själv inom en rimlig framtid. Men att 
utvärdera den här lösningen med enbart payback metoden är fel då vinningen är mycket 
större men inte kan mätas i direkta monetära medel. 

Analysen av projektets del 1 och 2 visar att Flexit kommer kunna möta den prognostiserade 
efterfrågan fram till 2025 med hjälp av de presenterade förbättringsförslagen. 
Förbättringsförslagen genererade utifrån VSM och SLP minskar transporter genom 
fabriken och reducerar tillverkningstiden gällande proffsaggregaten. Tillverkningstiden 
uppskattas reduceras med 60 respektive 20 minuter för L/S50 aggregaten och resterande 
proffsaggregat. Skulle layouten och förbättringsförslagen införas till 2017 skulle Flexit 
kunna spara ca 40 000 kronor enbart på att eliminera onödiga transporter. Den reducerade 
tillverkningstiden för L/S50 aggregaten motsvarar en besparing på ca 19 000 kronor. 
Gällande resterande proffsaggregat skulle en reducerad tillverkningstid på 20 minuter 
motsvara en besparing på ca 57 000 kronor. Tillsammans genereras då en besparing som 
uppgår till 96 000 kronor. För varje år som denna förbättring inte genomförs eller 
motsvarande åtgärder tas kommer denna kostnad öka linjärt med ökad efterfrågan. 
Ytterligare en besparing som görs som inte visas inom dessa processer är att behovet att 
be om hjälp från andra montörer försvinner. Genom observationerna har denna 
tidsbesparing uppskattats till 10 minuter för rotormonteringen. 10 minuter för respektive 
modulmontering och 20 minuter för rotormodulmonteringen gällande L/S50 aggregaten. 
Det bör även kunna se en viss tidsbesparing för vissa av de mindre proffsaggregaten en 
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besparing på 5 minuter för samtliga mindre proffsaggregat antas. Denna besparing 
beräknas uppgå till 30 000 kr för samtliga proffsaggregat år 2017. För en mer övergripande 
blick över besparingar och dess karaktär, se figur 31. 

 

Figur 31, Besparing som kan göras under de kommande åren om förändring arna skulle 

genomföras.  

Figur 32 visar besparingarna som kan göras om förändringsförslagen som presenteras i 
del 1 och 2 av projektet genomförs till och med år 2017. Den aggregerade besparingen i 
kontrast till den årliga besparingen som båda ökar i takt med den prognostiserade 
efterfrågan kan ses i figur 32. 

 

Figur 32, Total besparing mellan år 2017 och 2025.  

 

För att kunna nå detta framtidsläge behöver montörer anställas, något som nämns 
tidigare i resultatet av del 1. Nu finns det fyra montörer som monterar proffsaggregat. Till 
år 2024 behöver det finnas tio montörer för att inte överbelasta produktionen. För att 
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säkert kunna möta den prognostiserade efterfrågan behöver det finnas fem montörer 
tillgängliga redan under år 2016. För att säkert kunna producera önskat antal 
proffsaggregat behöver montörer anställas kontinuerligt under de kommande åren. Figur 
33 visar vilka år som montörer behöver anställas för att inte belasta några resurser över 
80 %. Utan transport reduceringen och introduktion av en Telfer behöver ytterligare två 
montörer anställas för att klara av den prognostiserade efterfrågan. Beräknat utifrån den 
utjämnade beläggningen och hur efterfrågan är prognostiserad för de kommande åren 
borde montörer anställas enligt figur 33. 

 

Figur 33, Visar hur många montörer som behöver finnas anställda under de kommande 

åren för att inte belägga produktionen över 80 %.  

Det är viktigt att känna till att de monetära besparingar som illustreras i det här kapitlet är 
enbart möjliga om frigjorda resurser kan utnyttjas. En montör kostar lika mycket även 
fast han eller hon genomför arbetet snabbare. Därför är det viktigt att förstå att för att 
kunna dra nytta av ovanstående besparingar behöver den frigjorda tiden kunna utnyttjas 
till förädling.  

  



56 
 

9    Del 3: Förbättringsarbete, 5s- och Kaizentavla 

I det här kapitlet presenteras det förbättringsarbete som arbetats fram utifrån identifierade behov inom del 
1 och del 2 av projektet. 

För att kunna angripa de kvarvarande problem som identifierats under datainsamlingen har 
en 5s- och en Kaizentavla utvecklats utifrån det teoretiska ramverk som presenterats. 
Förhoppningen med dessa tavlor är att skapa ett förbättringsarbete som i det långa loppet 
kan hjälpa Flexit att öka deras produktivitet, öka flexibiliteten i monteringsprocesserna, öka 
kvalitén samt att minska produktionskostnaderna. Utöver dessa resultat är även tanken att 
stimulera engagemang och delaktighet gentemot produktionen. Även för att visuellt kunna 
illustrera för montörerna de åtgärder som görs av ledningen samt för att kunna öppna upp 
klarare kommunikationskanaler genom organisationen. Kortsiktiga målet är att kunna visa 
de förändringar som görs och inspirera montörerna att bidra med förbättringsförslag. Det 
långsiktiga målet är att arbeta fram ett tillvägagångsätt inom Flexits kultur där problem och 
möjligheter fångas upp och bidrar till organisationens lärande och vidare utveckling, se 
figur 34 och 35. 

 

Figur 34, Exempel på 5s tavla. Se bilaga 18 för större bild.  

Det bör finnas en 5s-tavla vid varje arbetsområde, där en gruppansvarig ansvarar för att 
driva 5s arbetet framåt. Varje tavla ska illustrera vilket område som den berör och vilka 
montörer som arbetar här. Ansvar ska fördelas mellan montörerna och inblandade för att 
täcka hela arbetsområdet. När detta är fastställt är det dags för nästa steg i 5s-processen, 
sortera. I sorteringsprocessen ska allt som finns inom området sorteras metodiskt. Beslut 
skall därefter tas angående huruvida attiraljer ska slängas, flyttas eller få vara kvar. 
Attiraljerna kategoriseras utifrån hur viktiga de är för den värdeskapande processen. 
Attiraljer som inte bidrar till att skapa värde flyttas eller slängs. Nästa steg i 5s-processen 
är att strukturera de kvarvarande attiraljerna som överlevt sorteringsfasen. Detta görs 
med hjälp av tre olika uppmärkningar, etikett, bild eller skuggfigur. Attiraljerna och deras 
positioner märks upp och placeras på den mest fördelaktiga positionen för monteringen. 
Märkningen ska vara så tydlig att när någon attiralj saknas eller inte är där den hör hemma 
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ska det vara uppenbart. I det tredje steget, städning, ska den nu strukturerade arbetsytan 
alltid vara ren och snygg. Detta steg brukar också kallas hushållning och syftar till att 
montörerna skall uppmärksamma avvikelser från de bestämda standarderna och sedan 
åtgärda avvikelserna genom att antingen rengöra, laga eller köpa nya attiraljer. Det fjärde 
steget hanterar hur monteringen kan standardiseras. Ett exempel på detta är då de 
föregående stegen har genomförts och genererat förändringar. För att fastslå hur den nya 
standarden ska underhållas kan möten, skriftliga rapporter eller utbildning genomföras. 
Vilket eller vilka av dessa steg som används avgörs av omfattning på de genomförda 
förändringarna. I det “sista“ steget i den cykliska 5s-processen är tanken att den nya 
standarden ska arbetas in tills den blivit en vana och på så sätt blivit en del i 
organisationskulturen. 

