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ABSTRACT  
 
Competition between manufacturing companies is constantly increasing and this causes high 
demands on product quality and ability to deliver products in time. For companies to be able to 
reach these goals it is necessary to work with development and continuous improvements and 
respond to the current pace of the market. This can be achieved in different ways, but a common 
method is to work with improvement methodologies. Selecting which improvement 
methodologies to use depends on a company’s manufacturing, knowledge, and resources. 
 
Many organisations find it difficult to choose improvement methodologies for their particular 
organisation and ask the question: “Which method is best suited for our organisation?”. The goal 
of this study is to examine whether and how Lean Production and Theory of Constraints can be 
utilized in companies with high-mix low-volume production. By performing a literature review 
and a case study the following questions have been answered: 1) how Lean production and 
Theory of constraints are utilized in a HMLV production system and how they can be combined, 
2) how the production flow is controlled according to Lean Production and Theory of 
Constraints to improve the efficiency of a production process in a HMLV company, 3) what 
personal paradigms and policys arise according to Lean Production and Theory of Constraints in 
HMLV company and what the relationship between these and quality is.  
 
Results from the literature review and case study show that Lean Production and its tools are 
possible to use in a combination with Theory of Constraints in HMLV companies with some 
exceptions. However there is no exceptions saying that Lean Production and its tools combined 
with Theory of Constraints can not be utilized in HMLV companies. These exceptions only need 
to be adjusted for HMLV production. The results also showed that standardized work in a 
production process plays a crucial role when combining Lean production with Theory of 
Constraints. Standardized work contributes to facilitation of further development and 
implementation. The results show that the production flow can be adjusted using methods from 
Lean Production and Theory of Constraints, and that this is done best by combining these two 
methodologies. Furthermore, the results showed that in many cases new investments in the form 
of new equipment are not necessary. This assumes that bottlenecks, such as personal paradigms 
and policies are identified. The results showed that quality is directly linked to these two 
bottlenecks and that an investment in management is preferable. 
 
Keywords: Lean Production, Theory of Constraints, HMLV, Production Flow, Paradigm, 
Policy.  
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SAMMANFATTNING 
 
Konkurrensen i tillverkningsföretag ökar ständigt och detta medför att det ställs hårda krav på 
produktkvalitet och förmågan att leverera produkter i tid. För att företag ska kunna nå upp till 
dessa mål krävs utveckling och ständiga förbättringar i takt med den växande marknaden. Detta 
uppnås på olika sätt men ett vanligt sätt är att arbeta med förbättringsmetodiker. Val av 
förbättringsmetodik beror på företagets tillverkning, kunskap inom företaget och resurser inom 
företaget.  
 
Att välja förbättringsmetodik anpassat till den egna organisationen är väldigt svårt för många 
organisationer och många organisationer ställer sig frågan: ”Vilken metod passar bäst för den 
egna organisationen?”. Målet med examensarbetet är att undersöka om och hur Lean Production 
och Theory of Constraints kan användas i företag med high-mix low-volume produktion. Med 
hjälp av en litteraturstudie och en fallstudie har följande frågor besvarats: 1) hur Lean Prodution 
och Theory of Constraints används i en HMLV produktion och hur dessa kombineras, 2) hur 
produktionsflödet styrs enligt Lean Production och Theory of Constraints för att effektivisera en 
produktionsprocess i ett HMLV företag, 3) vilka personliga paradigm och policys det uppstår 
enligt Lean Production och Theory of Constraints i HMLV företag och vad sambandet mellan 
dessa och kvalitet är. 
 
Resultat från litteraturstudien och fallstudien visar att Lean Production och dess verktyg går bra 
att använda kombinerat med Theory of Constraints i HMLV företag med vissa undantag. Dessa 
undantag är dock inga undantag som säger att Lean Production och dess verktyg inte går att 
använda i HMLV företag i kombination med Theory of Constraints. Dessa undantag behöver 
endast anpassas för HMLV produktion. Resultaten visade också att standardiserat arbete i en 
produktion har en avgörande roll när Lean Production och Theory of Constraints används. 
Standardiserat arbete bidrar till att fortsatt utveckling och implementering underlättas. Resultaten 
visar även på att produktionsflödet kan anpassas med hjälp av metoder inom Lean Production 
och Theory of Constraints och att detta göras bäst när dessa två metodiker kombineras. Vidare 
visade resultaten att nya investeringar i form av ny utrustning inte är nödvändiga i många fall. 
Detta förutsätter att flaskhalsar, så som personliga paradigm och policys, identifieras. Resultaten 
visade även att kvaliteten är direkt kopplad till dessa två flaskhalsar och att en investering i 
ledarskap är att föredra.  
 
Nyckelord: Lean Production, Theory of Constraints, HMLV, Produktionsflöde, Paradigm, 
Policy. 
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FÖRORD 
 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom innovativ produktion som är en del av 
civilingenjörsprogrammet Produkt- och processutveckling vid Mälardalens högskola. Det utförs 
på uppdrag av Westermo Teleindustri AB som bidragit med resurser och kunskaper som varit 
värdefulla för fallstudien. 
 
Ett stort tack går till handledaren Antti Salonen från Mälardalens högskola som under hela 
perioden för examensarbetet varit stöttande och funnits till hand. Hans kunskaper har varit 
betydande för att uppnå ett lyckat resultat. 
 
