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ABSTRACT  

A metal-processing workshop north of Stockholm, the lack of space is so prominent that the 

company is considering expanding the premises. The expansion is lingering and therefore the 

company wants to evaluate alternative solutions to expansion. The aim of this study is to study 

the current situation and evaluate how an implementation of the Lean principles waste 

elimination,  5S and JIT could affect the space requirement and how this could be incorporated. 

The study was performed in order to explore an alternative to expansion and motivate the staff 

to improve.  

A case study has been performed on the company described above, where empirical data have 

been collected through observations and interviews. These have been analyzed thematically 

against the theoretical framework. The empirical data was categorized thematically with a focus 

on order, storage, and flow, as well as education, quality, and communication.  

The study showed that high levels of work in progress and large volumes of tools are the main 

reasons for the lack of space in the workshop. By implementing a waste centered strategy the 

company could minimize storage, both work in progress and finished goods, as well as reduce 

the space required for storing gods that have arisen due to the flow through the workshop, which 

would reduce the space requirements. By implementing 5S the volumes of tools could be 

minimized, and by implementing JIT work in progress can be minimized, thus reducing space 

requirements.  

The company is recommended to start working by the Leanprinciples, as well as create a culture 

where all personnel at the company is involved and responsible for improving the company. 
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SAMMANFATTNING 

I en plåtbearbetande verkstad norr om Stockholm, upplevs en platsbrist så akut att företaget 

överväga att bygga ut lokalerna. Då utbyggnad dröjer vill de utvärdera alternativa lösningar för 

platsbristen. Syftet är med denna studie är att studera situationen och utvärdera hur en 

implementering av Leanprinciperna slöseri elimnering, 5S och JIT skulle kunna påverka 

platsbristen samt hur det skulle kunna införas. Arbetet utförs för att visa på en alternativ lösning 

samt motivera personalen på företaget att förbättras. 

En fallstudie genomförs på företaget ovan beskrivet, där empiriska data samlats in genom 

observationer och intervjuer och sedan analyserades tematiskt mot den teoretiska referensramen.  

Den empiriska datan kategoriserades tematiskt och stort fokus lades på ordning, lager och flöde, 

men även utbildning, kvalitet och kommunikation.  

Studien kom fram till att höga nivåer av produkter i arbete och stora volymer av verktyg är 

grundorsakerna till platsbristen på företaget. Genom att applicera en slöserieliminerande strategi 

kan fallföretaget minska mängden lager, både produkter i arbete och färdigvarulager, samt 

minska behovet för lagringsplatser som uppkommer på grund av flödets väg genom verkstaden, 

vilket i sin tur minskar platsbristen. Applicering av 5S skulle minska volymerna av verktyg och 

färdigvarulager, och JIT implementering skulle minska mängden produkter i arbete.  

Företaget rekommenderas börjar arbeta för att införa Leanprinciperna, samt skapa en kultur där 

alla på företaget tillsammans arbetar för att förbättra företaget. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

I en verkstad några mil norr om Stockholm sliter en liten plåtsbearbetningsfirma med att få 

plats i sina lokaler, företaget har ca 25 anställda och har på tre år fördubblat antalet ordrar 

genom verkstaden. Företaget vill bygga ut, men hyr lokalerna och hyresvärden är motvillig och 

drar ut på tiden. Samtidigt är platsbristen i den funktionella verkstaden så stor att alla 

pallplatser i ställagen är fyllda, pallar står fristaplade framför ställagen, i gångar och på 

arbetsplatser. I intervjuer med operatörer framkommer det att platsbristen tvingar operatörer att 

spendera timmar om dagen letandes och flyttandes pallar för att komma åt materialet de ska 

arbeta med. Ledningen vill nu undersöka alternativa lösningar för att uppnå en minskad 

platsbrist.  

Funktionella verkstäder befinner sig enligt Chapman (2005) ofta i en situation med höga nivåer 

av produkter i arbete (PIA), där operatörer och chefer spenderar mycket tid sökandes efter 

produkter som är spridda över verkstaden, och mycket energi går åt att hantera defekter. 

Situationen leder till onödigt långa ledtider och lägre produktivitet, högre 

produktionskostnader, sena leveranser, dolda säkerhetsrisker och platsbrist.  

Lean är läran om den resurssnåla produktionen, och utvecklades som Toyota Production 

System (TPS) av Toyota under de ekonomiskt svåra åren efter andra världskriget. I Japan 

behövde de producera många olika typer av bilar i små volymer på samma monteringslina, 

Taiichi Ohno fick uppdraget att göra Toyotas produktion minst lika effektiv som Fords, utan de 

stora kapital och marknad som Ford hade. Idag är resultatet en världsledande tillverkare som 

influerat producenter på alla kontinenter. (Liker, 2009) 

Flertalet publikationer; Bhasin (2011), Haiden och Mirza (2015), Koenigsaecker (2005), 

Finnsgård et al. (2011), talar om att Lean har en positiv inverkan på anläggningsutnyttjandet, 

men ofta nämns bara ett procenttal och inte mer. Det finns därför behov av att utforska hur 

Lean faktiskt påverkar anläggningsutnyttjandet.  

Den här studien undersöker hur ett urval av Leanprinciper kan påverka platsbristen i en 

funktionell verkstad. Undersökningen tar avstamp i tre Leanprinciper, slöserier, 5S och Just-in-

time (JIT).  

1.2. Problemformulering 

I dagsläget finns inga betydande kunskaper om Lean på fallföretaget, en orsak till att de ännu 

inte kunnat åtnjuta de fördelar som exempelvis Chapman (2005) talar om. Företaget behöver 

motiveras och visas verkan av implementering av Leanprinciperna på platsbristen, samt 

tillvägagångssätt. 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur applicering av utvalda Leanprinciper kan påverka 

platsbristen på fallföretaget, samt hur detta kan införas. Genom litteraturgenomgång har 

existerande teori på området undersökts och jämförts med fallföretaget för att teoretiskt 

undersöka hur små och medelstora företag genom dessa principer kan minska sin platsbrist. För 

att göra detta har följande frågeställning ställts upp: 

- Hur kan införandet av Lean-principerna slöserier – muda, 5S och JIT påverka 

platsbehovet på fallföretaget och skulle detta kunna införas? 

Studien genomförs i syfte att visa fallföretaget alternativ till utbyggnad samt för att motivera 

dem till förändring.  

1.4. Avgränsningar  

Denna studie kommer fokusera endast på tre Leanprinciper, slöserier, 5S och JIT. Inga andra 

principer eller helhetssystemet Lean kommer inkluderas.  
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Studien är en fallstudie och kommer genomföras på ett plåtbearbetande företag under våren 

2018.  

I studien kommer platsbrist och platsutnyttjande vara fokusområdet, andra aspekter kommer 

bara betraktas om de har påverkan på platsbristen eller platsutnyttjandet.  
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2.  METOD 

I följande kapitel kommer studiens ansats och metod att presenteras och argumenteras för.  

2.1. Ansats 

För att uppfylla studiens syfte genomfördes en kvalitativ studie grundad i en fallstudie. 

Vidare har en litteraturstudie genomförts för att etablera teoretiskt nuläge och lägga den 

teoretiska grunden inför studien.  

Fallstudien 
En fallstudie valdes att genomföras på ett företag som visade stora möjligheter för förbättring 

gällande platsanvändning. Studien valdes att göras på företaget där problematiken 

identifierades för att undersöka om situationen kunde förbättras och hur, primärt tack vare 

tillgången till företaget, med det fanns inte heller kunskap om situationen var liknande på andra 

företag.  

Vidare lämpade sig en fallstudie då data av etnografisk natur och deskriptiva beskrivningar av 

processer och situationer ansågs nödvändiga för genomförandet av studien, vilket enligt 

Saunders et al (2012) är gångbart i en fallstudie.  

Fallstudien ansågs fördelaktig med tanke på den detaljrika empiri och dess förmåga att enligt 

Blomkvist & Hallin (2015) fånga verklighetens komplexitet.  

2.2. Genomförande av studien 

Studien genomfördes under perioden januari 2018 – augusti 2018 som en iterativ process enligt 

Figur 1, flertalet olika frågeställningar för studien övervägdes, och påbörjades innan den 

slutgiltiga problematiken fastslogs, i början på april. Mycket tid lades i början av arbetet ned på 

att specificera studien och fastställa bakgrunden, se Figur 1 steg 1–3. Fallföretaget var från 

början bestämt, men den exakta problematiken som skulle studeras var inte fastställd, på 

fallföretaget fanns det stora möjligheter att studera olika situationer som relaterade till 

författarens studier och kunskaper. I februari började insamlingen av empiriska data, i form av 

intervjuer och observationer, vilket var färdigt i maj. Kring mitten av insamlandet av empiriska 

data, i början av april, påbörjades insamlandet av data till den teoretiska referensramen och 

litteraturstudien, steg 3–5 i Figur 1, efter att exakt problematik för studien bestämts. Vidare 

tolkning av data och rapport om resultat och slutsatser, se steg 4–6 i Figur 1, gjordes juni-

augusti. Studien redovisades sedan i september.  
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2.3. Primär- och sekundärdata 

Under studien har både primärdata och sekundärdata använts, primärdata från observationer 

och intervjuer, och den insamlade sekundärdata ifrån artiklar och böcker (Blomkvist & Hallin, 

2015). Följande avsnitt beskriver hur de olika typerna av data samlades in.  

Observationer 
Under fallstudien gjordes en rad observationer på fallföretaget. Observationerna har 

genomförts på ett ostrukturerat sätt vid besök på fallföretaget. Under besöken har 

fältanteckningar och fotografier tagits som sedan har legat till grund för sammanställningen av 

observationerna. Utöver observationerna har samtal förts med nyckelinformanter, så som 

operatörer och företagsledning, för få en korrekt förståelse och kontakt mer rätt personer, 

situationer och platser (Bryman & Bell, 2005), se Ostrukturerade intervjuer.  

Vid observationerna har områden som ordning, lagring, flöde, personal och kommunikation, 

förändring, ledning, maskiner och kvalitet studerats utifrån hur de presterar ur ett Lean 

perspektiv, primärt med grund i de tre Lean principerna studien fokuserar på. Observationerna 

som påbörjades under arbete på fallföretaget under sommaren 2017 som fullständig deltagare, 

och fortsattes under våren 2018, då vid ett femtontal dagslånga besök på fallföretaget och då 

mer som observatör-och-deltagare enligt Bryman & Bell (2005). I sammanställningen av 

observationerna görs inte skillnad på vad som samlats in under sommaren 2017 och våren 

Figur 1 Genomförande av studien, 
anpassning av modell presenterad av 
Bryman & Bell (2005) 
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2018, och därigenom görs inte skillnad på observatörens roll under observationen. 

Observationer gjordes i hela verkstaden från råmateriallager, till utleveransavdelning.  

Intervjuer 
Under arbetet med att samla in empiriska data på företaget gjordes ostrukturerade intervjuer 

och semistrukturerade intervjuer, för att få så god förståelse som möjligt för situationen, då 

användning av olika forskningsmetoder ökar möjligheten att fånga den komplexa helheten 

(Bryman & Bell, 2005).  

Ostrukturerade intervjuer 
Under de inledande veckorna av studien och i kombination med observationerna hölls 

ostrukturerade intervjuer med personalen, under ett tiotal dagar under besök på verkstaden. 