 

Figur 35, Kaizentavla och kort. Se bilaga 19 och 20 för större bilder.  

Kaizentavlan är ryggraden i förbättringsarbetet hos Flexit och den ska vara tillgänglig för 
alla. Därför ska Kaizentavlan vara placerad där montörerna inte kan undgå att se tavlan, 
förslagsvis i matsalen. Tanken är att under tavlan finns en Kaizen-låda och Kaizen-kort 
som montörerna kan anteckna upptäckta problem, förbättringsförslag samt idéer. 
Förslagsvis bör lådan tömmas i slutet av varje arbetsdag för att sedan sammanställas. Alla 
förslag kontrolleras och rankas utifrån nytta och genomförbarhet och placeras in i 
aktivitetsdiagrammet. Beroende på hur många förslag som genereras och hur fullt 
diagrammet blir så töms denna ruta på förslag på en vecko/månadsbasis. 
Förbättringsförslag som anses vara genomförbara och göra nytta flyttas från 
aktivitetsdiagrammet till rutan Aktiviteter i arbete där förslagen bearbetas under tre olika 
statusar. Röd-status innebär att arbete rörande förbättringsförslaget inte har påbörjats, men 
att det är accepterat och åtgärder är på gång. Gul-status illustrerar att förbättringsarbetet 
har påbörjats, lösningar arbetas fram och testas, men ingen konkret lösning har etablerats 
ännu. Grön-status syftar till att visa att förbättringen är genomförd och lämpliga åtgärder 
har vidtagits. Det rekommenderas att tre stycken förbättringsförslag hålls aktiva 
kontinuerligt. De förbättringsförslag som rankar högst i diagrammet är de som bör arbetas 
med först. Men det är även viktigt att de som driver förbättringsarbetet att välja ut 
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förbättringslag som både går att genomföra kortsiktigt som långsiktigt. När ett 
förbättringsarbete är slutfört förs det vidare till det sista området på Kaizentavlan, 
Avslutade aktiviteter. Här illustreras vilka åtgärder som har vidtagits för att lösa det 
uppkomna problemet, vem som kom med förslaget och hur åtgärderna har påverkat 
organisationen. 

Ovanstående paragrafer beskriver hur tavlorna ska användas av montörerna och vilken typ 
av feedback som montörerna kan förvänta sig. Den feedbacken är nyckeln till att 
montörerna ska bli engagerade och känna delaktighet. Men för att dessa tavlor ska få den 
önskade effekten krävs ett engagerat ledarskap. Utan ett engagerat ledarskap som driver 
förbättringsarbetet framåt kommer det inte bli några förändringar. Tanken med tavlorna 
är montörerna ser tavlan, ledningen jobbar med det som sker bakom. Ledningen ska ta 
största och yttersta ansvaret och vara den drivande kraften i det kontinuerliga 
förbättringsarbetet. Arbetsuppgifterna angående förbättringsarbetet fördelas mellan de 
ansvariga i förbättringsgruppen. Viktigt att nämna är att förbättringsgrupperna för tavlorna 
varierar. I Kaizen-gruppen ingår individer från alla nivåer inom organisationen, för att 
uppnå den korskompetens som behövs för att lösa komplexa problem. 5s-tavlornas 
förbättringsgrupper består av de montörer som den specifika tavlan berör. 

När ett förbättringsförslag har uppkommit är det förbättringsgruppernas ansvar att 
förslaget uppmärksammas och hanteras. Detta sker förslagsvis i ett antal olika steg. Det 
första steget är att planera hur förbättringsgruppen ska gå tillväga för att genomföra 
förslaget. När en angreppsplan har utarbetats är det dags att sätta planen i verket och 
genomföra förändringen. Viktigt att nämna är att lång tid bör spenderas i planeringsfasen 
för att utvärdera och analysera alla olika möjligheter, medan genomförandet av 
förändringen ska ske snabbt. Nästa steg för förbättringsgruppen är att studera det 
genererade resultatet som förändringen har frambringat. Beroende på utfallet av det 
studerade resultatet fastslås hur förbättringsgruppen ska agera. Om förändringen var lyckad 
behövs inga nya specifika åtgärder tas, men om förändringen gav upphov till nya problem 
eller förbättringsförslag startar förbättringsgruppens arbete på nytt och de nämnda stegen 
upprepas cykliskt. 

Förbättringsgrupperna ansvarar också för att dokumentera resultaten så att Flexit kan 
arkivera dessa och på så sätt skapa en lärande organisation. Kompletterande verktyg som 
kan hjälpa förbättrinsgrupperna i deras arbete är PDSA-cykeln, five whys metoden och 
brainstorming (se bilaga 21). PDSA-cykeln erbjuder riktlinjer för att hantera eventuella 
förbättringsförslag och problemområden. Five whys syftar till att finna rotorsaken till 
problem. Brainstorming kan användas för att finna lösningar till rotorsakerna. För att 
kunna se hur 5s-tavlorna och Kaizentavlan fungerar illustreras några konkreta exempel, i 
bilagorna 18 och 19, på verkliga problem som identifierats under projektets gång. Samt hur 
5s-tavlorna och Kaizentavlan skulle kunna användas för att presentera ett lämpligt 
lösningsförslag på de identifiera problemen. 
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10   Diskussion 

I det här kapitlet kommer först och främst en argumentation hållas där valen som gjorts genom projektets 
gång motiveras. I denna argumentation diskuteras de antaganden, avgränsningar och deras påverkan på 
projektet. 

Examensarbetet tog sin början med att spräcka handlingsplanen. Istället för att starta med 
en övergripande litteraturstudie rörande TPS, Lean samt TQM hamnade vi i 
datainsamlingen redan första veckan. Detta berodde på att produktionen för den 
undersöka produktfamiljen flukturerar och ibland står den still. Vi fick chansen att studera 
produktionen väldigt tidigt innan vi hunnit se över litteraturen mer omfattande. Det gav 
oss insikt hur produktionen fungerar och vi kunde kartlägga de ingående processerna i 
produktfamiljen direkt. Detta gjorde att litteraturstudien formades utefter produktionen 
och de ingående processerna. En genomgående angreppspunkt för hela projektet, som av 
en slump fick sin början med datainsamlingen, är Liker & Meiers (2006) 12:e princip inom 
TPS. Nämligen “gå och se efter med egna ögon för att verkligen förstå problemet”. Innan 
ett problem kan angripas med teori menar Liker & Meier (2006) att problemet måste 
förstås, vad som händer och varifrån det härstammar. 

Det framgick från kartläggningen av processerna att det var mycket rörelser inom och 
mellan processerna. För att undersöka detta vidare gjordes spaghettidiagram för att 
kartlägga montörernas rörelser samt materialflödet (Allen 2010). Att kartlägga 
materialflödet och värdeflödet är centralt inom både Lean samt TPS och diskuteras av 
Womack & Jones (1996) och Liker & Meier (2006). För att illustrera nuläget kartläggs de 
ingående processerna och här väljer vi att avgränsa oss från två processer, nämligen 
styrningen och elbrädan. Dessa bortses från då de inte påverkar resultaten. 