Dessutom vill vi tacka vår handledare och produktionschef Kari Parkkila från Westermo 
Teleindustri AB i Västermo. Tack går även till maskinoperatörerna som visat intresse och 
engagemang för detta examensarbete. 
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INLEDNING 
I det här kapitlet presenteras vad som ligger till grund för studien, frågeställningar samt i hur stor 
omfattning studien görs. 
 

1.1. Bakgrund 
I dagens tillverkningsföretag ökar konkurrens ständigt. Det ställs hårda krav på produktkvalitet 
och förmågan att kunna leverera produkter i tid. Företag strävar efter att vara bäst på marknaden 
och för att detta ska vara möjligt måste företag alltid arbeta med utveckling och ständiga 
förbättringar (Modig & Åhlström 2011). Detta kan uppnås på lika sätt men ett vanligt sätt är att 
använda sig av förbättringsmetodiker. Val av förbättringsmetodik beror i allmänhet på företagets 
tillverkning, kunskap inom företaget och resurser som finns tillgängliga inom företaget (Nave 
2002). Det är dock inte alltid lätt att veta vilken förbättringsmetodik som ska användas. Flertal 
förbättringsmetodiker talar för att den egna metodiken är den bästa. Hur ska företag veta vilken 
metod som passar bäst i det egna företaget? Detta är en fråga som många företag och 
organisationer ställer sig. Det förekommer att metodiker säger emot varandra men också att en 
kombination av metodiker kan ge det bästa resultatet (Nave 2002).  
 
Flertal metoder i olika metodiker syftar till att befintliga resurser ska användas och det är också 
något som företag föredrar (New 2007). Något som uppmärksammas i ett flertal metodiker är 
vikten av att identifiera en begränsning. Det kan tyckas udda men den vanligaste begränsningen 
är personliga paradigm och policys inom företaget och dessa begränsningen bör ses över 
noggrant. Dessa begränsningar påverkar företag negativt och bör inte räknas bort vid arbete med 
förbättringsarbete (Goldratt & Cox 1993). 
 

1.2. Problemformulering 
Idag saknas kunskap och kompetens vid tillämpning av metodiker i tillverkningsföretag (Nave 
2002). Lean Production (Lean) och Theory of Constraints (TOC) är två ledande metodiker och 
det råder förvirring om vilken metodik som är bäst för företag och problematiken är att dessa två 
metodiker inte är direkt anpassade för företag med high-mix low-volume (HMLV) produktion 
(Nave 2002). 
 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Den här studien syftar till att undersöka om och hur Lean Production och Theory of Constraints 
kan användas i företag med high-mix low-volume produktion.  
 
Studien lägger stor vikt på att öka förståelsen för hur dessa två metodiker implementeras i en 
HMLV-produktion och vikten av att identifiera rätt begränsning. 
 

- Hur kan Lean Production och Theory of Constraints användas i en HMLV produktion 
och hur kombineras dessa? 

- Hur kan produktionsflödet styras enligt Lean Production och Theory of Constraints för 
att effektivisera en produktionsprocess i HMLV-miljö? 

- Vilka personliga paradigm och policys uppstår enligt Lean Production och Theory of 
Constraints i HMLV-företag och vad är sambandet mellan dessa och kvalitet? 
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1.4. Avgränsningar  
Studien avgränsas till att endast undersöka metodikerna Lean Production och Theory of 
Constraints i förhållande till HMLV-produktion. Fokus läggs produktionsflöde, effektivitet och 
kvalitet. För att undersöka produktionsflödet och kvaliteten i en HMLV-produktion kommer en 
selektivlödningsprocess på Westermo Teleindustris produktionsanläggning studeras och 
analyseras. Studien utförs inom en tidsram på 20 veckor med start 2015-01-20. 
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2. ANSATS OCH METOD 
Detta kapitel presenterar och beskriver metoden för studien och ger en inblick i 
tillvägagångsättet. Det redogör för forskningsansats och metod, tillvägagångsätt med beskrivning 
av deltagare procedur och databearbetning, samt metodkritik.  
 
2.1. Forskningsansats 
Ett forskningsprojekt inleds med att bestämma vilken typ av forskning som ska utföras. För att 
bestämma typen av forskning är det av stor vikt att låta forskningsansatsen bestämmas av 
problemformuleringen. Det här angreppsättet leder i sin tur till att metoden eller 
forskningsstrategin bestäms av forskningsansatsen (Johansson 1995). Projektet påbörjades med 
att definiera problemformuleringen. Detta utfördes med hjälp av en nulägesanalys i form av 
intervjuer och observationer i ett tidigt skede i processen. Problemformuleringen syftar till att 
förklara och avgränsa bakgrunden till projektet. Litteraturstudierna påbörjades i samband med 
projektstarten och utöver att definiera problemformuleringen tillämpades denna information för 
att presentera metoden för handledare på högskolan.  