Dessa intervjuer hölls för att skapa en förståelse för situationen och för att förbereda inför de 

semistrukturerade intervjuerna, i enlighet med Saunders et al (2012). Intervjuerna gjordes med 

operatörer och andra medarbetare, på och kring operatörens arbetsstation, vilka ofta var 

föremål för intervjun. Under de ostrukturerade intervjuerna användes fältanteckningar som 

dokumentationsmetod.  

Semistrukturerade intervjuer 
Under våren 2018 hölls 14 semi-strukturerade intervjuer med personal på företaget, 13 

intervjuer hölls med operatörer och 1 med produktionschefen. Intervjuguider för intrevjuerna 

finns i bilaga 1 - 3 

Anledningarna till att semi-strukturerade intervjuer hölls var för att förstå varför vissa beslut 

togs, för att förstå attityder och åsikter, för att förstå och skapa en personlig kontakt med 

personalen som arbetar i verkstaden (Saunders, et al., 2012). Frågorna som ställdes var breda 

och generella för att fånga många aspekter och faktorer som kunde påverka platsbristen, direkt 

och indirekt. Vidare fördes ostrukturerade intervjuer vid behov av fördjupad insikt.  

En semi-strukturerad intervju är flexibel och ordningen av frågor varieras, följdfrågor ställs och 

metoden är mer öppen för skillnader mot en ursprunglig hypotes än en strukturerad intervju 

(Bryman & Bell, 2005). Det hela leder till en mindre risk för missförstånd som bedömdes 

kunna bli hög i vissa intervjuer när förståelsen för Lean bland vissa operatörer bedömdes som 

mycket låg.  

Under intervjuerna togs fältanteckningar, och intervjuerna spelades in för senare analys. 

Intervjuerna transkriberades inte då det i det här läget inte var intressant att veta hur saker sades 

(Bryman & Bell, 2005), istället var meningen med inspelningen att skapa möjlighet för 

intervjuaren att fokusera på intervjun, och att vid analys kunna gå tillbaka och lyssna flera 

gånger (Bryman & Bell, 2005). All personal som blev intervjuad skrev på ett dokument, se 

Bilaga 4 – Godkännande inför intervju, för att säkerställa deras godkännande att bli intervjuade 

och inspelade, samt informera om och styrka rätten att dra sig ur studien vid önskemål, en 

viktig etisk princip enligt Blomkvist och Hallins (2015). Syftet med studien förmedlades 

muntligt.  

Urvalet av intervjuade operatörer var ett slumpmässigt urval (Blomkvist & Hallin, 2015), och 

skedde baserat på närvaro under de dagar som intervjuerna skedde, på grund av sjukfrånvaro 

och semester intervjuades 13 av 16 operatörer. Urvalet bedömdes tillräckligt stort för att vara 

representativt.  

Böcker 
För att samla data till den teoretiska referensramen har böcker använts. Lokalisering av 

böckerna har antingen skett genom tidigare kännedom, då primärt om varit kurslitteratur i 

tidigare kurser, eller genom ostrukturerade sökningar i bibliotekens databaser. Viss litteratur 

har även lokaliserats genom att de stått i närheten, exempelvis samma hylla på biblioteket, av 

eftersökt litteratur.  
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Böckerna som har används kommer från det egna kurslitteratursbiblioteket, Mälardalens 

Högskolas bibliotek samt Norrtälje Stadsbibliotek.  

Artiklar  
Data till litteraturstudien har till del bestått av vetenskapliga artiklar, som primärt har använts 

för att undersöka om det finns en koppling mellan ämnena Lean, Slöserier, 5S och Just-in-time 

till platsbrist och ytutnyttjande. En del av artiklarna har funnits genom genomgång av Scopus 

med söktermerna som ses i Tabell 1, andra artiklar har funnits genom tidigare kännedom om 

dem eller snowballing. Sökterm och vilka verk de resulterade i som blev citerade kan ses i 

Tabell 1. Tyvärr blev många artiklar uteslutna ur studien med anledning av begränsad åtkomst. 

Ingen begränsning har gjorts för årtalen för publikation på artiklarna. Initialt gjordes en 

begränsning, vilken resulterade i mycket begränsade resultat, primärt i sökningen beträffande 

JIT, vilket ledde till att begränsningen togs bort. 

Tabell 1 Sökväg artiklar i Scopus 

Sökterm Citerade artiklar Antal träffar 

Lean AND ”space utilization” OR 

”Space requirement” 

(Finnsgård, et al., 2011) 

(Haiden & Mirza, 2015) 

33 

“7 Wastes” OR muda AND ”space 

utilization” OR ”Space requirement” 

OR inventory 

(Abdulmouti, 2015) 22 

5S AND ”space utilization” OR 

”Space requirement” OR inventory 

(Chapman, 2005) 

(Islam, et al., 2016) 

63 

”Just in time” OR Just-in-time OR JIT 

AND ”space utilization” OR ”Space 

requirement” OR inventory 

(Crandall & Burwell, 

1993) 

(Inman, 1993) 

(Luh, et al., 2000) 

(White, 1993) 

188 

2.4. Dataanalys 

Enligt Blomkvist & Hallins definition har data analyserats från ett tematiskt perspektiv, där 

data delats upp i olika kategorier, baserat på innehåll. Uppdelningen skedde först efter den 

Leanprincip de tillhörde och sedan genom naturliga uppdelningar, exempelvis de fem ”S:en” i 

5S. 

2.5. Kvalitetssäkring 

För att säkra kvaliteten i studien har observationer dokumenterats med fältanteckningar och 

fotografier. Intervjuer har spelats in och fältanteckningar förts under intervjuerna, vidare har 

stora delar av personalen på fallföretaget intervjuats för en så detaljrik beskrivning av 

fallföretaget och situationen som möjligt. Teori har i största möjliga mån styrkts från multipla 

källor. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Lean är läran om den resurssnåla produktionen (Bergman & Klefsjö, 2007) och en 

utgångspunkt i denna studie, därför kommer vi i följande kapitel utforska tre områden inom 

Lean; Slöserier – Muda, 5S och Just-in-time, samt hur en lyckad implementering kan 

struktureras.   

3.1. Slöserier – Muda 

Taiichi Ohno definierade slöserier som allt som förbrukar resurser utan att skapa värde 

(Marchwinski & Shook, 2014), definierat utifrån vad som skapar värde för kunden (Bergman 

& Klefsjö, 2007). I Lean talas det traditionellt om 7 slöserier (Santos, et al., 2006), på senare 

tid har ett åttonde och nionde slöseri adderats (Bengtsson & Osterman, 2014). Dessa sju 

kategorier är: 

1. Lager – Onödigt höga lagernivåer för råmaterial, PIA och färdiga produkter 

2. Väntan – Obelagd tid där maskin eller operatör väntar på arbete. 

3. Överproduktion – Att producera mer produkter än det finns efterfrågan för.  

4. Transporter – Onödiga, eller onödigt långa transporter mellan stationer exempelvis. 

5. Överarbeta – Göra mer arbete än kunden kräver. 

6. Rörelse – Att operatören behöver göra onödiga rörelser i arbetet.  

7. Defekter – Att producera felaktiga produkter. (Santos, et al., 2006; Marchwinski & 

Shook, 2014; Bergman & Klefsjö, 2007; Liker, 2009) 

Det åttonde och nionde senare adderade slöserierna är: 

8. Outnyttjad kreativitet hos medarbetarna – Inte ta vara på medarbetarnas kunskaper, 

erfarenhet och kreativitet (Braun & Kessiakoff, 2011; Bicheno, 2009; Liker, 2009).  

Det åttonde slöseriet har definierats olika av olika författare, Bergman och Klefsjö 

(2007) talar om slöseri genom säkerhetsbrister och många talar om den outnyttjade 

kreativiteten (Braun & Kessiakoff, 2011; Bicheno, 2009).  

Den sistnämnda, kreativiteten är extra viktig i Lean implementationer som bygger på 

medarbetares inflytande och motivation (Bicheno, 2009).  

9. Förändringar i onödan – Förbättringsåtgärder som genomförs felaktigt (Bengtsson & 

Osterman, 2014).  

Slöserierna ovan nämnda är vanligt förekommande i industrin, något som gör kartläggande och 

eliminering av dem en grundförutsättning för Lean.  

Eliminering av slöserier – Kaizen 
Ett centralt begrepp i Lean teorin är Kaizen, vilket är japanska för ständiga värdeökande 

förbättringar (Liker, 2009; Bicheno, 2009). Enligt Masaaki Imai, som myntade begreppet 

(Bicheno, 2009), är det både en filosofi och en verktygslåda (Imai, 1986). Kaizen bygger på att 

alla i företaget har ansvar för att förändra situationen på företaget genom förbättringar. 

Filosofin går ut på att tankesättet att arbetet förtjänar att konstant förbättras (Imai, 1986). 

Kaizen är inte enbart riktat för att eliminera slöserier, utan även andra förbättringar exempelvis 

skapa trivsamma arbetsplatser och främja den egna och medarbetares hälsa (Imai, 1986).  

Haiden och Mirza (2015) och Abdulmouti (2015) är överens om att Kaizen med de sju 

slöserierna som utgångspunkt kan reducera platsbehovet i en produktion. Haiden och Mirza 

(2015) tillskriver reduceringen av platsbehov primärt till ett reducerat PIA väntande mellan 

stationer och reducering av antal arbetsstationer genom att kombinera dem. Abdulmouti menar 

att skapa förståelse och kunskap för slöserierna bidrog till ökad möjlighet att identifiera kritiska 

problemområden.  

Båda studierna presenterar siffror kring anläggningsutnyttjandet, Haiden och Mirza presenterar 

ett minskat platsbehov med 67% och Abdulmouti ett ökat anläggningsutnyttjande med 13%. 

Slöserierna identifierade av Haiden och Mirza (2015) som kunde bidra till minskat platsbehov 

är lager och överarbete, och Abdulmouti belyser outnyttjad kreativitet hos medarbetare.  
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I Abdulmoutis studie beskrivs även ett studiebesök på en fabrik som implementerat tankesättet, 

studiebesöket genererade en hel del rekommendationer samt skapade motivation och idéer till 

det egna projektet (Abdulmouti, 2015).  

3.2. 5S 

Verkstäder lider ofta av oordning, vilket enligt Chapman (2005) kan leda till sämre 

produktivitet, högre kostnader, sämre leveranssäkerhet och högre säkerhetsrisker samt 

platsbrist. 5S är en metod för att komma till rätta med oordningen och syftar till att en 

arbetsplats ska ha allt som behövs (verktyg exempelvis), och inget mer, på rätt plats där vem 

som helst kan hitta det, i rätt skick, alltid städat och alltid uppdaterat. 5S är en metod att skapa 

ordning och reda, och är en central förutsättning för en produktion utan slöseri (Bergman & 

Klefsjö, 2007). Detta görs genom de pelarna, eller ”S”en (Hirano, 1995);  

1. Seiri – Sortera innebär att skilja på vad på arbetsplatsen som behövs för att utföra 

arbetet och därför sparas och vad som är onödigt och därför kastas. 

2. Seiton – Organisera innebär att arrangera arbetsplatsen så att vem som helst enkelt kan 

hitta rätt ting och enkelt använda det.  

3. Seiso – Städa innebär att bibehålla det organiserade och hålla arbetsplatsen städad. 

4. Seiketsu – Standardisera innebär att skapa system och rutiner som resulterar i att de 

första tre pelarna bevaras och utvecklas. 