Under kartläggningen av de ingående processerna kunde följande slöserierna identifieras, 
rörelse, transport, defekter och outnyttjad kompetens (Tapping et al. 2007; Liker & Meier 
2006; Dahlgaard & Dahlgaard-Park 2006). Rörelse identifieras inom processerna då 
montörerna måste röra sig utanför sina arbetsytor för att hämta verktyg och material. 
Slöserierna inom transporter existerar för att fabrikslayouten inte är optimerad utifrån 
proffsaggregaten. Det sker onödigt långa transporter mellan processerna. Defekter som 
identifierats är t.ex. fel bockade plåtar. Här åtgärdas de identifierade problemen på plats 
istället för att gå till källan och försöka eliminera orsaken till att defekten uppstått. Det finns 
utrymme för att kunna utveckla detta vidare och på så sätt effektivisera produktionen 
ytterligare. Vidare identifieras outnyttjad kompetens som ett slöseri i form av avsaknaden 
av ett ramverk för hur identifierade problem ska hanteras. Detta gör att den specifika 
kompetensen från individen inte sprids vidare inom organisationen och är tätt angränsande 
med TQM där en öppen kultur är nyckeln till gemenskap, engagemang och organisatoriskt 
lärande (Dahlgaard et al. 1997). Även TPS berör detta område och beskriver hur viktigt det 
är att kunskap inte är låst till individen utan sprids till gemenskapen (Liker & Meier 2006). 
Andra problem upptäcktes i form av ineffektivitet inom processerna. För att kunna 
undersöka detta vidare och för att se om andra slöserier samt ineffektiviteter existerar 
används en värdeflödesanalys som följer det ramverk som beskrivs av Bicheno et al. (2006). 

Värdeflödesanalysen har sin utgångspunkt i de Lean-principer som diskuteras av Womack 
& Jones (1996) och används med fokus mot värdeskapande och värdeflödet inom 
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produktfamiljen (Liker & Meier 2006; Powell et.al 2013;Udagawa et al. 1995 refererad i 
Dahlgaard & Dalhgaard-Park 2006). För att genomföra en värdeflödesanalys behöver 
tidsstudier bedrivas för att samla in data för att sedan bygga upp en värdeflödeskarta 
(Bicheno et al. 2006). Då produktionen av proffsaggregaten fluktuerar har det inte varit 
möjligt att genomföra en egen tidsstudie. Istället har värdeflödesanalyserna byggts på de 
tider som registreras då montörerna stämplar in ordrar i Flexits datasystem vid montering 
av proffsaggregaten. Detta skulle kunna bedömas som en felkälla men för att minimera den 
risken har vi analyserat 2015 års rapporteringar av tidsåtgången vid alla de ingående 
processerna och sett över den variation som finns. Detta gör att vi känner oss övertygade 
om att det slutgiltiga resultatet inte har påverkats av vårt utnyttjande av Flexits egna 
tidsstudie. Ytterligare en avgränsning gjordes rörande inkommande och utgående 
leveranser. Detta beroende på att det inkommande materialet även används i Flexits andra 
produktfamiljer. Därför blir det svårt att beräkna tid spenderat i RVL, gällande materialet 
tillhörande proffasaggregaten. Vidare påverkar denna begränsning inte de 
förbättringsförslag som föreslås i det här projektet. 

Värdeflödesanalysen belyste, förutom flaskhalsar också ytterligare ett slöseri, lager. 
Lagerslöseriet är inte det största problemet som det här projektet har identifierat, dock 
leder det till att produkterna spenderar olika mycket tid på lager. Vissa produkter spenderar 
nästan en månad på lager medan andra knappt en vecka. Detta har åtgärdats i projektet i 
form av ett förslag på en reduktion av lagret och på så sätt uppnår Flexit en jämnare lagertid, 
samtidigt som det frigör bundet kapital (Tapping et al. 2007; Liker & Meier 2006). Den 
optimala lagernivån för Flexit beror enligt oss på efterfrågan och produktionskapacitet. 
Kan en produkt börja tillverkas, färdigställas och skickas till kund i tid behövs inga lager. 
Kunderna tvingar Flexit att ha lager då de förväntar sig kunna få ett aggregat levererar 
direkt. Finns det inga färdiga aggregat att skicka går kunden till en konkurrent. Av 
ovanstående anledningar borde det därför vara kunden som styr lagernivåerna och en 
dragande produktion är nödvändig (Liker & Meier 2006; Powell et al. 2013; Womack & 
Jones 1996). Flexit har i dagsläget redan ett dragande flöde, men vi argumenterar för att 
med hjälp av att integrera ett Kanban system mellan lagren kan detta utvecklas ytterligare 
(Powell et al. 2013; Udagawa et al. 1995 refererad i Dahlgaard & Dalhgaard-Park 2006). 
Lagren ska vara så små som möjligt utan att risken finns att gå miste om en försäljning, 
detta görs förslagsvis med hjälp av prognoser och tidigare försäljningssiffror. 

Vidare belyser värdeflödesanalysen problem i produktionen i form av ineffektivitet och 
tunga lyft som åtgärdas med hjälp av en telfer/lätt-traverssystem. Detta hjälpmedel antas 
kunna förbättra situationen för montörerna samt förbättra processtiderna för monteringen 
av rotor, moduler och aggregat. Den reduktion i processtider som antas och används i 
värdeflödesanalysen är baserad på iakttagelser av den existerande produktionen. Beroende 
på variationen i proffsaggregatens storlek är det tydligt att vinsten i processtider kommer 
variera. För att kunna hantera denna variation har följande uppskattningar genomförts. 
Den största modellen av proffsaggregat uppskattas få en reducerad total genomloppstid på 
sammanlagt 60 minuter, medan de mindre proffsaggregatens totala genomloppstid 
reduceras med 20 minuter. Det är hos de mindre proffsaggregaten som den största felkällan 
finns då det även här finns en viss storlekskillnad mellan de olika modellerna. Denna 
variation är dock inte lika stor som för de största proffsaggregaten. Här ska understrykas 
att vinningen som sker i samband med introduktionen av hjälpmedel inte enbart berör 
processtiden, utan även säkerheten och tryggheten för montörerna i arbetsprocessen. Alla 
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människor har olika förutsättningar och med hjälp av det lyfthjälpmedel som vi föreslår 
kommer denna skillnad i förutsättningar reduceras eller helt elimineras vilket även kommer 
jämna ut produktionen. Om våra antaganden angående tidsvinsten, då i synnerhet 
uppskattningen kring rotormonteringen, skulle visa sig vara felaktig skulle de monetära 
uträkningarna påverkas och generera andra resultat. Då den största monetära vinsten ges 
av de mindre proffsaggregaten, då de säljs i större antal än de större, är det denna del av 
uppskattningen som skulle påverka de ekonomiska beräkningarna mest. Men även om de 
ekonomiska aspekterna blir sämre kvarstår fortfarande fördelarna rörande montörernas 
säkerhet och förbättrade ergonomi (Hunter 2008). Även dessa aspekter är värdefulla om 
än svåra att översätta till monetära medel. 