2.1.1	  Kvantitativt	  &	  Kvalitativt	  angreppsätt	  
Med hänsyn till det givna problemet användes en kombination av kvantitativt och kvalitativt 
angreppssätt där den primära tankeprocessen var deduktiv. Med detta menas att utgångspunkten 
för detta projekt är byggt på en fallstudie på ett företaget och en produktionsprocess med 
HMLV-produktion och genom att använda sig av ett kvalitativt angreppssätt i nulägesanalysen 
kunde studenterna erhålla ett resultat kopplat till verkliga sammanhang. Genom att använda sig 
av ett kvalitativt angreppssätt i inledningen för att sedan övergå till ett kvantitativt angreppssätt 
vid datainsamling och analys kunde ett mer tillfredställande resultat presenteras i förhållande till 
projektuppdraget erhållet av fallstudieorganisationen. Yin (2007) förklarar att fallstudier 
använder olika typer av datainsamling som grundas på en metod kallad triangulering för att 
erhålla kännetecknande egenskaper, som helhetsperspektiv och djup (Yin 2007). 
 
Jämfört med ett kvalitativt angreppssätt, inkluderar huvudsakliga kvantitativa forskningsmetoder 
användning av enkäter, strukturerade intervjuer, standardiserade tester, statistik och experiment. 
Ett kvalitativt angreppssätt ger en fördjupad och detaljerad inblick i utvalda forskningsfrågor. 
Detta beror på förmågan att närma sig fallstudien med öppenhet och utan att vara begränsad av 
förutbestämda kategorier i analysen. Forskaren strävar efter att identifiera och beskriva de 
inskridande faktorerna och hur de påverkar forskningsobjektet/fenomenet som studeras 
(Johansson 1995).  
 
Studierna har utförts i nära kontakt med maskinoperatörer på den utvalda processen, där 
intervjuer och observationer var grunden för problemformuleringen och forskningsansatsen. 
Detta angreppssätt ansågs passa det varierade arbetssättet som undvikit att bli standardiserat 
enligt filosofier som företaget försöker efterleva.  

2.1.2	  Induktiv/deduktiv	  forskningsmetod	  
Studenterna utgår från en deduktiv forskningsmetod då forskningens grund ligger vid 
litteraturstudier inom TOC samt Lean-principer och verktyg. Utgångspunkten är teori som sedan 
kopplats till verkligheten och analyserats. Med deduktion menas att grunda hypoteser på teori 
som sedan analyseras (Bryman 2002).  Enligt Patel och Tebelius (1987) används en deduktiv 
forskningsmetod bland annat när forskningen utgår från allmänna principer för att utvärdera och 
dra slutsatser.  
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2.2. Tillvägagångsätt 

2.2.1	  Nulägesanalys	  
Nulägesanalysen utfördes genom intervjuer, observationer och tillämpning av flödesscheman för 
att erhålla en överblick på företagets verksamhet och processer, den utvalda produktionslinan 
samt maskinoperatörernas arbetsprocess.   

2.2.2	  Litteraturstudier	  
Litteraturstudierna utförda av studenterna har utgått från litteratur i forskningsmetodik senare 
också Lean Produktion. Studenterna kunde utgå från TOC som arbetsmodell för att passa ett 
HMLV-företag, samt den givna fallstudien. Litteraturstudier inom området forskningsmetodik  
var avgörande för nulägesanalysen och hur denna skulle utföras inom ett HMLV-företag, där 
studenterna gjorde ett tidigt beslut att överge VSM för att istället gå över till frekvensstudier och 
OEE inledningsvis. Mälardalens högskolebibliotek kom till användning där lämplig litteratur i 
form av böcker och artiklar lästes. Artiklarna söktes fram genom Mälardalens högskolas databas, 
DiVA, LIBRIS samt Google Scholar. Sökord som användes var HMLV, TOC, Lean, Production, 
DBR, VSM och Standardiserat arbete.  

2.2.3	  Intervjuer	  
Intervjuer utfördes på två maskinoperatörer med förberedda konkreta frågor med syfte att få 
precisa svar. Utöver detta fördes en öppen dialog mellan studenter, maskinoperatörer, handledare 
samt underhållsingenjör för Versaflow lödningsmaskin för att få en övergripande bild. Samtal 
med handledare på företaget var kritiska för att få en tydlig men sammanfattad förståelse för 
företagets verksamhet. Detta la grunden för konkreta intervjufrågor för maskinoperatörerna 
under nulägesanalysen. Informationen erhållen från intervjuerna har analyserats, redovisats och 
presenterats med avseende på vetenskapliga krav. 

2.2.4	  Observationer	  
Observationerna har i detta projekt varit av ickedeltagande karaktär, där studenterna inte deltagit 
aktivt i arbetsrutinen i produktionslinan. Utöver detta kan observationer klassas som direkta eller 
indirekta. Direkta observationer avser det som sker omkring forskaren, videoinspelningar är 
inkluderade. Indirekta observationer syftar på att forskaren studerat mätvärden istället för att 
själv utföra observationerna (Olsson & Sörensen 2007). Studenterna har utfört nödvändiga 
mätningar i fallstudien (frekvensstudier samt OEE) för att det inte fanns tillgänglig mätdata att 
utgå från. Resultatet bearbetades och dokumenterades med hänsyn till forskningsfrågorna. I 
nulägesanalysen utfördes observationer där det är viktigt att påpeka att dessa är baserade på 
studenternas erfarenheter, uppfattningar och reflektioner. I förstudien till frekvensstudierna 
kunde konkreta mätvärden analyseras för fortsatt arbete med fallstudien.  