5. Shitsuke – Disciplin innebär att följa de standardiserade systemen och rutinerna.  

Hirano (1995) beskriver effekter av produktion i en vårdad och städad verkstadsmiljö som; 

 Defektfri 

 Kostnadseffektiv 

 Punktlig, och i tid 

 Säker 

Då många företag endast sporadiskt arbetar med de två eller tre första ”S”en och på så sätt 

förlorar produktivitets och kvalitetsfördelarna (Bicheno, 2009), föreslår Hirano (1995) ett antal 

effektiva aktiviteter för att upprätthålla 5S; 

 5S månad 

Utvalda månader under året tillägnas extra tid för 5S, dessa månader kan innehålla; 

seminarier, tävlingar, besök på andra företag, utställningar och prisutdelningar alla med 

fokus på 5S. 

 5S patruller 

För att kontrollera 5S implementationen bör 5S patruller införas som en del i 5S 

implementeringen. Genom 5S-checklistor och ”poängprotokoll” kan 5S statusen på 

arbetsplatser utvärderas vilket kan ligga till grund för exempelvis 5S tävlingar eller 

förbättringsförslag.  

 5S Mönsterarbetsplatser 

I syfte att visa goda exempel och framhäva medarbetare kan 5S mönsterarbetsplatser 

framhävas.  

 5S 5min per dag 

Att ge medarbetarna avsatt tid, inte nödvändigtvis fem minuter utan en avvägd tid för 

ett avvägt moment på avvägda intervall skapar rutin, gör arbetet med 5S enkelt och 

kortfattat samt effektivt.  

Chapman (2005) och Islam et al (2016) har olika angreppsvinklar från vilka de angriper ämnet 

5S och platsbehov. Chapman talar om ett före och ett under 5S, och Islam et al presenterar sin 

fallstudie av en implementering av 5S.  

Chapman beskriver en vanlig problematik inom funktionella verkstäder;  

”In manufacturing, employees are searching for misplaced tooling and components, obsolete 

parts litter the production floor, supervisors spend hours looking for work in progress[...] amid 
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a sea of incomplete orders scattered throughout the shop, and nonconforming products are 

mixed with good parts and are inadvertently sent to customers” (Chapman, 2005, p. 27) 

Chapman menar att i en produktion som inte ähar implementerat 5S lider av längre ledtider, 

sena leveranser, långa perioders letande och platsbrist samt frekventas maskinavbrott. Långa 

ledtider tyder på höga nivåer av PIA och mycket produktionstid förvinner när operatörer 

behöver leta efter exempelvis verktyg, vilket även kan innebära sena leveranser då den 

planerade produktionstiden inte överensstämmer med den verkliga, då letande inte är inräknat. 

Platsbristen som Haiden och Mirza (2015) tillskriver bland annat hög PIA påverkas således 

negativt av de långa ledtiderna, med stora mängder stillastående PIA, som inte flödar genom 

produktionen i korrekt tempo när operatörer letar efter verktyg istället för bearbetar produkter 

och maskinavbrott som stoppar flödet genom produktionsavsnittet helt, vilket leder till 

ytterligare förlängning av ledtider och sena leveranser där PIA byggs på hög om inte resterande 

produktion också gör avbrott.  

Platsbristen och de långa perioderna letandes efter mallar, verktyg och produkter styrks av 

Islam et als (2016) studie. De presenterar ett minskat platsbehov med 27% då föremål kunde 

avlägsnas, samt en minskad tid letande efter ett föremål med 82%. Islam et al beskriver även en 

ökad disciplin i hantering av filer. Chapmans fortsatta beskrivning av en arbetsplats under 5S 

ger ytterligare vikt till detta. Han beskriver en arbetsplats som kräver mindre plats och även 

med mindre bundet kapital i PIA.  

Vidare diskuterar Chapman effekten av att endast organisera istället för att införa 5S, då 

produktionen endast är organiserad vid tillfället den städas. I detta refererar han till ofullständig 

implementering av 5S, så kallad 3S, där de sista ”Sen” försummas och organisationerna inte 

åtnjuter de fördelar en full implementering skulle gett, exempelvis minskat platsbehov. Detta 

då de första ”Sen” inte uppehålls och därför återgår till tidigare situation, före implementering 

av 5S.   

Båda studierna påtalar hur sorterandet genom att göra sig av med verktyg, filer etc. kan leda till 

ett minskat platsbehov genom att färre saker sammanlagt tar mindre plats, och båda påtalar hur 

viktigt det är för att upprätthålla 5S genom de två sista ”Sen” standard och disciplin, för att 

fortsatt kunna bibehålla ett lägre platsbehov. 

3.3. Just-in-time 

Tryckande produktion trycker produkter genom produktionen utan hänsyn till den faktiska 

efterfrågan eller kapaciteten i efterkommande steg. I en tryckande produktion är det svårt att 

vara medveten om faktiska lagernivåer och då materialbrist ofta förekommer, byggs extra 

säkerhetslager upp. Det leder till att det tillgängliga utrymmet på golv och hyllor beläggs och 

skapar ett platsbehov (Dennis, 2007).  

JIT, det dragande flödet, introducerades av Toyota på 50-talet som ett steg att handskas med en 

hög variation i låga volymer, konkurrens, låga priser, föränderlig teknologi, och hög 

kapitalbindning. JIT är ett arbetssätt som kräver hög nivå av fungerande Lean-implementation. 

Målet med JIT är att producera rätt sak, vid rätt tid, till rätt kvalitet och i rätt kvantitet (Dennis, 

2007; Liker, 2009). Meningen är att krympa batcher från stora till mindre för att tillslut 

åstadkomma ett enstycksflöde genom hela försörjningskedjan. Detta leder till minskade lager 

och dramatiskt minskad PIA (Ries, 2011). Varje produkt som produceras före det finns en 

efterfrågan skapar slöserier, vilka exempelvis kan bestå av extra materialhantering, förvaring 

och inventering. Vid efterfrågan baserad produktion minskar mängden arbete, ledtid och 

platsbehov kraftigt.  

JIT bygger enligt Dennis (2007) på ett antal principer;  

 Producera ingenting som inte har blivit beställt. 

 Balansera efterfrågan för att få ett jämnt flöde genom fabriken. 
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 Koppla alla processer till efterfrågan genom simpla visuella signaler, så kallade 

Kanban. 

 Maximera flexibiliteten hos människa och maskin. 

Fördelarna med JIT är många; minimalt med resurser, så som personal, maskiner, utrymme, 

byggnader, material etc., används, kortare ledtider uppstår, där leveranser kan ske mer 

omgående, defekter och andra produktionsrelaterade problem blir tydligare då de orsakar större 

störningar, vilket tillåter för rask identifiering av störning och åtgärd samt underlättar 

rotorsaksanalys. Vidare uppmuntras kund-leverantörrelation mellan de olika delsystemen i 

organisationen (Rother & Harris, 2001). 

Nackdelar med JIT har förmodligen påverkat på hur väl det är implementerat i dagsläget. Ingen 

kommer ifrån att vissa processer är designade för batcher, exempelvis härdning, eller att andra 

begränsningar i systemet påverkar möjligheten för produktionen att åstadkomma 100 % JIT 

(Rother & Harris, 2001). Faktorer som påverkar möjligheten att nå JIT är pålitligheten i de 

olika produktionssystemen, exempelvis om en maskin ofta behöver repareras, vidare kommer 

cykeltider variera genom de olika produktionssystemen (Rother & Harris, 2001), 

koordinationen och integrationen som krävs i ett JIT- system är utmanande, och kräver 

samarbete mellan personer med olika kulturell bakgrund, synsätt och erfarenhet. Vidare 

kommer direkt defekter, misstag och bristande kvalitet orsaka störningar i hela systemet 

(Chikán, et al., 1991). Luh et al (2000) argumenterar även att JIT inte är lämpat för funktionella 

verkstäder då JIT inte är funktionellt i de varierande miljöer en funktionell verkstad upplever, 

istället rekommenderas implementering av ”Constant work in progress” (CONWIP).  

Enligt Luh et al. (2000) kräver höga nivåer av PIA mer plats. Kopplingen är den enda som kan 

göras på de funna artiklarna.  

Luh et als (2000) påstående att JIT inte är anpassat för funktionella verkstäder styrks av Whites 

slutsatser om att just funktionella verkstäder är de som åtnjuter minst fördelar av en JIT 

implementation. Till skillnad från Luh et al. påstår White att funktionella verkstäder ändå 

åtnjuter fördelar vid JIT implementation, hans studie visar att funktionella verkstäder åtnjuter 

ekonomiska fördelar i 78,6% av fallen. Luh et al. rekommenderar istället en implementering av 

CONWIP.  

Crandall & Burwell (1993) finner en koppling mellan PIA och ledtid där ledtiden är summan 

av processtider och tid köandes. Tiden köandes är beroende av mängden PIA, lägre PIA leder 

där med till lägre cykeltider och lägre nivåer av PIA kräver mindre plats.  

Crandall & Burwell menar även att en viss mängd PIA är nödvändig för att bibehålla 

personalutnyttjandet och utflödet (Inman, 1993).  

Inman diskuterar likt Crandall & Burwell hur minskning av PIA bör gå till. Crandall & Burwell 

menar att en minskning av PIA för att visualisera problematik endast är användbart vid stora 

överskott av PIA, Inman menar att minskning av PIA är effektivare i funktionella verkstäder än 

i lineproduktioner, då det senare nämnda flödet redan är lättöverskådligt.  

Inman (1993)lyfter vikten av att reduceringen sker gradvis, ständigt reducera PIA i små 

mängder. Han menar att implementeringen av JIT vid eliminering av all överflödig PIA direkt 

är dömt att misslyckas. Inman menar även att en minskning av PIA för att motivera förändring 

i sig själv är kontraproduktivt då den stress det kan leda till skapar andra problem, exempelvis 

ökad mängd defekter.  

Slutligen trycker Inman (1993) på riskerna med en JIT implementering om kunskaperna på 

området är begränsade. Han menar att effektiva förändringar kräver kunskap om den egna 

produktionen och metoden som avses implementeras.  

Ingen av artiklarna diskuterar direkt påverkan av implementering av JIT på platsbehovet, det 

diskuteras endast indirekt genom PIA och ledtider. 
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CONWIP 
CONWIP är en metod som syftar till att begränsa PIA i ett produktionsavsnitt. Metoden är 

simpel och bygger på principen att när PIA sjunker under en nivå släpps nästa order, vilken 

beslutas av en prioritetsordning. Metoden kräver en lista med ordrar som inte har släppts och 

vars startdatum ligger inom en bestämd framtida tidsram. (Lödding, 2013) 

PIA används som mätetal och kan vara baserat på antal produkter, antal ordrar eller planerad 

produktionstid. (Lödding, 2013) 

3.4. Fem grundprinciper för att lyckas 

I sin bok Introduktion till Lean presenterar Braun & Kessiakoff (2011) fem grundprinciper för 

en lyckat Lean arbete. Punkterna följer; 

1. Engagerade medarbetare 

En stor del av Leanfilosofin bygger på expertisen medarbetarna har byggt upp genom 

erfarenheter, vilket gör dess engagemang centralt då de är de som ska ta initiativ och 

driva förbättringsarbetet enligt Lean filosofin. Istället för att chefer ska vara drivande 

blir den rollen mer coachande och stöttande. Det är väsentligt att medarbetarna känner 

sig respekterade och att arbetet de utför adderar värde.  