För att kunna bedöma huruvida produktionen behöver expandera och effektiviseras har vi 
valt att se till de föregående åren och prognosen för det kommande året. Trenden de 
tidigare åren tyder på att Flexit kommer fortsätta expandera med ca 10 % per år. Denna 10 
% ökning antas vara konstant för alla proffsaggregat. Detta antagande kommer avvika från 
sanningen, men om trenden håller i sig kommer denna uppskattning vara tillräckligt nära 
det verkliga utfallet för att vara användbart. Vi väljer att gå 9 år framåt i tiden och bedömer 
att den 10 % ökningen kommer kunna fortsätta. Om istället ett ännu längre tidsintervall 
önskas bör kompletterande metoder som kan stötta prognoserna introduceras. För att 
kunna effektivisera och framtidssäkra produktionen finner vi genom analysen av 
nulägeskartan att vissa processer behöver expanderas. Utöver detta behöver arbetsbördan 
fördelas jämt utöver resurserna, därför beräknas maxkapacitet på produktionen som den 
är i dagsläget. Samt den maxkapacitet som behövs för att möta produktionen år 2025. För 
att kunna säkerställa att produktionen kan möta den prognostiserade efterfrågan borde 
beläggningen av resurser inte överstiga 70-80 % (Bicheno et al. 2006). Överstiger 
belastningen denna gräns ökar risken att slöserier uppstår i form av överproduktion, lager 
och väntan (Bicheno et al. 2006). Angränsande till detta är att om efterfrågan är hög och 
problem uppstår kan det hända att den efterfrågade kvantiteten inte kan produceras.  Vi 
argumenterar för att Flexits resurser kan belastas till den övre gränsen, 80 %, då deras 
arbete till största del är manuell och det finns inga ställtider att ta hänsyn till och ej heller 
ingen dyr utrustning som kan gå sönder. 

För att kunna angripa slöseriet transporter som identifierats används Systematic Layout 
Planning för att strukturera upp flödet mellan processerna (Te-King 2004; Van Donk & 
Gaalman 2004; Wiyaratn & Watanapa 2010; Tapping et al. 2007; Liker & Meier 2006; 
Womack & Jones 1996). En avgränsning som gjordes här är att vi enbart har strukturerat 
upp rörelserna utanför och mellan processerna och bortsett från rörelser som sker inom 
den specifika cellen. Att strukturera upp rörelserna inom cellen anser vi är nästa steg efter 
att en strukturerad och väl fungerande layout etablerats. Resultatet från SLP styrs av 
relationerna som uppskattas mellan processerna och deras ytparametrar (Yang et al. 2000). 
För att minimera felkällor har dessa relationer diskuterats med produktionsansvarig och 
handledare hos Flexit. Då de ingående processerna inte är många och relationerna mellan 
dem är enkla genereras bara ett relationsdiagram och ett storleks-relationsdiagram. Dock 
menar Ojaghi et al. (2015) att ett flertal förslag ska genereras för att sedan utvärderas och 
på så sätt nå det mest lämpade resultatet. Att generera fler relationssdiagram skulle i vårt 
fall dock inte bidra med något nytt då dessa enbart skulle vara olika vridningar i planet. 
Hade det funnits fler ingående processer och mer komplexa relationer hade flera 
relationsdiagram behövts genereras (Te-King 2004). De genererade layoutförslagen 
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utvärderades med hjälp av en viktad beslutsmatris (Bergman & Klefsjö 2012; Yang et al. 
2000). Resultatet påverkas av hur viktningen görs. Vikterna är en sammanfattning av Flexits 
önskemål och förutsättningar. Kostnad är vad som får högst vikt och påverkar resultatet 
mest. Skulle istället flöde eller implementeringsfaktorn vara högre viktat skulle det bli 
svårare att välja mellan de genererade layoutförslagen. Eftersom proffsaggregaten använder 
sig av samma ytor, material och personal, oavsett vilken modell, har vi enbart valt att titta 
på layouten utifrån de största proffsaggregaten. L/S50 aggregaten har flest ingående 
processer och är de mest problematiska i dagsläget. Vi argumenterar för att resultatet skulle 
bli det samma, på grund av de likheter som finns inom produktfamiljen, även om SLP 
skulle behandlat alla proffsaggregat. 

Flexit har idag inte något strukturerat förbättringsarbete. Ideer och engagemang finns, men 
ett gediget ramverk saknas. Ständiga förbättringar är en av grundpelarna inom både TPS, 
Lean och TQM filosofierna (Womack et al. 1990; Liker & Meier 2006; Womack & Jones 
1996; Dahlgaard et al. 1997). Med detta i åtanke vill vi introducera ett förbättringsarbete 
hos Flexit, och detta gör vi genom att presentera Kaizentavla  och 5s-tavlor inspirerade av 
ramverk funna i teorin (Imai 1991; Tapping et al. 2007; Monden 2012). Det är viktigt att 
det finns ett etablerat tillvägagångsätt i förbättringsarbetet för att kunna, på ett systematiskt 
sätt, utvärdera idéer och förslag. Det tillvägagångsätt som vi föreslår att 
förbättringsgrupperna arbetar efter är inspirerat av Demings PDSA-cykel (Deming 1993 
refererad i Bergman & Klefsjö 2012) (Återfinns i bilaga 21). Det är ett erkänt och etablerat 
tankesätt och därför lämpligt att arbeta utifrån (Liker & Meier 2006; Womack & Jones 
1996; Dahlgaard et al. 2007; Bergman & Klefsjö 2012). För att komplettera detta 
tillvägagångsätt föreslår vi att förbättringsgrupperna jobbar med 5 whys och brainstorming 
när de utvärderar idéer och förslag (Liker & Meier 2006; Tapping et al. 2007; Chen et al. 
2010; Dziak 2015). Dessa är enkla metoder, som kan tyckas triviala, men är etablerade och 
erkända. Dessa föreslås för att alla kan använda sig av dem vilket är nödvändigt i och med 
de korsfunktionella grupperna. På grund av projektets omfattning placerades 5 whys, 
brainstorming och PDSA-cykel teorierna i bilagor. 

Ytterligare problem som vi har identifierat är att det inte finns några självklara kanaler 
designerade för kunskapsspridning mellan montörerna. Detta försvårar lärandet, och gör 
det svårt att etablera ett förbättringsarbete. För att effektivt kunna genomföra förändringar, 
och sprida kunskap och på så sätt bidra till organisationens lärande, behöver det finnas 
öppna kunskapskanaler och klara direktiv om hur idéer behandlas. Vidare ska det vara 
allmänt känt inom organisationen var information rörande tidigare resultat och 
genomförande kan återfinnas. För att kunna uppnå detta krävs en öppen 
organisationskultur som ständigt strävar mot att bli bättre (Dahlgaard et al. 2007). Med 
hjälp av öppenhet och engagemang från ledningen (Bergman & Klefsjö 2012; Dahlgaard 
et al. 2007; Yadav 2015) vill vi med hjälp av Kaizentavla och 5s-tavlor visuellt påvisa de 
fördelar som finns med ett ständigt förbättringsarbete (Becker 2001; Liker & Meier 2006). 
Med detta i åtanke fann vi att Gonzales & Martins (2016) åsikter stämmer bra överens med 
de slutsatser och de tankar som det här projektet berör. Ett av de bästa sätten att arbeta 
med ständiga förbättringar på ett hållbart sätt är genom organisatoriskt lärande (Gonzalez 
& Martins 2016). Genom att arbeta med ständigt lärande hos individerna inom 
organisationen kan organisationen överkomma det kulturella hindret ”släcka bränder”. 
Släcka bränder innebär att organisationen inte går till problemets rotorsak utan löser 
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problemet för tillfället, vilket i sin tur leder till att problemet kan återkomma (Gonzalez & 
Martins 2016). 
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 11   Generalisering och bidrag till vidare forskning 

Projektet som presenteras i den här rapporten rör ett specifikt företag och är därför svårt att använda av 
andra akademiker och driva forskningen framåt. Därför presenteras i det här kapitlet en påbyggnad till 
projektet i form av organisatoriskt lärande samt vikten av organisationskulturen. Sammanställningen av 
resultaten i de tidigare delarna utvecklas i detta kapitel för att påvisa generaliserbarheten. 