2.2.5	  Fallstudie	  
Fallstudier har som forskningsmetod nyttjats i en variation av olika situationer för att bidra med 
kunskap och förståelse för individer, grupper, organisationer, samt sociala, politiska och 
liknande fall. Fallstudier används även inom ekonomi, där strukturen för en given industri eller 
ekonomin för en given region undersöks. I alla nämnda fall uppkommer en nödvändighet för 
fallstudier för att satisfiera behovet att förstå komplexa fall. Genom fallstudien behåller 
forskaren holistiska och betydelsefulla egenskaper från verkliga situationer (Yin 2009). 
 
Fallstudie som metod används för att medvetet täcka kontextuella förhållanden för att de anses 
vara viktiga för fallet i fråga, men även för att fallet för studien och dess sammanhang inte alltid 
går att skilja åt i verkliga situationer. En helt ny uppsättning av tekniska egenskaper som 
datainsamling och dataanalys är nödvändiga i detta fall (Yin 2009). Fallstudien definieras som 
en empirisk undersökning som undersöker samtida fall inom verkliga sammanhang, speciellt när 



13 (75) 

gränserna mellan fall och sammanhang ej är evidenta. Fallstudien behandlar distinkta tekniska 
situationer där det finns fler variabler än datapunkter av intresse, som förlitar sig på resultat från 
flera källor (Yin 2009).  
 
En fallstudie kan innehålla studier från både ett eller flera fall. Även om dessa försökts skiljas åt 
i vissa forskningsområden är de i verkligheten två varianter av fallstudien. En fallstudie kan 
inkludera men även vara begränsad till kvantitativa- men bör ej förväxlas med kvalitativa studier 
(Yin 2009). 

2.2.6	  Studiebesök	  
Studiebesök har syfte att utbilda och öka kunskapen hos medverkandena om ämnet i fråga. Ett 
studiebesök kan bestå av intervjuer, observationer, kurser och workshops. Studien hade som 
syfte att öka kunskap och kompetens hos maskinoperatörer på fallstudieorganisationen. Frågor 
kunde ställas fortlöpande under hela studiebesöket.  
 
Dagordning för studiebesöket bestod av: 

• Presentation 
• Frågor om maskin 
• Frågor om underhåll för maskin 
• Låta maskinoperatören från fallstudieorganisationen beskriva tankegången vid 

programmering för att få inputs på förbättringar 
• Frågor om programmering 
• Rundtur av maskin 
• Visa underhållsprocedur 
• Visa produkter från fallstudieorganisationen för att få inputs om maskininställningar och 

programmering 
• Rundtur av företaget 
• Övrigt 

 
2.3. Analys av data 
Processen för analys av data kan beskrivas som en process under vilken forskaren systematiskt 
undersöker och arrangerar sitt material för att erhålla ett resultat (Fejes & Thornberg 2009). 
Enber (2013) nämner att en forskare kan ha flera olika mål med sin analys viket delas in i; 
beskrivande analys där forskaren beskriver resultat på ett nytt sätt, tolkande analys som ger en 
förklaring mellan handling och uppkomst, ny analys där ett helt nytt område analyseras, samt 
normativ analys över vad alternativ 1 ska göra för att uppnå alternativ 2. Detta examensarbete 
kommer behandla beskrivande, tolkande och normativ analys. Litteraturstudien som presenteras 
i denna studie består av andra forskares resultat, medan fallstudien och nulägesbeskrivningen 
består till studenternas förmåga att tolka data och jämföra detta med litteraturstudien. Resultatet 
presenterar även förslag för framtida tillämpningar av information och metoder studenterna 
erhållit genom litteraturstudien som sedan tillämpats under fallstudien. Data från fallstudien 
analyseras mot litteraturstudier för att svara på frågeställningarna som definierades av intervjuer 
och har rötter i problemformuleringen som i sin tur har ursprung i litteraturstudien. Att på detta 
sätt analysera kvalitativ data mot kvantitativ data och från olika mätningar och källor kan även 
kallas triangulering för att säkerställa att ett pålitligt resultat har erhållits (Yin 2007).  
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2.4. Metodkritik  
Vid utredande forskning är reliabilitet och validitet viktiga faktorer. Sambanden mellan 
verklighet och teori är inte entydiga ibland och kan vara svåra att upptäcka/identifiera. Hur 
teoretiska mönster och begrepp stämmer överens med empiriska observationer är ett eminent 
problem i detta sammanhang (Olsson & Sörensen 2007) 

2.4.1	  Reliabilitet	  
Reliabilitet är ett sätt att mäta sannolikheten att samma resultat nås vid upprepning av studier, 
externa faktorer och slump har ingen inverkan på resultatet (Björklund & Paulsson 2008). Enligt 
Olsson och Sörensen (2007) förknippas reliabilitet med tillförlitlighet och menar att genom 
identisk repetition av arbetet ska erhålla samma resultat.  
 