2. Standarder 

Standarden är det bästa sättet att genomföra arbetet som företaget för tillfället känner 

till. Det bidrar till att arbetsuppgifter utförs på samma sätt, oavsett vem som utför det, 

fram tills en förbättring görs och standarden förändras. De standardiserade 

arbetsuppgifterna underlättar för medarbetarna att hjälpa varandra och att förväntat 

resultat åstadkoms. Att ha standarder är en grundförutsättning för att kunna göra 

kontinuerliga förbättringar.  

3. Inbyggd kvalitet 

Genom att skapa processer, verktyg, rutiner och produkter som minimerar möjligheten 

att göra fel ökar den inbyggda kvaliteten och risken att felaktiga produkter lämnar 

fabriken minskar.  

4. Korta ledtider 

Många Leanverktyg är utformade just för att minska ledtider. Medarbetare som är 

insatta arbetsprocessen och flödet kan se flaskhalsar i produktionen, var åtgärder kan 

göras och var slöserier existerar. Kortade ledtider leder ofta till ett ökat 

medarbetarengagemang då de får ägna sig åt sitt expertområde istället för att lägga 

tiden och energin på hantering av defekter, hantering av förseningar och väntan, samt 

onödiga förflyttningar av gods.  

5. Kontinuerliga förbättringar 

Lean syftar till att behärska sin verksamhet, stärka konkurrenskraften och slutligen bli 

bäst, vilket är det starkaste incitamentet för Lean. För att uppnå detta och sedan hålla 

den positionen krävs i takt med utvecklingen kontinuerliga förbättringar för att ständigt 

utvecklas och bli bättre.  
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4. RESULTAT 

Under denna rubrik har resultatet av undersökningen genomförd på fallföretaget sammanställts. 

Resultatet består av intervjuer med operatörer och ledning samt observationer gjorda på 

fallföretaget under våren 2018.  

4.1. Sammanställning av semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer med 

verkstadspersonal 

En stor andel av operatörerna på företaget intervjuades och dessa intervjuer har sammanställts 

nedanför. Intervjuguide för intervjuer med verkstadspersonal återfinnes i 8.1Bilaga 1 - 

Intervjuguide verkstadspersonal 

Ordning 
Vissa operatörer vittnar om en rörig arbetsmiljö, där det är svårt att hålla ordning, där pallar 

och verktyg ständigt är felaktigt placerade. Andra är nöjda med hur upplägget ser ut idag. I 

dagsläget går traditionella placeringar och system före vad många anser logiska och 

förändringar blir kortvariga. Att personalen plockar undan efter sig i varierande utsträckning, 

leder till att operatörerna behöver leta efter verktyg innan arbetet påbörjas. Att verkstaden 

rymmer så många föråldrade verktyg och maskiner anses inte bidra till en ökad ordning.  

En stor mängd av operatörerna efterlyser ordning och vill ha standardiserade dedikerade platser 

för verktyg och gods, där personalen tar ansvar för att ordning hålls. Operatörer anser att det 

inventeras tillräckligt bland verktyg och lager, men slängs inte tillräckligt.  

Lagring 
Operatörer berättar att bristen på plats där pallar kan ställas ordentligt, i kombination med den 

stora mängd pallar i produktionen har lett till felaktig placering av pallar, placering av pallar i 

operatörernas arbetsområde, och fristaplat där det fanns en ledig yta. När det inte finns plats i 

de vanliga områdena, för fristapling av pallar, ställs pallar i gångar och framför ställage.  

Operatörerna på kantpressavdelningen utrycker extra irritation över mängden pallar i deras 

arbetsområde. Meningen är att de själva ska ställa in godset i ”sitt” ställage när de har tid. 

Något som ofta inte hinns med eller är möjligt då det är fullt, ibland med annat gods än deras.  

De fristaplade pallarna står i arbetsområdet, framför ställaget och framför maskiner. Pallarna 

leder till ökad oordning, stress och irritation.  

Fristapling av gods framför ställage vittnas det om på fler avdelningar än kantpress och gör att 

trucken inte kommer fram till rätt pall. Mängden fristapling är ibland så extrem att 

runtflyttande av pallar för att komma åt rätt material eller maskinen, är så gott som omöjlig och 

operatörer vittnar om att det många gånger behöver ägna uppåt en timme på att flytta gods 

innan de kan börja arbeta med en order.  

Bristen på struktur i fristaplingen bidrar även till svårigheter att hitta rätt material, då det inte är 

dokumenterat var det står, om det är något staplat över det etc.  

Operatörer berättar om när det ibland är så mycket gods på avdelningen att de blir tvungna att 

köra gods som har samma uppsättning verktyg och program som är igång i maskinen för att 

kunna få undan material från den egna avdelningen.  

Vissa operatörer ser inte platsbristen, eller ser den inte som ett problem.  

Planering 
Produktionsplaneringen anses bristfällig då ordrar är sällan startade i tid, ibland efter satt 

leveransdatum. Detta leder till stor stress för operatörer i de sista produktionsstegen som får 

mycket att göra på kort tid. Kort datum och ”panikordrar” är alldeles för vanligt 

förekommande, och en känsla av att de alltid ligger efter råder.  

Den bristfälliga produktionsplaneringen anses leda till stora köer och stora volymer gods som 

står i produktionen.  
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Den till stort kundorderstyrda produktionen leder till en ojämn arbetsbörda där personalen ofta 

inte känner sig tillräcklig. 

Flöde 
Operatörer anser att layouten av maskiner och ställage inte längre stödjer det huvudsakliga 

flödet som finns i verkstaden. Skillnaderna mellan det verkliga flödet och layouten leder till 

stora godsförflyttningar i verkstaden. 

Personal och kommunikation 
Mer erfarna operatörer anser att företaget inte anställer rätt personal. De menar att företaget tar 

obehörig personal och att kompetensen inte är tillräckligt hög bland operatörerna, vilket leder 

till en hög andel felaktigheter i produktionen.  

Då företaget sällan säger nej till ordar, och det är mycket att göra samt personalbrist känner sig 

delar av personalen mycket stressade. Personalbristen leder även till att flaskhalsmaskiner, 

primärt kantpressar men stundtals stansar står still.  

Personalen vittnar om kommunikationsbrister inom företaget. På avdelningar handlar det om 

motsättningar mellan äldre och nyare personal som anser att arbetsuppgifter och system ska 

upprätthållas på olika sätt, och inte accepterar varandra.  

Vidare vittnar medarbetare på att det finns det en viss splittring i personalen, mellan den äldre 

personalen som varit längre på företaget och den mer nyligen (<3 år) anställda personalen. Den 

mer nyligen anställda skaran av personal står personligen närmre ledningen och har i många 

fall haft kontakt med denna redan innan anställning. Detta anses ha lett till en ojämn 

maktfördelning där den nyare skaran personal får större förtroende för ledningen gällande 

dagligt arbete, förändringar och skötande av nytt maskineri medan den äldre skaran av 

personalen får sköta de mindre attraktiva uppgifterna i produktionen som ofta är enformiga och 

ergonomiskt påfrestande.  

Utbildning 
Personalen utbildas genom ”learning by doing” under uppsikt och handledning vid anställning, 

något som vissa mer erfarna operatörer inte anser vara tillräckligt med avseende på 

kunskaperna hos personalen som anställs.  

Arbetsuppgifter:  
Operatörer vittnar om spridda och otydliga arbetsuppgifter som utförs olika, olika gånger av 

olika operatörer.  

Förändring 
Att verkstaden har utvecklats i en positiv riktning råder det till stor del enade meningar om. Det 

har blivit bättre, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Uppskattade förändringar har 

varit investeringar i nya kantpressar och stansar medan andra lösningar anses mindre 

genomtänkta och lyckade. Flertalet gånger har ledningen genomfört förändringar utan att ha 

talat ordentligt med de operatörer det påverkar, ofta många eller till och med alla, vilket 

försämrar operatörernas förtroende för ledningen. 

Ledning 
Vissa anser att de får allt stöd och utrymme det vill ha från ledningen, medan andra saknar 

detta, vissa anser även att utmaningarna företaget står inför är svåra att göra något åt. De anser 

även att ledningen saknar ork, driv och kunskap för att göra mer och att de faller platt i sina 

försök. ”Ledningen vill att vi ska vara effektivare, men någon måste vara drivande”. 

Ytterligare läggs åsikter fram om att förändring är nog så välbehövligt och skulle ha skett för 

flera år sedan, men att de enda förändringarna som kommer accepteras kommer vara snabba, 

billiga och inte ha någon negativ inverkan på produktion.  

Många operatörer, som ställer sig positivt till en förändringskultur, har många olika egna idéer, 

allt från små förbättringar angående processer och arbetsmiljö till stora tömningar och 
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optimeringar samt moderniseringar av verkstaden. Gemensamt för dem alla är att de har 

idéerna men inte anser att de får stöd, vare sig ekonomi-, godkännande- eller kunskapsmässigt.  

Selektiva stationer förbättras 
Operatörer på andra stationer än stans och kantpress lyfter frågan om modernisering. I 

dagsläget har moderniseringar i form av investeringar i maskiner skett på stans- och 

kantpressavdelningen endast. På andra stationer har knappt bibehållande åtgärder för att bevara 

kvalitet gjorts.  

Motstånd 
Inom företaget finns endast på ett fåtal stationer där medarbetare vittnar om uttalade 

motsägningar mot förändring. På dessa stationer motarbetas förändring aktivt genom att 

åtgärder exempelvis har återställts efter endast ett skift.  

På stora delar av företaget anses motståndet mer passivt och outtalat, fungerar något tillräckligt 

bra varför ska det då åtgärdas, och så här har vi alltid gjort är kommentarer som kommer upp 

flertalet gånger under intervjuerna. Andra reaktioner på förändring av exempelvis processer är 

”men hur kan det annars göras?” 

Maskiner 
De nya kantpressarna som företaget har investerat i leder till bra resultat snabbare och oftare, 

de gamla har stora glapp och inställningar ändras under körningar.  

Övrigt:  
En medarbetare vittar om att anställda på företaget inte har kunskap om hur sättet de arbetar på 

påverkar effektiviteten i arbetet och arbetar därför på ett sätt som tillåter tidstjuvar att ta mycket 

tid från produktionen. Företaget producerar, säljer och levererar mycket artiklar, men det kan 

göras mycket effektivare.  

4.2. Sammanställning av intervju med produktionschef 

Nedan presenteras resultatet av intervju genomförd med produktionschefen på fallföretaget. 

Produktionschef 
Produktionschefen har varit på företaget sedan 1994 och har innan anställningen som 

produktionschef arbetat på verkstaden i rollen som operatör och allt i allo.  

Han talar om de förändringar som skett de senaste åren som positiva och ett stort steg i rätt 

riktning. Förändringar som skett är investerade maskiner, nyanställningar, ombyggnation där 

sliprummet kapslas in för bättre arbetsmiljö, och projekt som gjorts för att minska platsbristen, 

exempelvis utbyggnad av entresol. Trots nyanställningar och utbyggnader är fortfarande 

personal och platsbrist, problem de kämpar med dagligen. 