I projektet föreslås ett flertal förbättringsförslag av olika karaktär. Den första typen av 
förbättringar är i form av utökning av processer och förändring av Flexits fabrikslayout. 
Dessa förbättringar är relativt enkla att genomföra då de är förändringar som endast sker 
en gång. Den andra typen av förbättringar som föreslås i projektet är mindre i storlek, men 
större i karaktär. Dessa förbättringsförslag är en påbyggnad från resultaten av del 1 och 2. 
Att införa ett ramverk och riktlinjer för hur dessa förbättringsförslag ska genomföras är 
den enkla biten. Att få alla medarbetare inom organisationen att engagera sig och sträva 
mot ett långsiktigt mål, i form av ständiga förbättringar, är svårare. Här krävs oftast en 
omfattande förändring av organisationens kultur, vilket kommer mötas av motstånd då det 
är en naturlig del i människors agerande att motsätta sig förändring (Mathieu 2001b). Även 
angränsande till ständiga förbättringar är organisatoriskt lärande. Utan organisatoriskt 
lärande kan företag “glömma” innovationer eller förbättringar som genomförts i samband 
med omstrukturering eller medarbetare som lämnar (Liker & Meier 2006; Wenbin & 
Hongyi 2009). Definitionen av innovationer som används i det här sammanhanget är det 
som presenterats av Herbert Shepard. Enligt Shepard (1967) är en innovation en förändring 
som innebär att organisationen har lärt sig göra något som den inte kunde innan och 
fortsätter göra det på ett hållbart sätt. På samma sätt är det en innovation om en 
organisation lär sig att inte göra något som den tidigare gjort och fortsätter göra det på ett 
hållbart sätt (Shepard 1967). 

Organisatoriskt lärande har blivit vitt etablerat som en viktig ansats organisationer kan 
anamma för att möta dagens konkurrens på en ständigt dynamisk och turbulent marknad 
(Wenbin & Hongyi 2009).  För att kunna transformera och bygga in lärande i en 
organisation diskuterar Wenbin & Hongyi (2009) Total Quality Management som en länk 
mellan organisatoriskt lärande, ständiga förbättringar och prestationer. Organisatoriskt 
lärande är en effekt som uppnås genom att applicera TQM-filosofin.  Ständiga 
förbättringar och organisatoriskt lärande är verksamma på ett ständigt integrerat sätt. 
Wenbin & Hongyi (2009) understryker hur viktigt det är med en lärande kultur samt 
tekniker för lärande och hur dessa påverkar organisationens arbete med ständiga 
förbättringar.   

11.1   Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar är ett traditionellt koncept, som tack vare intresse har etablerats som 
ett kärnverktyg för inkrementell organisationsförändring (Wenbin & Hongyi 2009). 
Ständiga förbättringar kan enligt Gonzalez & Martins (2016) definieras som en process av 
inkrementella, fokuserade och ständiga innovationer som engagerar hela organisationen. 
De inkrementella förändringar/innovationerna sker ofta, och har enskilt inte så stor 
betydelse för hur organisationen presterar. Men när alla dessa små förändringar adderas 
bidrar dessa med ett signifikant resultat till organisationens prestationer (Gonzalez & 
Martins 2016). Ständiga förbättringar syftar även till att reducera kostnader och på samma 
gång öka kvalitén av de producerade produkterna eller tjänsterna (Wenbin & Hongyi 2009). 



65 
 

Wenbin & Hongyi (2009) menar att ständiga inkrementella förbättringar är en av de 
viktigaste kompetenserna inom en organisation. Tyvärr bortser många organisationer från 
detta och ignorerar de inkrementella förändringarna då det inte ser ut att öka 
organisationens direkta prestationer (Wenbin & Hongyi 2009). 

En av nyckelfaktorerna till ett lyckat ständigt förbättringsarbete är ledarskap och 
ledningsengagemang (Liker & Meier 2006). För att en organisation ska kunna implementera 
ständiga förbättringar krävs en transformation av organisationens kultur, från en 
centraliserad till en mer decentraliserad och från expert styre till en ledning som är högt 
engagerad i produktionen. Detta uppnås via träning, ansvarsfördelning, teamwork, 
jobbrutiner och andra HR-relaterade funktioner. Sammanfattningsvis kan ständiga 
förbättringar sägas innebära en ständig process av organisatorisk transformation. Ständiga 
förbättringar behöver och kommer konsekvent att förändra organisationens beteende och 
kultur. Denna process sker dock gradvis och i en liten skala under en längre period. 
Ständiga förbättringar kräver ett engagemang mot lärande, utan lärande skulle 
organisationen bara repetera de tidigare mönstren och beteenden och förändringen som 
skapats skulle bli kortlivad (Wenbin & Hongyi 2009). 

11.2   Organisatoriskt lärande 

Organisatoriskt lärande definieras som en process där en organisation utvecklar och 
bibehåller sin dynamiska kapacitet genom kognitiva- och beteendeförbättringar (Zollo & 
Winter 2002). Organisatoriskt lärande kan brytas ner i två huvuddelar, taktisk kunskap och 
organisationsrutiner. Taktisk kunskap syftar till de individuella medarbetares känslor, 
intuitioner och insikter. Detta är högst specifikt för respektive individ och kan därför vara 
svårt att artikulera och överföra till andra. Denna del är central för organisationens 
utveckling av hållbara konkurrensfördelar. Organisationsrutiner kan beskrivas som ett stabilt, 
men ändå flexibelt, mönster av hur organisationer beter sig när de utsätts för intern eller 
extern stimuli (Wenbin & Hongyi 2009).  Den centrala lärandeprocessen, där 
organisationen skapar sina organisatoriska rutiner och lagrar den taktiska kunskapen, sker 
via ackumulerade erfarenheter (Zollo & Winter 2002). En annan viktig aspekt att diskutera 
är skillnaden mellan individuellt lärande och organisationens lärande. Organisationens 
lärande är uppbyggt av individernas lärande, men det kan inte sägas att organisationens 
lärande är summan av det individuella lärandet (Argyris 1992). Övergången mellan dessa 
olika läranden kan beskrivas som en ständigt pågående process att transformera från den 
individualistiska nivån till den organisatoriska. 