Eftersom denna studie är baserad på en kvalitativ ansats kan reliabiliteten ifrågasättas. 
Utgångspunkten för examensarbetet är en fallstudie, verktyg och testmetoder kan replikeras för 
liknande processer men kommer troligtvis aldrig kunna redovisa exakt samma resultat. Önskvärt 
för studien är att uppnå hög reliabilitet. Reliabiliteten påverkas direkt genom subjektiva 
inställningar vid intervjuer och observationer, men genom att ständigt bearbeta information och 
arbetssätt med teori och handledare anser författarna att god reliabilitet på examensarbetet har 
uppnåtts. Tidigare kunskap och erfarenheter är avgörande för resultatet och hur detta tolkas 
vilket bidrar till subjektivitet vid data- och informationsinsamling (Patel & Tebelius 1987). Även 
om detta enligt teorin kan påverka reliabiliteten negativt anser studenterna att kunskapen som 
inhämtats om fallstudieorganisationen samt den utvalda produktionsprocessen har bidragit till ett 
starkare och mer pålitligt resultat på fallstudien. Studenterna har enklare kunnat avgöra om 
insamlad data är missvisande eller ej, därmed har ett mer verkligt resultat kunnat redovisas. 

2.4.2	  Validitet	  	  
Inom forskning är det viktigt att utöver reliabilitet även uppnå hög validitet. Med validitet menas 
att korrekt procedur eller verktyg tillämpats för det som önskas mätas (Olsson & Sörensen 
2007). Validitet kan delas upp i tre undergrupper, Bryman (2002) definierar dessa som 
begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet. Den interna validiteten för detta projekt 
har varit genomgående hög, där hänsyn tas till beroende och oberoende samband, samt om det 
finns faktorer som man inte beaktat som kan ha påverkat projektet. Att arbeta systematiskt är av 
stor vikt samt att arbetet innehar transparens, dvs. hur öppet man redovisar sitt tillvägagångsätt. 
Den externa validiteten för projektet är inte i samma nivå som den interna. Med extern validitet 
menas hur generaliserbart forskningsresultatet är utanför ramarna för studien eller mätningarna 
(Bryman 2002). 
 
Validitet och reliabilitet bidrar till studiens kvalitet. I kvalitativa studier är det essentiellt att 
gestalta något nytt med resultatet så att nya innebörder uppstår. Grunden av resultatkvaliteten är 
uppbyggt av innebördrikedom, struktur och teoritillskott. Med struktur menas reduktion av 
komplexitet och kravet på överskådlighet (Seimyr 2012), vilket bidrar till att förbättra kvaliteten 
på forskningen. 

2.4.3	  Objektivitet	  
Det är en balans att hålla forskningen objektiv. Företaget där fallstudien utförs är 
resultatorienterade medan högskolan är forskningsorienterade. Då forskningen är kvalitativ och 
baserad på en fallstudie är det extremt viktigt att hitta en balans mellan de subjektiva och 
objektiva perspektiven. För att uppfylla företagets krav och att nå önskat resultat är det en 
förutsättning att använda tidigare erfarenheter och kunskaper (Patel & Tebelius 1987), dvs. det 
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krävs en viss mängd subjektivitet. För att göra studien mer forskningsorienterad har författarna 
varit noga med att vara så objektiva som möjligt när de läst av data och information för att sedan 
kunna dra relevanta slutsatser som gynnar alla intressenter. En viktig insikt är att ingen kan vara 
hundra procent objektiv. Att utgå från relevans, trolighet, neutralitet och balans är viktiga 
hörnstenar i strävan efter objektivitet.  

2.4.4	  Transparens	  
Vetenskapligt utredningsarbete skiljer sig från andra typer av utredningar genom den 
systematiska tillämpningen av ett vetenskapligt synsätt och att tillvägagångsättet är öppet för 
utomstående. Alla utredningar har fördelar och brister, utredaren redovisar tydligt de olika 
stegen i utredningen vilket ger möjlighet åt utomstående att själva bedöma vikten av svagheterna 
och styrkorna. Om läsaren inte kan följa författarnas olika överväganden är det svårt att bedöma 
forskningens kvalitet från en vetenskaplig synvinkel. (www.mdh.se, 2015). 
 
Något att ta hänsyn till är studenternas brist på lämplig praktisk erfarenhet inom 
processutveckling inom företag med HMLV-produktion vilket ledde till ett beroende av 
erfarenheter och kunskaper från en andra part.  
 
Informationsinsamling i form av intervjuer kan ha påverkats av en personlig synvinkel av både 
den som utför intervjun och den intervjuade personen i fråga. Studenterna har vissa 
förväntningar på resultatet format av tidigare kunskap och likaså har objekten för intervjun, i 
detta fall har maskinoperatörer en bestämd bild över verkligheten som präglats av deras kunskap 
och erfarenhet i produktionslinan. Detta bidrar till att alla inte ser på saker på samma sätt och det 
kan vara svårt att få ett objektivt resultat. För att få ett rättvist resultat har paralleller dragits 
mellan resultat från olika intervjuer, studenternas uppfattning och teori för att säkerställa att 
information och slutsatser varit så objektiva som möjligt, Yin (2007) beskriver detta som 
triangulering.  
 