Stora förändringar på företaget drivs, och beslutas det om i ledningsgruppen som har en 

prioritetslista där åtgärskrävande problem tas upp, mindre projekt för lämpliga summor 

genomförs av respektive ansvarig. Ledningsgruppens arbete förmedlas sedan till 

verkstadspersonalen genom månadsmöten, där information angående förändringar, 

personalfrågor, kundfrågor och reklamationer, förmedlas till personalen som även har 

möjlighet att ta upp idéer och skapa diskussion. Det sistnämnda är dock mycket ovanligt, och 

mycket av förändringarna sker därför på initiativ av kontoret. Det verkas som att det finns 

mycket idéer och tankar bland verkstads personalen, men det blir sällan mer än bara tankar och 

idéer. De förändringar som görs är ofta centrerade kring den egna arbetsplatsen och sker efter 

direkt kontakt mellan personalen och produktionschefen. Produktionschefen menar att han 

aldrig sagt nej till någon som vill genomföra en förändring, men trots detta är det lite som 

händer. 

Cirkulering mellan arbetsstationer sker endast i liten utsträckning och då primärt på stationer 

där specialiteten är låg. Detta då det är svårt att ta in obehörig personal på kantpress, stansning 

och svets vilket är stationerna som skulle gynnas mest av cirkulering och förstärkning från 
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andra stationer. Produktionschefen menar vidare att det är på dessa behörighetskrävande 

stationer som personalbristen är som störst och att de som företag måste arbeta för att utbilda 

personalen. 

Alla tjänster finns beskrivna i företagets ISO bok, där det står beskrivet vad som ingår i varje 

tjänst. Närmre arbetsbeskrivningar på hur sker och ting ska göras existerar i många fall inte. 

Produktionschefen säger att han själv och förmannen ofta går och plockar undan i produktionen 

när det behövs. Exempelvis när det står tomma pallar spridda över verkstaden, något som det 

tydligen tjatas mycket om, men där det inte verkar ske någon förbättring. 

Produktionschefen säger att det är operatörer från vissa avdelningar som kommit och bett om 

tid från produktionen att städa, rensa och organisera, vilket har varit ett välkommet initiativ. Ett 

sätt som företaget vill att initiativ ska komma fram på, nära arbetsplatsen och på operatörernas 

premisser. 

Enligt produktionschefen har företaget problem med stora mängder verktyg som skulle 

behövas rensas, då det finns minst två fulla ställage med verktyg som inte används. Det hela 

har hamnat i ett moment 22 då det inte finns kunskap om ägandeförhållandena på verktygen. 

Därför kan de inte skickas tillbaka till kund, dessutom vet de inte om det kommer komma in 

nya ordrar på produkten. 

En sak som företaget ständigt pusslar med är att få plats med allt, och på frågan vad det är som 

orsakar de höga lagernivåerna är svaret tydligt, överproduktion. Företaget har nämligen en 

tradition att hålla höga lagernivåer, som de tror sig tjäna pengar på, oavsett om det är så eller ej 

är lagernivåerna påfrestande. Det senaste året har företaget börjat få ordrar på mycket stora 

produkter, med längder på 2 - 3 meter. Detta har lett till att den traditionella överproduktionen 

ger mycket större påverkan på platsbristen än de produkter som kan placeras på pall. 

Produktionschefen säger att det är mycket oklart om de faktiskt tjänar pengar på att 

överproducera dessa artiklar genom minskade uppsättningskostnader per artikeln med tanke på 

hur länge de ligger, hur stor plats de tar, hur mycket de är i vägen, och hur mycket andra 

produkter behövs flyttas runt. Försök att sätta upp ställage för att hantera dessa stora artiklar 

har gjorts, men det räcker med tre pallar för att ett ställage ska bli fullt. 

Företaget har sett en dubblad arbetsbelastning mot hur det såg ut för tre år sedan, vilket har lett 

till en hög arbetsbörda vilket personalen ser olika på. Vissa blir väldigt stressade vilket syns i 

en läkarundersökning som nyligen gjordes på företaget, medan andra jobbar nöjt på i sin takt. 

Företaget vill inte heller ta in stora mängder ny personal av två anledningar, för det första 

förväntas en nedgång i konjunkturen vilket skulle leda till ett minskat personalbehov, och de 

har dessutom sett stora kopplingar mellan ny och extra personal och en ökning av problem och 

minskad kvalitet. Företaget vill därför bara anställa personal som är tänkta att stanna i 

företaget. 

Trots de många problemområden som finns i verkstaden tycker produktionschefen inte att man 

ska sticka under stol med de stora mängder gods som produceras, levereras ut till kund, och 

pengarna som företaget tjänar.  

4.3. Observationer 

I detta kapitel kommer observationer som gjort av författaren under besök på fallföretaget 

våren 2018 beskrivas. Observationerna är uppdelade efter vilket slag det gäller och kommer i 

ordningen; Ordning, Lagring, Flöde, Personal och kommunikation, Förändring, Ledning, 

Maskiner och Kvalitet. 

Ordning 
Först och främst finns det ett stort överflöd av verktyg, PIA, färdigvarulager, och andra föremål 

på företaget. Få av dessa föremål har designerade platser och placeras där det finns plats för 

tillfället, vilket även leder till att föremål placeras på olika platser, ofta i närheten av där 

personalen använde föremålet. I förråd fylls föremål och lådor på där det finns plats utan att det 
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dokumenteras eller märks upp. Föremål återvänder sällan till sin ursprungliga plats, utan får en 

ny. Detta leder till att föremål av samma typ kan vara spridda på många platser i fabriken och 

ingen vet var dessa finns. Det händer att nytt köps in eller produceras när personalen inte kan 

hitta föremål eller produkten som enligt inventarier finns hemma. Utöver att objekt och 

produkter är svåra att hitta ger förråd och verkstad ett mycket rörigt intryck.  

Vidare finns det inga bestämmelser över i vilken utsträckning operatörer ska hålla undan efter 

sig på arbetsstationen och i verkstaden, vilket gjort att ordningen baseras på operatörens egen 

vilja, över många år har detta skapat en kultur av inte mitt problem. 

Lagring 
Företaget har ett stort antal pallar i cirkulation i verkstaden, innehållandes PIA, råmaterial, 

färdiga produkter, verktyg, maskiner med mer. Då mängden pallplatser i ställage är begränsade, 

och mängden pallar i verkstaden vida överskrider dessa ställs pallarna där de får plats. Detta 

blir fristaplat runt maskiner, i operatörers arbetsområde, i gångar och framför andra ställage se 

Figur 2, Figur 3, Figur 4 och Figur 5. Detta bidrar till det röriga intrycket beskrivet i rubriken 

ovan och leder till att mycket tid går åt till att först leta efter materialet och sedan flytta pallar 

för att komma åt materialet. Effekten av detta förstärks på grund av att pallplatserna i ställagen 

inte har unika benämningar, utan om det finns en referens till var en pall står, är den begränsad 

till vilket ställage det står i. Detta leder till att operatören behöver leta igenom upp till 36 

pallplatser i ställaget och eventuella pallar staplade framför ställaget. Om pallen däremot är 

fristaplad finns inga referenser till vart den står och operatören behöver eventuellt leta igenom 

hela mängden pallar som ses i Figur 3. Uppmärkning av ställage har påbörjats, men inte 

genomförts systematiskt över företaget.  

Vidare tas en stor mängd av förvaringen i produktionen upp av föremål, t.ex. verktyg till 

maskiner, som lagras långa tider utan att användas, vilket ytterligare tvingar företaget till 

fristapling. En stor del av dessa verktyg har inte använts på länge, men kan inte slängas då det 

inte är klart om kunden eller fallföretaget äger dem.  

Flöde 
Verkstaden är byggd för flöde där råmaterial kommer in i ena änden av byggnaden och färdiga 

produkter lämnar fabriken i den andra änden. Flödet verkar grovt baserat på ett snittflöde av 

produkterna som går genom verkstaden. Vidare fungerar inte utleveransavdelningen som den 

ska, och endast små mängder av material förs ut den vägen. Detta har gjort att ställagen i 

utleveransavdelningen har blivit ett mellanlager istället för, som det förmodligen var tänkt, 

lagerplatser för gods som inväntade transport. Istället för att levereras ut genom 

utleveransavdelningen förs produkterna tillbaka genom flödet, antingen hela vägen till 

råmaterialslagret vid godsmottagningen, eller till stansavdelningen (andra operationen) där det 

finns en port som ibland används som utleverans. Det hela leder till stor oreda i verkstaden där 

flöden går mot varandra och fram och tillbaka över verkstaden.  

Då det inte finns någon begränsning på mängden gods i flödet, och produktionen inte är 

balanserad, står det ofta mycket gods mellan stationer och väntar på bearbetning, stationerna 

arbetar på i sin takt och hjälper sällan varandra även om beläggningen på den egna stationen är 

låg och andra höga.  

Personal och kommunikation 
Splittringen som beskrivs i Personal och kommunikation, under Sammanställning av 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer med verkstadspersonal, är inte fientlig, men 

leder till kommunikations- och samarbetssvårigheter. De två grupperna arbetar hellre med 

personer inom den egna grupperingen och vid meningsskiljaktigheter kan de aktivt motarbeta 

varandra. Informell information från ledningen verkar förstärka detta, och formell information 

och diskussioner tas endast en gång i månaden på verkstadsmötet.  
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Ledning 
Ledningen är många gånger om dagen ute i produktionen för att studera den, tala med 

operatörer och hjälpa till där det behövs. Under dessa rundor diskuteras ämnen som inte alltid 

kommer upp på verkstadsmötena varje månad. Det leder till en mängd informell information 

som florerar på företaget, där osäkerheten om det är ett verkligt beslut eller rykten 

underminerar besluten. Det leder även till att operatörer inte är ordentligt införstådda i vad som 

sker, men också berövas möjlighet att påverka vissa viktiga beslut.  

Förändring 
När personalen beskriver de förändringar som företaget har gjort det senaste året är det många 

som är lösningsorienterade, exempelvis; ”vi har platsbrist – vi bygger ut”, istället för att arbeta 

för att hitta rotorsaken till problemet som exempelvis skulle kunna vara; ”vi har för mycket 

saker”. Problemen har angripits symptoms eller lösningsmässigt istället för att gå till botten 

med problemet. Detta har lett till en rad lösningar som inte fungerar optimalt och ibland inte 

ens löser problemet. En orsak till att förändringar genomförs på detta sätt är att det ofta är 

billiga lösningar. Företaget investerar primärt pengar i ”tydliga” förbättringar, som att en ny 

kantpress ökar kapaciteten på kantpressavdelningen, och lösningar som är nya eller inte är lika 

direkt och kortsigtigt förbättrande, genomförs inte. 

Det finns ingen kultur på företaget som främjar eller manar personalen att komma med 

förbättringsåtgärder, utan de förändringar som görs på operatörers initiativ, kommer från de 

mest drivna och engagerade medarbetarna som driver igenom dem. Mindre drivna, eller 

osäkrare operatörers idéer genomförs ej, förmodligen för att de aldrig kommer fram och 

presenteras och utvärderas ordentligt.  

Maskiner  
På företaget finns en mängd maskiner, se Tabell 2, av varierande ålder och beläggningsgrad. 