För att en organisation ska kunna dra nytta av medarbetarnas lärande måste organisationen 
förändras och formas av individerna inom organisationen. Sker förändringarna på individ-
, grupp- och systemnivå engageras alla medlemmar inom organisationen och 
förutsättningar för lärande etableras. I ett arbete med ständiga förbättringar kan det finnas 
mycket som främjar denna lärandeprocess. Ett ständigt förbättringsarbete kan leda till 
förändringar och förbättringar inom organisationen, vilka uppnås bland annat genom att 
individers beteenden transformeras till rutiner genom användning av Demings PDSA-cykel 
(Wenbin & Hongyi 2009; Bergman & Klefsjö 2012; Dahlgaard et al. 2007).  Ett ständigt 
förbättringsarbete karaktäriseras av ett högt engagemang och delaktighet av 
organisationens alla medlemmar i förändringsprocessen och stödjandet/främjandet av 
kunskapsspridning och överförbarhet av kunskap. Även aspekter så som engagerat 
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ledarskap, medarbetarinvolvering och innovationsdrivning är viktiga i arbetet mot ständiga 
förbättringar (Dahlgaard et al. 1997; Yadav 2015). Dessa bidrar till att organisationens 
kultur ändras och blir mer öppen för att stödja lärande (Wenbin & Hongyi 2009). 

Lärandeprocessen kan liknas med en rullande snöboll, ju längre den rullas, ju mer fastnar 
på den. Det aktuella lärandet är baserat på vad som tidigare lärts. Organisationer och 
individer lär från tidigare erfarenheter, vilket i sin tur gör att tidigare lärdomar ligger till 
grund för de nya lärande aktiviteterna och på så sätt främjar möjligheten att lära om något 
nytt. Har en organisation en lång historia av lärande kommer det vara enklare för 
organisationens medlemmar att lära sig något nytt (Wenbin & Hongyi 2009). 

Kopplingen mellan organisatoriskt lärande och ständiga förbättringar blir tydlig genom 
ovanstående resonemang. Genom Shepards definition “en innovation en förändring som 
innebär att organisationen har lärt sig göra något som den inte kunde innan” kan även 
innovation bindas till organisatoriska lärande och ständiga förbättringar. För att belysa 
denna koppling ytterligare hanterar nästa stycke innovation och innovationsprocessen. 

11.3   Innovationsprocessen 

Innovationsprocessen beskrivs som en multi-fas process där nya eller förbättrade 
produkter, tjänster, processer, policys, strukturer eller administrativa system genererats och 
adopteras för att möta en organisations dynamiska omgivning, för att vara effektiv, och för 
att behålla konkurrenskraft på marknaden (Holt & Daspit 2015). Enligt Holt & Daspit 
(2015) kan, på organisations nivå, innovationsprocessen delas in i två breda faser, 
innovations generering och anpassning. I generingsfasen utvecklas idéer och produkter. En 
introduktion av en innovation inom en organisation kräver ofta individuell eller kollektiv 
förändring hos de anställda. På grund av detta är anpassningsfasen av en innovation hårt 
knuten till organisationstransformation (Holt & Daspit 2015). Vid organisationsförändring 
(vilket inkluderar innovationer (Holt & Daspit 2015)) måste ledning och styrande organ 
inom organisationen förbereda sig på att möta motstånd (Waddell et al. 2014). Det kommer 
finnas motstånd på både organisations- och individnivå. Detta på grund av människors 
naturliga tendenser till att motstå förändringar (Mathieu 2001b). Burns (2009) menar att en 
stor del av det organisatoriska motstånd som kan uppstå vid förändring kommer ifrån 
nyckelpersoner och personer med makt inom organisationen, som i och med förändringen 
känner sig hotade och motsätter sig förändringen i fråga. Motstånd inom organisationen 
kommer göra det svårt, om inte omöjligt, att framgångsrikt implementera de önskade 
förändringarna (Waddell et al. 2014; Georgalis et al. 2015). I kontrast till detta menar Cheng 
& Petrovic-Lazarevic (2005) att motstånd inte alltid är något som ska bekämpas, utan 
snarare något som ska uppmärksammas och arbetas med. Om motståndet är förutsett, 
respekterat och accepterat kan det arbetas med och implementeringen av förändringen har 
större chans att lyckas (Cheng & Petrovic-Lazarevic 2005). 

 

Panuwatwanich & Stewart (2012) trycker på vikten av organisationskulturen vid 
innovationer. För att en innovation ska kunna accepteras måste organisationens kultur 
kunna hantera spridningen av innovationen (Panuwatwanich & Stewart 2012). Vidare 
skriver Holt & Daspit (2015) om Rediness (villighet) för förändring (innovation). De menar 
att villighet/beredskap representerar hur redo och motiverade organisationen och dess 



67 
 

individer är att framgångsrikt genomgå den turbulenta innovations fasen, anpassningsfasen. 
Genom att systematiskt och fokuserat undersöka och förstå organisationens villighet kan 
organistionsledning identifiera gap i hur de uppfattar organisationen och hur det faktiskt 
ser ut. Innovationsvilligheten i en organisation består av specifika strukturella och 
psykologiska faktorer (Holt & Daspit 2015). Dessa faktorer kan sedan delas upp i ytterligare 
två dimensioner, individuell och organisatorisk. De strukturella faktorerna representerar de 
grundläggande byggstenarna som innovationsvilligheten kommer vila på. Dessa byggstenar 
i sig själv är inte tillräckligt för att föra organisationen genom anpassningsfasen. De 
strukturella faktorerna berör hur medarbetarna hanterar innovationen inom 
organisationen. För kunna föra organisationen genom hela anpassningsfasen måste även 
psykologiska faktorer betraktas hos organisationen och dess anställda (attityder, tankar och 
avsikter) (Rafferty et al. 2013). I kontrast till de strukturella faktorerna angränsar de 
psykologiska faktorerna till organisationskulturen. Organisationer måste undersöka sina 
organisationskulturer för att identifiera om organisationen är redo för förändring, i form 
av innovation. Organisationskulturen måste vara öppen och aktiv så att innovationen 
effektivt kan spridas genom organisationen. Genom att tvinga in en innovationsförändring 
i en organisation som inte är redo motverkar innovationen sitt eget syfte (Panuwatwanich 
& Stewart 2012). 

11.4   Organisationskultur 

Organisations kultur är allmänt definierat som en samling av delade värderingar, normer 
och trosatser inom organisationen (Gudmundson et al. 2003). Gudmundson et al. (2003) 
menar att det finns en koppling som relaterar organisatorisk förändring, tillväxt och 
innovation till nästan alla organisationskulturella ramverk. En annan intressant iakttagelse 
är att forskning pekar på att en positiv attityd mot ett arbete med ständiga förbättringar 
finns i innovativa organisationer (Gudmundson et al. 2003). Van Breda-Verduijn & 
Heijboer (2016) menar att det även kan fastslås att ett organisatoriskt lärande inom en 
organisationskultur är viktigt för organisatorisk innovation/förändring. Chandler et al. 
(2000) refererad i Gudmundson et al. (2003) finner att ett stöttande ledarskap och 
belöningssystem är positivt korrelerat till en innovativ organisationskultur.  Vidare finner 
även Gudmundson et al. (2003) att mindre organisationer, med en plattare hierarki, och 
färre HR inblandningar tenderar att ha bättre förutsättningar för att adoptera en innovativ 
organisationskultur. Ogbonna & Harris (2000) beskriver en positiv korrelation mellan ett 
engagerat ledarskap och en innovativ organisationskultur. Vidare bevisar Ogbonna & 
Harris (2000) en negativ korrelation mellan en byråkratisk kultur och en innovativ kultur. 
Gudmundson et al. (2003) diskuterar även hur arbetarengagemang och innovation är 
positivt korrelerat. 