Tidsramen för projektet har varit begränsat, detta leder till begränsningar i projektets 
utsträckning. Endast en fallstudie har utförts, på ett HMLV-företag. För att erhålla ett mer 
pålitligt resultat bör studien utföras på fler HMLV-företag med varierad bakgrund från olika 
verksamhetsområden för att ytterligare undersöka hur lean-verktyg kan appliceras på 
produktionsprocesser i företag med hög produktflora och varierande batch-storlek. Detta projekt 
tar hänsyn till att resultatet är begränsat till att representera små företag inom 
elektronikbranschen. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras inhämtad teori som är direkt kopplad till studiens tre frågeställningar. 
Teorin går igenom Lean Production, Theory of Constraints och dessa två i kombination med 
varandra. Vidare presenteras teori om hur dessa två fungerar i HMLV-företag. 
3.1. Lean Production System och Theory of Constraints 

3.1.1	  Lean	  Production	  System	  
Lean Production System är en metodik i hur man hanterar resurser. Metodiken bygger på att 
ständigt identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för 
slutkunden (Bicheno et al. 2011). Det räcker dock inte att bara fokusera på att eliminera och 
förbättra processer, Lean handlar om visioner och ett brett tänk (Bicheno 2006). För att kunna 
göra förbättringar och åtgärder innefattar Lean ett antal principer och ett antal verktyg. Dessa 
verktyg har använts i Sverige under en tid men själva filosofin bakom Lean har hamnat i 
skuggan (Blücher & Öjmertz 2007).  
 
Womack & Jones (2010) skriver om fem principer inom Lean i sin bok ”Lean Thinking”. 
 

- Specificera värdet - Lean handlar till stor del om kunden och att sätta sig in i kundens 
perspektiv och försöka tänka som kunden gör. Det är vanligt att fokus ligger på det 
tillverkaren säljer och att det på så sätt är tillverkaren som avgör vad som är bäst istället 
för att det är kunden. 

- Identifiera värdeflödet – För att kunna få en överblick i en organisation måste värdeflödet 
identifieras hela vägen från råmaterial till slutkund. En stor del i en organisation är just 
flödet och förmågan att allt rullar på som det ska. 

- Tillverka på efterfrågan (pull system) – Det finns olika sätt att avgöra hur mycket som 
ska tillverkas. Det ena sättet är att kunden avgör hur mycket som ska tillverkas genom att 
”dra” i produkten/tjänsten. Det andra sättet är en schemalagd produktion. Det här sättet 
kräver bra analyser och prognoser för att det inte ska bli överproduktion. 

- Uppnå perfektion – Begreppet beskriver ”perfektion” inom Lean och går ut på att 
tillverka exakt det kunden vill ha, till ett rimligt pris, i rätt tid och så effektivt som 
möjligt. 

 
Figur 1: Lean Principer 
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3.1.2	  Theory	  of	  Constraints	  
Theory of Constraints (TOC) är en metodik för att identifiera och på ett systematiskt sätt 
eliminera en faktor som sinkar processen. Inom Lean och TOC nämns dessa faktorer som 
flaskhalsar (Dilworth 2000). Dessa metodiker i kombination med varandra kan ge ett utmärkt 
resultat framförallt i stora företag som Scania, Volvo och Ericsson (Nave 2002). Dessa företag 
benämns som HVLM företag. Det skiljer sig dock mellan TOC och Lean för stora företag 
jämfört med mindre företag. Den största skillnaden är mängden produkter och variationen bland 
produkterna. Det finns även en stor skillnad i kundkretsen, organisationen, ledarskapet och 
omsättningen. Ett företag som har en sådan organisation och tillverkning av produkter benämns 
som HMLV företag. Alla dessa faktorer påverkar och medför att TOC och Lean blir svårare att 
använda i HMLV företag än i de större företagen med HVLM (Guan et al. 2008). 

3.1.3	  Lean	  Production	  System	  –	  historia	  och	  framfart	  
Metodiken inom Lean har sitt ursprung i Toyota Production System (TPS). TPS-filosofin arbetar 
mot effektiv och resurssnål produktion av högkvalitativa produkter och anses vara ett föredöme 
inom området (New 2007). TPS och Lean härstammar från japansk filosofi och tillsammans med 
väl konstruerade verktyg och metoder skapar ett produktionssystem som gör det attraktivt för 
många företag runt om i världen (Liker 2004).  New (2007) skriver att produktionssystemet 
måste anpassas till ett företags förutsättningar, det är komplext och omöjligt att kopiera helt. En 
viktig aspekt av Lean är att identifiera och specificera vad som skapar värde för slutkunden, 
sedan att skapa värdet genom att balansera flödet som bestäms av kundens efterfrågan (Braglia 
et al. 2006). Liker & Meier (2006) menar att det förekommer en vanlig missuppfattning 
förknippad med Lean, att huvudsyftet är en reduktion av anställda. Detta är inte fallet, Lean 
syftar snarare till att genom reduktion av kostnader och reducerade cykeltiden öka kapaciteten, 
detta uppnås genom att utnyttja de anställdas kreativitet och kompetens.  