Exempelvis är det sällan mer än en excenterpress som används samtidigt, och planfräsen och 

svarven används ytterst sällan, och maskinerna är mycket stora. Dessa maskiner står tomma för 

att det inte finns mer material att producera i dem, kantpressarna ’å andra sidan står också stilla 

en hel del, men där är problemet snarare operatörsbrist. Företaget har köpt in nya kantpressar 

för att öka kapaciteten på avdelningen som tidigare var för låg, och har nu tillräcklig kapacitet, 

men inte tillräckligt med operatörer för att sköta dem.  
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Tabell 2 Maskiner på fallföretaget  

Typ av maskin Antal 

Stans 3 

Kantpress 5 

Dragpress 1 

Excenterpress 5 

Punktsvets 2 

Våtgradning 1 

Gradsax 2 

Rörbockning 1 

Nitning 2 

Riktverk 1 

Trumling 2 

Borr 4 

Såg 1 

Slipning/Polering 5 

Verktygsslip 2 

Planfräs 1 

Svarv 1 

Kvalitet 
Vid en rundvandring i produktionen finns stora mängder gods som är spärrade på grund av 

kvalitetsbrister, se Figur 4, röd lapp betyder spärrat gods. Närmre undersökning genomfördes 

inte för att undersöka om det var stora mängder på grund av stora kvalitetsproblem i 

produktionen eller om godset helt enkelt inte hade blivit hanterat, åtgärdat eller slängt.  
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Figur 2 Bild tagen på fallföretaget våren 2018 i verkstaden 

 

 

Figur 3 Bild tagen på fallföretaget våren 2018 i verkstaden 
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Figur 4 Bild tagen på fallföretaget våren 2018 i råvarulagret 

 

Figur 5 Bild tagen på fallföretaget våren 2018 i verkstaden 
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5. ANALYS 

I detta avsnitt ämnas studiens forskningsfråga, se nedan, besvaras.  

- Hur kan införandet av Lean-principerna slöserier – muda, 5S och JIT påverka 

platsbehovet på fallföretaget och skulle detta kunna införas? 

En införande av en slöserieliminerande förändringstrategi på fallföretaget skulle leda till att 

slöserier inom primärt lager, överproduktion och väntan skulle elimineras och på så sätt minska 

platsbristen. Genom att eliminera lager och överproduktion minimeras mängden PIA och 

färdigvarulager i produktionssystemet, och ta bort maskiner med riktigt låga beläggningsgrader 

frigörs stora golvytor och plats i ställage.  

Skulle företaget angripa sin platsbrist genom 5S skulle primärt ett bortforslande av onödiga 

verktyg, maskiner och inventarier frigöra plats på golv och hyllor.  

Genom en implementering av JIT eller CONWIP skulle mängden PIA minska till endast precis 

nödvändig vilket skulle frigöra golvyta från det minskade behovet av mellanlagring av PIA. 

Att införa dessa principer på företaget skulle kräva att företaget engagerar och motiverar 

medarbetarna genom att inkludera dem och ge dem ansvar i företagets utveckling, att de 

började arbeta enligt standarder och standardiserade arbetssätt, bygga in kvalitet genom tidigare 

nämnda standarder, korta ledtider blanda annat genom att minska PIA samt börja arbeta med 

kontinuerliga förbättringar med sina medarbetare.  

5.1. Slöserier – Muda 

I dagsläget är det tydligt att fallföretaget inte arbetar utifrån en slösericenterad strategi. 

Lagernivåer är höga, produkter överproduceras, maskiner har låga beläggningsgrader, gods 

transporteras fram och tillbaka över fabriken, det finns endas enkla system för att identifiera 

defekter, lösningar kommer från ledningen och angriper symptom. Att arbeta för att skilja 

värdeskapande från icke värdeskapande är något som får starkt stöd i teorin. (Haiden & Mirza, 

2015; Abdulmouti, 2015) 

Kaizen 
Kaizen är, enligt Imai (1986),  ett ansvar för alla på företaget att se till att ständigt förbättra och 

söka ny effektivare metoder att göra saker på. Ett tankesätt som skulle kunna lämpa sig väl på 

fallföretaget. Skulle de arbeta med ständiga förbättringar i hela organisationen skulle de 

förmodligen nå större resultat än vad de gör med dagens stötvisa projektförbättringar som 

primärt genomförs av ledningen på utvalda platser.  

Korrekt implementerat skulle fallföretaget kunna använda Kaizen för att engagera alla 

medarbetare i förändringarna. Detta skulle kunna leda till att de primära problemen som 

operatörer upplever i produktionen skulle kunna åtgärdas, samt vidare skulle även indirekta 

faktorer kunna identifieras och åtgärdas.  

Genom att implementera en filosofi som möjliggör input från alla skulle mängden lyckade 

lösningar öka. Genom att implementera ett system där alla kontinuerligt arbetar för en, i det här 

fallet, minskad platsbrist kommer fallföretaget komma längre med sina idéer, försök och 

lösningar. Tillsammans kan de skapa en kultur där problem åtgärdas istället för att arbetas runt. 

Att arbeta vidare iterativt och utveckla lösningar vidare leder förmodligen till bättre lösningar, 

för precis som Inman (1993) påstår måste förändring ske gradvis, endast då kan den nya 

situationen förstås och efter det förbättras.  

Att utbilda medarbetarna i hur Kaizen går till kommer vara ett viktigt steg för att lyckas, 

kunskapen kring metoden och den egna produktionen är nämligen nyckelkomponenter enligt 

Inman (1993) för lyckade förbättringsåtgärder. Genom att inkludera alla i Kaizenprocessen 

kommer företaget ha just kunskapen kring den egna produktionen med från början vid 

förbättringsarbetet. Inkluderingen av medarbetare för att förändring ska ske på deras premisser 

är något som produktionschefen redan idag anser viktigt.  
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Hur Kaizen med fokus på eliminering av slöserier skulle kunna ske på fallföretaget analyseras i 

kommande avsnitt.  

Lager 
När observationerna analyseras kan stora mängder slöseri i form av lager identifieras. Företaget 

har stora mängder PIA och spärrat gods, en tradition av ett stort färdigvarulager samt stora 

mängder av verktyg och andra föremål förvarade i verkstaden. I observationerna och 

intervjuerna kan det tydas att mängden PIA och färdigvarulager är så stora att de inte längre får 

plats i pallställ och andra godsdesignerade platser, och istället får fristaplas i gångar, kring 

maskiner och i operatörers arbetsområde samt framför ställage. Vidare har inte företaget 

kunskaper om vilka lagernivåer de tjänar pengar på respektive vilka de förlorar pengar på. 

Något som omöjliggör en effektiv lagerhållningsstrategi, vilket i sin tur leder till ökade 

säkerhetslager. Dessutom lagras stora mängder verktyg till maskiner i produktionen, vilka 

många inte används längre.  

De höga lagernivåerna av PIA och färdigvarulager påverkar direkt platsbristen (Bozarth & 

Vilarinho, 2006; Haiden & Mirza, 2015), högre nivåer av PIA förlänger även ledtiden.  

Genom att minska lagernivåerna minskas antalet pallar som behöver stå fristaplade vilket 

skapar oordning och andra slöserier, platsbehovet och platsbristen minskar, samt kan kortare 

ledtider uppnås.  

Väntan 
Med väntan menas obelagd tid för operatörer och maskiner (Santos, et al., 2006; Marchwinski 

& Shook, 2014; Bergman & Klefsjö, 2007; Liker, 2009) och på företaget finns en stor mängd 

maskiner med låg beläggningsgrad, och många gånger behöver operatörer leta igenom stora 

mängder gods för att finna rätt material, vilket leder till ytterligare obelagd tid. Den varierande 

ordermängden i produktionssystemet leder stundvis till personalbrist vilket således leder till 

ökad obelagd kapacitet på maskiner.  

Många av de maskiner som har mycket obelagd tid är mycket stora, vilket skulle göra det 

positivt för platsbristen om de togs bort och arbetsstationer slogs samman. Vidare skulle en 

minskning av oredan och fristaplingen leda till mindre obelagd tid i maskinerna, då 

operatörerna slipper ägna så mycket tid åt letande.  

Överproduktion 
Företaget har en tradition av överproduktion, och producerar oftast dubbelt mot order (Santos, 

et al., 2006; Marchwinski & Shook, 2014; Bergman & Klefsjö, 2007; Liker, 2009), då de anser 

sig spara pengar på minskad ställtiden som då fördelas över fler produkter, på senaste tiden har 

företaget fått in ordrar på stora detaljer. Då även dessa detaljer överproduceras skapas större 

problem från ett platsperspektiv då varje överproducerad detalj tar större plats och därigenom 

får större effekt på platsbristen. Företaget har inte undersökt huruvida de tjänar på att ha dessa 

produkter i färdigvarulager, volymen de tar upp gör dem kostsammare att lagerhålla. 

Svårigheter i att förvara dessa stora artiklar i ställage leder till att de fristaplas och tar upp 

mycket plats, vilket i sin tur leder till att de är i vägen och måste flyttas fram och tillbaka. 

Vidare producerar de olika stationerna som olika enheter, tryckandes igenom material utan 

hänsyn till om det finns möjlighet att hantera det i senare produktionsavsnitt. Detta leder ibland 

till så mycket gods kring vissa produktionsavsnitt att godset placeras i operatörernas 

arbetsområde samt på platser där det inte kan stå. Detta i sin tur leder till att operatörerna 

prioriterar snabba jobb, med korta uppsättningstider för att bli av med godset, detta leder till en 

överproduktion och skapar samma problem i senare kommande produktionssavsnitt.  

Då det inte finns någon betydande kultur av att stötta andra produktionsavsnitt, väljer 

operatörerna hellre att köra ordrar som har flera veckor till leveransdatum på sin egen 

arbetsstation, än går och stöttar ett produktionssavsnitt där det finns mycket ordrar, och 

tillgängliga maskiner, men ingen att operera dem. Detta är en överproduktion som leder till 
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stora mängder PIA och färdigvarulager som måste lagras på företaget till leveransdatum, en 

problematik som även Liker (2009) lyfter. Som konstaterats tidigare har höga nivåer av PIA 

och färdigvarulager stor påverkan på platsbehovet.  

Transport 
Riktningen av flödet påverkar mängden transporter, då de i dagsläget behöver flyttas genom 

fabriken två gånger, vilket leder till stora mängder slöseri enligt definitonen framlyft av Liker 

(2009). Det leder till att det krävs platser för gods gående i båda riktningar vid alla 

produktionsavsnitt eller flödesstationer. Flödet ser förmodligen ut som det gör idag då 

utleveransavdelningen inte fungerar som den ska.  

Överarbete 
Inget överarbete, som påverkar platsbristen, enligt definition fastställd i teorin av bland annat 

Liker (2009), har kunnat identifierats under studien. Det betyder inte att det inte existerar och 

påverkar platsbristen.  

Rörelser 
Inga onödiga rörelser, som påverkar platsbristen, enligt definition fastställd i teorin av bland 

annat Liker (2009), har kunnat identifierats under studien. Det betyder inte att det inte existerar 

och påverkar platsbristen. 

Defekter 
Alla defekter som skapas behöver utvärderas och beslutas om de ska bearbetas om eller 

slängas. Medan detta sker står produkterna och tar upp plats i verkstaden. Under observationer 

fanns stora mängder spärrat gods i produktionen, defekter enligt Liker (2009). Detta gods tar 

upp utrymme som skulle behövas för att åtgärda bristen på plats för PIA.  

Operatörer menar att den introduktion de får på företaget där de utbildas genom learning by 

doing inte alltid är tillräcklig. Bättre förståelse för hur sättet de arbetar på påverkar resultatet 

skulle behövas. Genom att göra detta kan mängden och frekvensen av uppkomna defekter 

minska.  