 

Organisationskultur är starkt relaterat till innovation. Organisationer ska fokusera på att 
skapa organisationsprocesser och aktiviteter för att uppmuntra och belöna de anställda för 
att utveckla nya idéer och hjälpa de anställda att implementera dessa idéer (Gudmundson 
et al. 2003). Ett belöningssystem borde etableras för att få de anställda att bli motiverade 
och engagerade till att genomföra förändringar. Detta system ska förslagsvis vara knutet, 
på ett positivt sätt, till implementationen av förslagen. Organisationskulturen spelar en stor 
roll i innovationsprocessen för organisationer (Gudmundson et al. 2003). En organisation 
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som är intresserade av att maximera kreativitet, innovation och konkurrensfördelar måste 
analysera organisationens kultur (Van Breda-Verduijn & Heijboer 2016).   

11.5   Slutsats 

Wenbin & Hongyi (2009) har identifierat ett forskningsgap rörande organisatoriskt lärande, 
ständiga förbättringar och deras relation. De ställer sig frågan om en organisation ska 
implementera organisatoriskt lärande eller ständiga förbättringar först. Wenbin & Hongyi 
(2009) föreslår att relationen ska undersökas med hjälp av longitudinella fältstudier. Vi 
instämmer men anser samtidigt att våra slutsatser i och med samarbetet med Flexit AB kan 
bidra till det här området. 

I projektets tredje del föreslås det att ett arbete med ständiga förbättringar skulle gynna 
utvecklingen och effektiviteten av Flexit AB’s produktion. Genom att bygga och 
introducera ett förbättringsarbete som grundar sig i de presenterade ramverken inom 5s 
och Kaizen menar vi att en väg banas för ett organisatoriskt lärande.   

Vårt bidrag till forskningsområdet, föreslaget av Wenbin & Hongyi (2009), baseras på 
intervjuer och observationer gjorda tillsammans med Flexits medarbetare. För att kunna 
motivera och engagera montörerna upptäcktes att de behövde kunna relatera till de 
förändringar och förbättringsförslag som föreslogs. Utan denna personliga relation 
upplevdes ingen delaktighet och det försämrade även engagemanget, vilket ledde till 
uppgivenhet och motstånd från montörerna. När förändring av områden rörande 
organisatoriskt lärande och organisationskultur diskuterades möttes detta av motstånd och 
liten eller ingen samarbetsvilja. Men när istället Kaizen och, framförallt, 5s diskuterades 
möttes förbättringsförslagen av välvilja och engagemang.   

När vi undersökte detta fenomen närmare insåg vi att det berodde på organisationens 
lärande och den omgivande organisationskulturen. Lärandet och kulturen är abstrakta 
områden som är svåra att relatera till, vilket leder till att montörerna blir mindre engagerade 
och känner mindre delaktighet. De ständiga förbättringarna, när de presenterades i form 
av 5s och Kaizen, gjorde det mer konkret och lättare att relaterat till den fysiska 
omgivningen. När förbättringarna presenterades på detta sätt gjorde de montörerna mer 
angelägna att engagera sig och mer villiga att driva igenom förändringar, då de kunde 
relatera till problemen och lösningsförslagen. 

Att arbeta med ständiga förbättringar är att driva utvecklingen framåt med små 
inkrementella förbättringar eller innovationer, någon gång ibland en radikal förändring som 
får organisationen att ta ett större kliv framåt. Utan ett organisatoriskt lärande är det svårt, 
om inte omöjligt, att driva de ständiga förbättringarna framåt då innovationer som 
genomförts faller i glömska då individer flyttas i och med omstruktureringar eller slutar. 
Alltså, rent krasst existerar inget långsiktigt arbete med ständiga förbättringar utan 
organisatoriskt lärande. Utan förändringar behövs inget organisatoriskt lärande då det inte 
heller finns något att glömma bort. Dock, när organisationer står inför frågan om de ska 
börja med att introducera organisatoriskt lärande eller ständiga förbättringar föreslår vi att 
börja med ständiga förbättringar, då det är lättare för den specifika individen inom 
organisationen att relatera till. När förbättringsarbetet väl är påbörjat är det lättare att 
komplettera med den organisatoriska lärandeprocessen efterhand. För att ett arbete med 
ständiga förbättringar ska vara hållbart och kontinuerligt måste det finnas ett 
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organisatoriskt lärande. När detta väl är etablerat kan de ständiga förbättringarna ses som 
en del i den organisatoriska lärandeprocessen. 
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13 Bilagor 

Bilaga 1 - Materialflöde genom fabriken 
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Bilaga 2 - Värdeflödeskarta nuläge L/S50 
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Bilaga 3 - Värdeflödeskarta nuläge resterande proffsaggregat 
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Bilaga 4 – Processtider för L/S50 aggregat. 
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Bilaga 5 - Processtider för resterande proffsaggregat tidslinje 
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Bilaga 6 - Framtidskarta L/S50 
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Bilaga 7 - Framtidskarta resterande proffsaggregat 
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Bilaga 8 - Spaghettidiagram över montering av ett L/S50 aggregat 
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Bilaga 9 - Spaghettidiagram Rotormontering 
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Bilaga 10 - Spaghettidiagram Fläktmontering 
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Bilaga 11 -Spaghettidiagram Kittning och montering rotormodul 
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Bilaga 12 - Spaghettidiagram kittning och montering Frånluftsmodul (Tillluftsmodulen är 

nästan identisk) 
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Bilaga 13 - Layoutförslag 1 

Råvarulagret ligger kvar på sin plats, men tillverkningen av proffsaggregaten har flyttats 

närmare för att reducera transporter. Cellerna för de olika processerna har en öppnare 

karaktär för att underlätta flödet mellan processerna samt för att reducera transport 

sträckor mellan dem. Observerat och funnet från intervjuerna är att lyfthjälpmedel borde 

införas vid rotorprocessen (3.) samt vid monteringsprocessen (6.7.8.). Att dessa ligger 

angränsande gör det möjligt att utnyttja en TELFER-anordning till båda processerna. 

Styrning och elbräda till aggregaten (1.2.) kan argumenteras för att den ska vara placerad 

där den är idag på grund av att det området är jordat och att det är kostsamt att flytta. Men 

för att minska transporter genom fabriken skulle det vara mer fördelaktigt om de 

processerna var placerade som det illustreras. Detta skulle vara en fördelaktig placering då 

det inte bara tillverkas ingående artiklar till proffsaggregaten i (1.2.), utan även ingående 

artiklar till alla Flexits aggregat. Av den anledningen borde denna process ligga mer centralt. 