3.1.4	  Theory	  of	  Constraints	  –	  historia	  och	  framfart	  
TOC introducerades av Dr. Eliyahu år 1984 genom novellen ”The Goal” och har sedan dess 
fortsatt att utvecklas markant. Idag är TOC en ledande metodik som går ut på att identifiera 
problem och utveckla lösningar, främst inom tillverkningsindustrin (Goldratt & Cox 1993). TOC 
inkluderar en metod som presenterar den nuvarande situationen så att grundläggande 
problemorsaker kan identifieras, en metod för att presentera en förbättrad situation och en metod 
för att kartlägga övergångsfasen från den nuvarande situationen till den förbättrade situationen 
(Dilworth 2000). I det hela stora hela handlar TOC om att identifiera och eliminera flaskhalsar 
och om detta inte är möjligt ska flödet i processen anpassas efter flaskhalsen (Irani 2011). 

 
3.2. Make-to-Order 
Make-to-Order (MTO) system fokuserar på produktion av specialgjorda produkter som redan har 
blivit beställda av kunden. Med andra ord så kommer produktion inte igång förrän kunden har 
lagt en order. Detta är en teori inom Lean och det är viktigt att påpeka att MTO-system kräver 
stor flexibilitet (Davis, Aquilano och Chase 2003). Det går bra att använda MTO i en HMLV 
produktion och verktyg samt metoder är kompatibla med företag som har en HMLV anpassad 
produktion. Det finns dock en generell problematik för att implementera dessa verktyg och 
metoder och det är att fokus bör läggas på att förstå filosofin bakom dessa verktyg istället för att 
implementera verktygen (Lane 2007). 
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3.3. Lean Production System – verktyg 

3.3.1	  Värdeflöde	  
Definitionen av ett värdeflöde är alla aktiviteter. Med alla aktiviteter menas värdeskapande och 
icke-värdeskapande aktiviteter, från råmaterial till slutkund (Rother & Shook 2004). Ett annat 
begrepp som är motsatsen till värde är slöseri. Det är viktigt att arbeta med ständiga förbättringar 
och med att förbättra andel värdeskapande arbete i jämförelse till icke-värdeskapande arbete. 
Detta görs på två sätt. Det första är att minimera slöseri och det andra är att optimera den 
värdeskapande tiden (Womack & Jones 2010). 

3.3.2	  Värdeflödesanalys	  (VSM)	  
Värdeflödesanalys (VSM) är en metod för att effektivisera värdeflöde genom att kartlägga 
material- och informationsflöden i detalj. Metoden har sitt ursprung i Toyota Production System. 
Värdeskapande samt icke värdeskapande aktiviteter kartläggs, från råmaterial till slutkund. 
Genom att kartlägga processer med avseende på material, information, tid och processteg kan 
VSM visa sambandet mellan material- och informationsflödet. Informationsflödet är minst lika 
viktigt som materialflödet, det visar vad som ska hända när en produkt tillverkas och går vidare i 
processen. En VSM utförs genom noggranna observationer på arbetsplatsen, där de olika 
ingående faserna från leverantör till kund i ett produktionssystem kartläggs (Rother & Shook 
2004). VSM genomförs genom tillämpningen av redan standardiserade symboler. VSM används 
med andra ord för att identifiera förluster och flaskhalsar i material- och informationsflödet i ett 
produktionssystem (Liker 2009). 
 
Det är dock viktigt att verkligheten beskrivs och studeras, dvs. fakta och inte personliga 
erfarenheter eller datasystem. Nedan följer en bild som illustrerar sambandet mellan material och 
informationsflödet. 

 
Figur 2: Samband information och material 
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En väldigt viktig del i det här verktyget är visualisering av flödet. Detta ger en bra bild över 
helheten och förbättringsåtgärder identifieras snabbt. Vid en implementering av 
värdeflödesanalysen kan följande punkter uppnås: 
 

- Reducerade lagerkostnader 
- Ökad lageromsättningshastighet 
- Snabbare ledtider 
- Ökad leveranssäkerhet 
- Ökad produktivitet 
- Ökad förståelse för processen och en mer delaktighet bland medarbetarna (Rother & 

Shook 2004). 

Värdeflödesanalysen genomförs med tre steg. Det första sättet är att en karta upprättas över det 
nuvarande värdeflödet. Det brukar också benämnas som nuvarande tillstånd. Det andra steget går 
ut på att göra en karta över det framtida värdeflödet. Processen mellan dessa två steg är stor och 
tillvägagångsättet kan vara att använda sig av Lean verktyg och principer som tidigare nämnt 
(Petersson et al. 2009). Det sista steget är att göra en handlingsplan för genomförandet baserat på 
de tidigare två stegen.  
 

 
Figur 3: Visualisering av flödet 
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3.3.4	  Lean	  Production	  System	  -‐	  Standardiserat	  arbete	  
Standardiserat arbete är enligt definition den effektivaste metoden för att frambringa den bästa 
kvaliteten. Standardisering av arbetet är nödvändigt för alla avgörande och repetitiva processer. 
Standardiserat arbete utgör basen för förbättringsarbete, utan en standardiserad metod finns 
ingen bas att tillämpa ständiga förbättringar på. Det är ett verktyg som möjliggör jämförelse 
mellan normala och avvikande förhållanden (Lane 2007).  
 
Fem steg för att skapa standardiserat arbete:  
 

1. Bestäm vilka processer som kräver standardiserat arbete 
2. Observera processer 
3. Identifiera arbetsmomenten och den effektivaste sekvensen av 

momenten. 
4. Mät tider för momenten för manuellt arbete samt maskin (tio 

repetitioner rekommenderas). 
5. Fyll ut standardiserade dokument med nödvändiga detaljer för 

inputs (Emiliani 2008). 