Utöver detta bör ett standardiserat protokoll för att hantera uppkomna defekter tas fram, 

innehållandes vem som ska kontaktas, hur denne ska gå till väga med bedömning om att slänga 

eller ombearbeta samt hur lång tid processen får ta. På detta sätt minimeras tiden det spärrade 

defekta godset tar plats i produktion.  

Kreativitet 
Genom att i dagsläget inte ha möten oftare än en gång i månaden, och istället ha informella 

möten/diskussioner ute i produktionen, kan företaget förlora värdefull input från medarbetarna. 

Det i kombination med låg kunskap om t.ex. slöserierna och kulturen där lösningar kommer 

från, och utvecklas endast av ledningen leder till en stor förlust av kreativitet hos medarbetarna.  

Då många operatörer ställer sig positivt till utveckling på företaget och ser vilka svårigheter 

företaget står inför bör detta tas tillvara på. Genom att utbilda operatörerna och integrera dessa i 

utvecklingen av verksamheten kan enligt Braun & Kessiakoff (2011) få mycket possitiva 

kosnsekvenser. Om de vidare utser drivna medarbetare som ansvariga för utvecklingen på de 

olika avdelningarna och sätter upp mål för verksamhetens utveckling skulle detta kunna 

påverka platsbristen positivt, då flertalet medarbetare redan har tankar och idéer om vad som 

bör göras för att lätta bland annat platsbristen.   

Då vissa operatörer anser att de inte får gehör för sina idéer och produktionschefen anser att 

väldigt lite idéer kommer fram, behöver system utvecklas för att fånga upp dessa idéer och 

skapa möjligheter för operatörernas idéer att bli verklighet.  

Ledningen är de som idag sköter arbetet kring förändringar, och även kan fortsätta sköta arbetet 

kring större dyrare förändringar i framtiden. Den processen skulle däremot behöva förstärkas 

genom stöd och input från operatörerna som dagligen arbetar med och påverkas av problemen 
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som ledningen försöker lösa, exempelvis genom att skapa en arbetsgrupp med operatörer. För 

att kunna göra detta behöver operatörerna utbildas för att ha kunskap om metoderna de skulle 

kunna använda (Inman, 1993), för att kunna applicera och ge input kring operationerna de 

redan känner till.  

Förändring i onödan 
Genom att ledningen är ansvarig för, och genomför förändringarna på företaget, saknas 

operatörernas perspektiv och kunskaper, lösningarna företaget visat är ofta symptomsbaserade 

istället för att angripa rotorsaken. Exempelvis är platsbristen ett symptom av bland annat dålig 

produktionsplanering, vilket fallföretaget vill lösa med en utbyggnad. Detta gör att de verkliga 

problemen inte löses. Skulle de bygga ut utan att identifiera rotorsaken skulle problematiken 

sprida sig in i utbyggnaden också, vilket betyder att problemet endast är löst kortsiktigt, en 

vanlig problematik enligt Bengtsson & Osterman (2014).   

5.2. 5S 

5S anses av både Chapman (2005) och Islam et al. (2016) vara en effektiv metod för att minska 

platsbehovet. Båda trycker på en arbetsstation som inte behöver rymma lika mycket föremål, 

exempelvis verktyg, och Chapman menar även en minskad mängd PIA, något som Luh et al. 

(2000) förknippar med minskat platsbehov.  

Fallföretaget lider av en rörig arbetsmiljö, där operatörer efterlyser bättre ordning och där 

dagsläget kantas av oordning, stress och irritation. Situationen på företaget stämmer väl in på 

den beskrivning av problematiken hos många funktionella verkstäder som Chapman (2005) 

beskriver.  

Sortera 
Då verkstaden innehåller stora mängder föråldrade verktyg, maskiner, maskinverktyg och 

andra föremål som inte används eller slängs skulle en sortering leda till att mycket skulle kunna 

tas bort. Gamla verktyg och maskiner som inte används eller är trasiga kan slängas eller säljas.  

Företaget har problem med en stor mängd maskinverktyg som inte används, eller som används 

väldigt sällan. Då de inte har kunskap om ägandeförhållandena på verktygen kan de inte 

slängas, därför låts de vara kvar. Genom en sortering av verktygen kan aktuella verktyg 

behållas och trasiga, om dessa finns, slängas. De verktyg som inte används kan slängas eller 

återvinna om de är företagets, och om ägandeförhållandena är oklara bör de flyttas från 

produktionen. Genom att göra detta skulle minst två ställage med 8 pallplatser var, men 

förmodligen mer, frigöras. 

Vidare skulle mycket gammalt och föråldrat som inte används men som sparats kunna 

avlägsnas från produktionen och på så sätt göra plats i ställage och hyllor för aktuella föremål 

(Chapman, 2005).  

Organisera 
Genom att organisera och skapa platser för de föremål, verktyg etc., som identifierats 

nödvändiga skapas en designerad plats för alla föremål. Genom att märka upp platser och 

specificera vad som ska vara var, blir det tydligt vad som finns (Chapman, 2005), vad som 

behövs och föremålen sprids inte över produktionen på det sätt det görs idag. Det leder till att 

det är enkelt att hitta det verktyg eller föremål som behövs och det är lätt att identifiera om 

något saknas (Chapman, 2005).  

Om platser där fristapling är godkänt, märks upp slipper operatörer flytta gods för att komma åt 

exempelvis sin arbetsstation, och om dessa platser och alla pallplatser i ställage märks upp med 

unika identifikationer kan, vid korrekt dokumentation, mängden letande operatörer behöver 

göra, minskas.  

Då saker och ting nu har designerade platser där de ska vara allokerade minskar mängden gods 

eller verktyg som behöver produceras på nytt eller köpas in nya för att de inte hittas.  
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Organisationen skapar således inte direkt ett minskat platsbehov, men stöttar en process som 

leder till minskat platsbehov.  

Städa 
Genom att städa bibehålls organisationen som skapades i organisationssteget (Chapman, 2005), 

vilket gör arbetsplatsen lättöverskådlig och återlämnandet av verktyg och andra föremål till 

sina designerade platser gör att fler inte köps in och ackumuleras spritt över verkstaden. Då allt 

återbördas till sin plats blir det vid städningen mycket tydligt om något saknas.  

Precis som organisation bidrar inte städning direkt till minskat platsbehov, men stöttar den 

process som leder till minskat platsbehov.  

Standardisera 
Att standardisera och skapa sätt för verksamheten att bibehålla de första tre S:en kommer skapa 

förutsättningarna för att fortsätta arbeta med och förbättra ordningen och bara ha det 

nödvändigaste på företaget. Genom att standarderna specificerar hur ofta exempelvis sortering 

ska göras, glöms eller ignoreras det förhoppningsvis inte.  

Standarder skapar även möjlighet att genomföra förbättringar mot en solid grund, istället för 

endast ”det är såhär vi gör ibland” (Braun & Kessiakoff, 2011). 

Precis som organisation, och städning bidrar inte standardisering direkt till minskat platsbehov, 

men stöttar och bibehåller den process som leder till minskat platsbehov. 

Disciplin 
Genom att skapa disciplinen att följa standarderna kommer effekterna från sorteringen, 

organiseringen och städningen till sin fulla rätt. Det är först när disciplinen är på plats som alla 

överflödiga verktyg slängs, alla pallar med spärrat gods åtgärdas, tomma pallar återbördas och 

gamla maskiner säljs. Det är först när disciplinen är på plats som aktuella verktyg har 

designerade platser, där alla kan hitta verktygen oavsett vem det är som letar och de finns i rätt 

mängd. Det är först när disciplinen är på plats som verktyg återlämnas till sin rätta plats och 

alltid kan hittas, och det är först när disciplinen är på plats som standarder finns på plats och 

uppdateras. Det är först när disciplinen följs som fördelarna med 5S framkommer, med minskat 

platsbehov, minskad risk för olyckor, minskad tid letandes efter föremål, kortare ledtider, lägre 

produktionskostnader, mindre sena leveranser och lägre krävda arbetsinsatser, samt minskade 

stopptider (Chapman, 2005).  

5.3. JIT 

JIT går ut på att producera med så små buffertar som möjligt, på så sätt minimeras slöserierna 

väntan, överproduktion och lager. Detta minskar mängden PIA i systemet vilket är positivt för 

platsbristen enligt Luh et al. (2000).  

Att minska mängden PIA tills dess att pallarna knappt väntar skulle innebära stor påverkan på 

platsbristen på fallföretaget. Stor del av de pallar som står fristaplade runt omkring i 

produktionen innehåller just PIA, och en lyckad implementering av JIT skulle således minska 

platsbristen. Dock krävs en viss PIA, som Crandall & Burwell (1993) pekar ut, för att bibehålla 

personalutnyttjandet och ett stadigt utflöde.  

Genom den minskade mängden PIA skulle endast ett fåtal platser behövas för att hantera PIA 

mellan stationerna, vilket skulle leda till att den nuvarande produktionen inte skulle behövas 

byggas ut. Vidare skulle även ledtiderna kortas, och mängden färdigvarulager minska tills allt 

är sålt eller slängt och endast beställda produkter produceras.  

Huruvida JIT implementering på företaget är rimligt är en annan fråga, produktionsplaneringen 

som redan idag anses bristfällig skulle belastas mycket och Luh et al. (2000) argumenterar för 

att det fluktuerande flödet genom en funktionell verkstad inte är lämpad för JIT då det designat 

för repetitiva flöden, detta skulle vid minsta störning eller misstag leda till störningar i hela 

verkstaden. Istället argumenterar de för CONWIP. Därför analyseras det i följande avsnitt.  
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CONWIP 
En implementering av CONWIP skulle kunna få liknande fördelar som en implementering av 

JIT, om än inte riktigt lika stora, men förhoppningsvis utan de nackdelar som JIT innebär. En 

begränsning i mängden PIA i flödet skulle kunna påverka platsbristen positivt, mängden PIA 

skulle minska då mindre ordrar släpps i taget, vilket skulle leda till ett lägre platsbehov och 

mindre platsbrist. Detta skulle även ha effekt på ledtiden som skulle minska, vilket styrks av 

teorin (White, 1993).  

Det skulle även leda till en minskad möjlighet till överproduktion där operatörer inte prioriterar 

ordar på en viss station med leveransdatum om två veckor istället för de ordrar som kan köras 

på andra stationer. För att detta ska bli effektivt behöver medarbetarna utbildas i de stationer 

som de inte arbetar på i vanliga fall för att inte orsaka kvalitetsbrister.  

En begränsning av PIA skulle alltså kunna medföra förbättringar till företaget, oavsett om det 

sker i form av JIT, som är komplext och där många andra Leansystem behöver vara på plats för 

att det ska fungera, eller i form av CONWIP som skulle kunna vara ett bra första steg på vägen. 

Som Inman (1993) pekar ut måste transformationen ske stegvis för att kunna gå i rätt riktning.  

5.4. Att lyckas med implementeringen 

Braun och Kessiakoff (2011) presenterar fem grundprinciper för att lyckas med Lean, nedan 

analyseras hur dessa bidra till en lyckad implementation på fallföretaget.  

Första principen är engagerade medarbetare, och kan åstadkommas genom att skapa ett 

arbetssätt på företaget där förändringar görs med medarbetarna, istället för att ledningen 

genomför det själva. Detta skulle leda till ökat inflytande för operatörer som är experterna på 

sina respektive processer, vilket skulle leda till förbättringar som är mer anpassade efter 

operatörernas föredragna arbetssätt och möjligheter.  