Den fria ytan kan användas för eventuell expandering.  
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Bilaga 14 - layoutförslag 2 

För att genomföra det här layoutförslaget krävs mer omfattande förändringar, detta leder 

dock till att flödet genom fabriken blir mer jämställt i förhållande mellan produktionionen 

av proffsaggregaten och de andra typerna aggregaten. Det kan argumenteras att det inte 

bör vara jämställt då produktionen av proffsaggregaten är i mindre skala. Utgående och 

inkommande produkter kommer och lämnar i dagsläget på samma position. För flödets 

skull argumenteras att dessa ska separeras och vara på varsin långsida av fabriken se 

illustration. Ser man till all nuvarande produktion inom fabriken kommer den här layouten 

att generera det bästa flödet. Dock blir det en dyrare investering och mer tidskrävande 

förändring. Beroende på att monteringen (6.7.8.) och rotorn (3.) är avskiljda med en 

truckgång emellan behöver de utrustning i båda cellerna för att kunna förbättra 

monteringen. Styrning och elbräda (1.2.) är flyttad från det jordade området vilket betyder 

att det behöver göras om. Det är möjligt att tillåta dessa processer att ligga kvar på sin 

nuvarande position men det leder till att ytan blir dåligt utnyttjad. Det i sin tur leder till att 

eventuella expanderingar blir svåra att genomföra utan bygga ut. 
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Bilaga 15 - Layoutförslag 3 

Här föreslås en en total förändring av layouten. Lagret flyttar till ena kortsidan tillsammans 

med ingången för ingående gods. Utgången flyttas till höger längst långsidan. Skulle inte 

kontoren vara placerade i vänstra nedre hörnet skulle vi argumentera för att utgången för 

utgående gods skulle vara i mitten av den högra väggen. Detta för att öka förutsättningarna 

för ett jämt flöde genom fabriken. Monteringsprocessen (6.7.8.) och rotorprocessen (3.) är 

angränsande vilket gör det fördelaktigt på grund av de hjälpmedel som de processerna 

behöver. En yta kan lämnas outnyttjad för expandering om så önskas. Denna lösning 

fokuserar mest på flödet av proffsaggregaten och tar inte lika mycket hänsyn till 

tillverkningen av de andra aggregaten. Detta gör att dessa kommer få transporteras länge 

för att komma till färdigvarulagret. Elbrädan och styrningsprocessen flyttas och läggs 

nedanför sin tidigare position, vilket gör att det jordade området behöver flyttas. 

  



89 
 

Bilaga 16 - Detaljerat layoutförslag 
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Bilaga 17 - det nya materialflödet 
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Bilaga 18 - 5s TAVLA 
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Bilaga 19 - Kaizen Tavla 
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Bilaga 20 - Kaizen Blankett 
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Bilaga 21 - PDSA-cykeln, Five why och Brainstorming 

En organisation måste ständigt arbeta med att försöka förbättra kvalitén på de produkter 

de producerar. Om ett marknadsledande företag med bra rykte och kvalitet slutar förbättra 

sina produkter kommer det leda till att de inte kommer vara ledande länge till. Grundregeln 

inom kvalitetsförbättring är att det alltid finns ett sätt att uppnå en högre kvalitet till en 

lägre kostnad eller ett mindre resursåtgång (Dahlgaard et al. 2007). En av de mest använda 

verktygen för att arbeta med ständiga förbättringar är Deming’s PDSA-cykel, se figur 36 

(Plan-Do-Study-Act) (Bergman & Klefsjö 2012).  

 

Figur 36. Plan - Do - Study - Act 

PDSA-verktyget är en cyklisk process för att skapa bättre kvalitet genom att planera en 

förändring, genomföra förändringen, studera resultatet av förändringen och agera mot det 

resultat som studien genererade. Därefter planeras nya förändringar och stegen i figur 36 

upprepas (Deming 1993 refererad i Bergman & Klefsjö 2012).För att kunna utvecklas och 

möta kundkraven krävs förändring, och förändringar kommer leda till misslyckanden vid 

något tillfälle. När detta inträffar är det viktigt att acceptera misslyckandet och ta lärdom 

av misslyckandet för att kunna förhindra att det sker igen, vilket då omvärderar 

misslyckandet till en förbättrings möjlighet (Dahlgaard & Dalhgaard-Park 2006).  

Five Why 

En effektiv analys är avgörande för att finna och förstå de många potentiella orsakerna som 

ett problem kan uppkomma ifrån. För att kunna identifiera dessa potentiella orsaker är det 

nödvändigt att avgränsa sök -och fokusområdet till de mest signifikanta orsakerna (Liker 

& Meier 2006). Five Why’s är en enkel teknik som bland annat används inom Kaizen, och 

som med fördel kan användas som analysmetod för att identifiera orsaker till problem. 

Tekniken används för att kunna finna rotorsakerna till de problem eller slöserier som 

identifierats. Tekniken går ut på att frågor ställs till en kunnig person inom området eller 

sig själv angående varför problemet uppstått (Liker & Meier 2006). Trots namnet upprepas 

denna fråga inte fem gånger utan tills de underliggande orsakerna till den uppställda 

problematiken har identifierats (Liker & Meier 2006). Det är viktigt att finna de 

underliggande orsakerna till problem för att kunna arbeta med ständiga förbättringar. Det 

handlar inte enbart om att lösa problem när de uppstår, utan snarare att spåra problemen 

till källan och eliminera problemen från att uppstå igen (Tapping et al. 2007; Chen et al. 

2010). Det är viktigt att användare av “Five whys”-metoden är medvetna om att flera svar 
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kan genereras från samma problem, som i sin tur måste undersökas vidare. Det är fullt 

möjligt att det finns flera orsaker som ligger till grund för de problemen som upplevs. 

Vidare måste reflektion över de uppkomna svaren genomföras för att förståelse ska kunna 

skapas. Det är också viktigt att analysen inte upphör för tidigt då detta kan leda till en 

situation där lösningar till ett problem som inte är en rotorsaken uppkommer. Styrkan med 

“Five whys” är att organisationen med hjälp av liten resursåtgång kan identifiera rotorsaker 

till problem, vilket leder till kontinuerliga besparingar som i sin tur kan leda till stora vinster 

över tid (Liker & Meier 2006). 

Det kan finnas många problem inom en organisation och dessa kan i sin tur ha olika 

rotorsaker. När en kartläggning av problem görs måste det finnas en medvetenhet att 

problemen måste prioriteras för att inte kartläggningen ska bli för resurskrävande. 

Prioriteringen bör göras utifrån en utvärdering och isolering av anledningarna i ett tidigt 

stadie så att organisationen kan fokusera på det som anses viktigast (Liker & Meier 2006). 

Brainstorming 

Ett verktyg som är väl etablerat och använt är Brainstorming. Med hjälp av detta verktyg 

genereras många idéer under en kort tidsperiod. Det är viktigt att det inte finns några 

barriärer när brainstorming genomförs och det måste klargöras att inga idéer är bra eller 

dåliga, kritiseras eller dömas ut (Tapping et al. 2007). Dziak (2015) presenterar kritik 

gentemot att inte tillåta kritik vid idégenerering. Att förbjuda kritik kan leda till att de idéer 

som presenteras och utvärderas inte har samma höga standard som annars skulle kunna 

nås om kritik var närvarande. Konstruktiv kritik kan uppmuntra gruppmedlemmarna att 

arbeta hårdare och att få dem att se över sina idéer och förbättra dem. Samt att det 

uppmuntrar dem att kontinuerligt se över och utvärdera sina idéer, vilket potentiellt sett 

kan höja kvalitén. Brainstorming presenterades först som en gruppuppgift men har under 

årens lopp kommit att utvecklas både inom grupper och som bas för individuella 

idégenereringar. Det har kommit att bli en metod som används inom många olika områden 

samt av många olika individer (Dziak 2015).  

PDSA-cykeln presenteras som ett metodisk tankesätt att bemöta ständiga förbättringar 

med. Cykeln erbjuder ett ramverk som förbättringsgrupper med fördel kan använda som 

stöttepelare i förbättringsarbetet. Brainstorming presenteras tillsammans med five whys 

som kompletterande verktyg som kan användas inom det förbättringsarbete som föreslås 

i projektets tredje del. 

 

 

 



 
 

 