Andra principen är standarder, vilket är en punkt fallföretaget har mycket att lära. Genom att 

applicera en standard möjliggörs ett effektivt arbete med ständiga förbättringar (Braun & 

Kessiakoff, 2011). Fallföretaget behöver börja dokumentera hur olika sysslor utförs och 

bestämma sig för ett sätt, och dokumentera och följa detta. På så sätt kan medarbetare hjälpa 

varandra, nya medarbetare snabbare läras upp och integreras och ett jämnare resultat 

åstadkomms (Braun & Kessiakoff, 2011). Fallföretaget behöver skapa ett system där 

standarderna finns samlade, och samtidigt lätt tillgängliga vid behov, för att de inte ska 

glömmas bort eller ignoreras. Det är även viktigt att skapa ett system där standarderna 

uppdateras. 

Tredje principen är att skapa system för inbyggd kvalitet. På fallföretaget bör detta förslagsvis 

göras genom att arbeta med standarder och förbättringar som säkerställer kvaliteten och 

förebygger kvalitetsbrister. 

Att korta ledtider är den fjärde principen och kan åstadkommas bland annat genom de 

begränsningar av gods som presenterats i föregående avsnitt. Vidare är det även här viktigt att 

låta erfarna och kunniga operatörer arbeta med förbättringar för att åtgärda flaskhalsar och 

andra slöserier. Detta gör det extra viktigt att operatörerna är utbildade i de metoder de arbetar 

med (Inman, 1993), och får det stöd de behöver (Braun & Kessiakoff, 2011). 

Slutligen den femte principen är att arbeta med kontinuerliga förbättringar. Fallföretaget 

behöver arbeta med att skapa ett system för att ta vara på den kreativitet och kunskap som 

medarbetarna sitter på. Genom att utbilda och starta initiativ exempelvis 5S seminarier eller 

tävlingar sporras medarbetarna till att utveckla och driva förbättringar. Detta är även ett sätt att 

engagera medarbetarna.  
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6. DISKUSSION, SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

6.1. Slutsats 

En implementation av Leanprinciper har visat sig kunna ha effekt på platsbristen på ett företag, 

genom eliminering av slöserier kan platsbristen åtgärdas genom att minska PIA och andra 

lager, sluta producera när det inte finns efterfrågan vilket leder till tidigare nämnda lager samt 

minimera mängden som gods står obearbetat och maskiner och verktyg står oanvända. Att 

applicera 5S lämnar verksamheten med bara de verktyg som de behöver, och JIT och CONWIP 

minimerar PIA till åtminstone kontrollerbara volymer. Gemensamt för dessa processer eller 

principer är att de minimerar föremål som tar fysisk plats genom logiska rationaliseringar 

istället för att låta föråldrade och överflödiga föremål kräva fysisk plats till den gräns att det 

fysiska utrymmet måste byggas ut.  

För fallföretaget skulle en ökad kunskap om slöserierna vara till nytta på många plan, under 

förutsättning att fallföretaget skapar ett system där förslag kan fångas upp, tas till vara på, 

utvecklas och implementeras. Detta skulle bland annat kunna leda till en minskad platsbrist, 

och inte minst skulle det få positiva följdeffekter på företaget. Genom att just utbilda och skapa 

system för tillvaratagande av idéer motverkas det åttonde slöseriet och genom det minskas 

övriga slöserier.  

Att börja arbeta med en 5S filosofi för att minska platsbristen på företaget skulle 

förhoppningsvis leta till en utrensning av de stora mängder föråldrade och överflödiga ting som 

rymms i verkstaden. Bara det skulle leda till att många pallplatser frigjordes. Skulle alla 

inventarier gås igenom och det överflödiga slängas skulle ännu mer kunna uppnås. Företaget 

har många hyllor och vrår som skulle kunna tömmas helt. Skulle denna metod upprätthållas i 

företaget skulle den oreda och platsbrist som finns i dagsläget aktivt motverkas och skulle 

initialt kunna få stora resultat, som sedan iterativt skulle kunna förbättras. 

Att implementera JIT på företaget skulle vara utmanande. Att ta steget halvvägs och begränsa 

mängden gods i flödet är förmodligen nödvändigt för att kunna fortsätta producera. Redan idag 

har företaget problem med mycket sena leveranser som leder till stressad personal och 

missnöjda kunder. En begränsning av PIA i flödet skulle minska platsbehovet för PIA och 

minska ledtider. Det skulle även tvinga fram en kultur där medarbetarna skulle vara mer rörliga 

och kunna arbeta på fler stationer. För att det ska vara möjligt behövs personalen utbildas och 

tydliga arbetssätt utvecklas för de olika stationerna, och system utvecklas för placering av 

operatörer vid stationer.  

6.2. Rekommendationer för fallföretaget 

Med anledning av slutsatsen presenterad rekommenderas fallföretaget att:  

 Utbilda ledning och medarbetare i slöserierna 

 Skapa ett system där idéer och tankar tas till vara på 

o Sätta mål för antal inlämnade förslag per år 

o Ha diskussioner 

o Skapa förtroendet att prata på mötena 

o Ha fler men mindre möten 

o Ha workshops 

o Ha tävlingar 

o Engagera medarbetare 

 Identifiera rotorsakerna till problematik som upplevs 

 Skapa en arbetsgrupp som har extra ansvar för att genomföra förbättringar 

 Genomför förbättringar med operatörerna 

 Börja göra mätningar i produktionen för att få bättre förståelse för den 

 Studera kostnaden för lagring av olika produkter i olika volymer 
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 Utbilda ledning och medarbetare i 5S 

 Åk på studiebesök 

 Se till att implementera 5S inte 3S 

 Begränsa mängden PIA i produktionssystemet 

o Skapa en prioritetslista och prioriteringsregler för ordersläpp 

o Följ begränsningen utan undantag 

 Utvärdera varför produktionsplaneringen fungerar såpass bristfälligt som den gör idag, 

samt åtgärda rotorsaken.  

 Sätt upp en handlingsplan  

Om företaget följer ovanstående rekommendationer, utökar kunskapen på företaget och 

engagerar sig skulle de aktivt kunna påverka sin egen situation, förmodligen till den grad där de 

inte behöver bygga ut verkstaden.  

Det är dock viktigt för företaget att inse att de inte kommer vara Lean bara för att ovanstående 

punkter genomförs, Lean är ett helhetssystem och i denna studie har endast tre verktyg 

analyserats. Detta gjordes trots att Lean ska ses som ett system, detta beslut kan diskuteras och 

vändas mycket på fram och tillbaka, men även om de inte är implementerade i ett helt 

Leansystem kan de enskilda verktygen enligt Chapman (2005) ha goda effekter, om än långt 

ifrån de synergier en total Leanproduktion kan åtnjuta.  

6.3. Studiens begränsningar 

Att analysera effekten av olika Lean-principer på platsbrist visade sig utmanande, då 

litteraturen ofta behandlar Lean som en helhet, där multipla principer och metoder samverkar. 

Detta blir tydligt i analysen som vid tillfällen känns väldigt repetitiv att skriva, vilket vidare 

tyder på det nätverk av metoder och principer som Lean utgör. Vidare har ämnet platsbrist varit 

utmanande då det inte verkar finnas någon renodlad forskning på kopplingen Lean – platsbrist. 

Det kan ber på att Lean ses som den resurssnåla produktionen, och då plats är en resurs 

utvecklas inte detta vidare utan anses underförstått. Vidare forskning i ämnet vore intressant, 

just för att belysa platsbristen och möjligheterna för funktionella verkstäder att påverka den 

situation som Chapman (2005) menar är så typisk.  

6.4. Studiens bidrag 

Studien har inneburit ett konkret material för fallföretaget att ta ställning till gällande valet 

mellan utbyggnad eller andra lösningar. Studien har även lagt fram en inte full handlingsplan, 

men i grova drag hur fallföretaget bör agera för att kunna minska platsbristen.  

Forskningsmässigt har studien inneburit ett förtydligande över hur Leanverktygen kan påverka 

platsbrist och platsbehov, något som författaren ansett saknats vid tiden för studien.  

6.5. Framtida studier 

Vidare forskning bör göra mer extensiva litteraturgenomgångar på fler databaser som ett första 

steg för att vidare undersöka fenomenet deduktivt genom studerande av företag före och efter 

en implementation. 
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8. BILAGOR 

8.1. Bilaga 1 - Intervjuguide verkstadspersonal 

Vad har du för titel eller roll inom företaget? 

 

Kan du beskriva kortfattat vad du har för arbetsuppgifter? 

 

Är det någonting du anser hindrar dig i ditt dagliga arbete? 

 

Är det någonting du anser hindrar andra och företaget i deras daglig arbete? 

 

Vad anser du mest behövs förbättras/förändras? 

 

Hur skulle du idag gå tillväga för att förbättra dessa områden? 

 

8.2. Bilaga 2 - Intervjuguide ledning 

 

Vem är du på företaget?  

- Titel: 

- Arbetsuppgifter: 

 

Hur länge har du varit på företaget: 

 

Nuvarande VD tog över företaget för ca två år sedan, vad har det skett för förändringar sedan 

dess? Vilken effekt har förändringarna haft? Vad har de lett till 

Investeringar 

Personalförändringar 

Arbetsmiljöförändringar 

Organisatoriska förändringar 

 

Hur har de förändringarna generellt sett skett? Vem har varit ansvarig för dem och hur har 

processen sett ut? 

 

Hur tas beslut om förändringar i företaget, att det ska ske, vad som ska ske och när? 

  

Hur mycket av förändringarna kommer på initiativ av kontoret och hur mycket kommer från 

verkstadsgolvet? 

 

Hur kommer initiativ från verkstadsgolvet fram? 

 

Hur ser informationsflödet ut mellan dig och övriga kontoret till verkstaden, gällande 

förändringar, gällande produktionen och arbetsuppgifter? 

 

Övrigt du tycker jag behöver veta? 
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8.3. Bilaga 3 - Specifik påbyggnadsintervjuguide produktionsansvarig 

Hur tycker du arbetet fungerar i verkstaden? Vilka utmaningar eller möjligheter finns och 

vad fungerar bra i dagsläget? 

 

Kan du sammanfatta vilka rutiner som finns inom produktionen? 

- Standard arbetssätt/dedikerade arbetsuppgifter 

- Städning/rensning/inventering 

- Underhåll 

 

Hur fungerar ditt arbete som produktionsansvarig? 
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8.4. Bilaga 4 – Godkännande inför intervju 

Genom att skriva under följande dokument godkänner jag att... 

 ... delta i studien, jag kan när som kontakta kontaktpersonen för studien för att meddela 

att jag inte längre vill delta i studien. Lämnade uppgifter kommer då uteslutas ur 

studien.  

 ... uppgifter jag lämnas får användas i studien. 

 ... intervjun spelas in. Inspelningen kommer sparas fram tills dess att studien är 

genomförd och godkänd, den kommer sedan raderas.  

 .. den eventuellt transkriberade intervjun och fältanteckningar kommer vara tillgängliga 

för hela projektgruppen och dennes handledare.  

 ... bli citerad direkt.  

 ... jag inte förväntar mig någon kompensation eller betalning för att medverka i 

intervjun.  

 

Vallentuna den   /   -18 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Underskrift    Namnförtydligande 