3.3.5	  Lean	  Production	  System	  -‐	  OEE	  
En OEE bidrar till att identifiera på vilka processer fokus bör läggas. OEE lyfter fram små 
problem i processer som inmatningshastighet, små glapp och liknande. Sådana problem tenderar 
att accepteras och ses som en del av processen, när de i själva verket står för majoriteten av 
förlusterna. 
 
Problem som påverkar en OEE: 
Availability 

• Haverier  
• Ställtider (changeover) 
• Väntar på hjälp (underhåll, teamleader, inspektion) 
• Frånvaro (inga operatörer tillgängliga) 

Performance 
• Maskinen körs på lägre hastighet 
• Planerade cykeltider uppnås ej 
• Långsamt materialflöde 
• Korta stopp 

Quality 
• Under uppstart (start-up) 
• Under ställtid (changeover) 
• Under ordinarie produktion 

 
OEE= Operational time/planned produktion time * planned cycle time per piece/actual cycle 
time per piece * good parts produced/total parts produced 
 
Notera att fokus inte alltid bör läggas på lägsta OEE. Hänsyn till var flaskhalsar sitter och andra 
prioriteringar som ändringar i kundprognoser prioriteras (Ljungberg, 2000). 
 
Hur man använder en OEE:  

1. Definiera hur OEE mätningen ska beräknas 
2. Dataanalys för orsakerna bakom låg OEE, (Pareto diagram) 
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3. Bilda team för problemlösning och fördela ansvar. Prioritera flaskhalsar eller andra 
viktiga områden för fabriken.  

 
Det finns många verktyg och metoder för att förbättra en process OEE (5S, standardiserat 
arbete). Eftersom underhåll (maintanance) tenderar att vara högt upp på listorna över orsaker till 
låg OEE är TPM en bra metod att tillämpa (Ljungberg, 2000). 
 
3.4. Theory of Constraints – definition av en begränsning 
En begränsning är allt som förhindrar en organisation från att nå framsteg och utvecklas. I en 
tillverkningsprocess benämns en begränsning som en flaskhals. Beroende på vilken typ av 
organisation benämns begränsningarna olika och de brukar oftast delas upp i kategorier (Nave 
2002). Dessa är några kategorier som är vanliga och relevanta i den här rapporten.  
 
Physical – En sådan begränsning handlar alltid om något fysiskt i organisationen. I 
tillverkningsföretag handlar det främst om utrustning, exempelvis maskiner och verktyg. I andra 
organisationer kan det handla om arbetskraft och det är oftast den största fysiska begränsningen i 
sådana organisationer. 
 
Policy – Denna begränsning handlar om begärda eller rekommenderade sätt att arbeta på. Det 
kan exempelvis handla om saker som är informella. Ett exempelvis att ett arbetssätt för 
nyanställda beskrivs som ”det är så saker görs” istället för att verkligen utvärdera arbetssättet 
och noggrant lära ut. Denna begränsning är väldigt vanlig i alla organisationer, även i 
tillverkningsföretag. Den kan lätt glömmas bort och bör studeras och ses över noga eftersom att 
den påverkar företaget och arbetssättet negativt (Nave 2002). Policys kan förekomma i fler 
begränsningar, exempelvis regler och föreskrifter. Det är dock inget som är relevant i den här 
rapporten och tas inte upp mer ingående. 
 
Paradigm – Rent generellt handlar paradigm om ”ett mönster som följs” (Nave 2002). I ett 
tillverkningsföretag handlar det mer om starka vanor eller stark tro. Ett exempel är att personalen 
tror att de alltid måste hålla igång utrustningen för att minimera tillverkningskostnaden per 
styck. För att inte vilseleda författaren menas paradigm hos personal i ett tillverkningsföretag.  
 
Market – En vanligt uppkommande begränsning är när produktionskapaciteten överstiger 
försäljningen (Dettermer 1991). 
 
Denna rapport kommer lyfta fram begränsningarna ”paradigm” och ”policy” i verktygen, 
standardiserat arbete, ständiga förbättringar och kompetensutveckling. 

3.4.1	  Paradigm	  &	  Policy	  Constraints	  
Som tidigare nämnt finns det olika typer av paradigm och policy ”flaskhalsar och dessa bör 
uppmärksammas mer än de resterande begreppen. Vid en första läsning kan det vanligtvis anses 
konstigt men dessa typer av flaskhalsar är de vanligaste och mest svåridentifierade. De är inte 
bara vanliga och svåridentifierade de är även svåra att övervinna. Det är dock oftast lättare för 
externa partner att identifierade dessa typer av flaskhalsar än vad det är för interna eftersom att 
externa parter inte tar ställning till arbetssättet och de interna paradigmen och policys (Goldratt 
1990). Ett exempel på sådana paradigm och policys i ett tillverkningsföretag kan vara: ”vi måste 
alltid låta våra maskiner vara igång för att på så sätt sänka tillverkningskostnaden per styck”. 
Detta är ett väldigt bra exempel och tas ställning till det här exemplet är en investering i 
ledarskap och personal att föredra istället för investering i maskin och utrustning. På så sätt 
elimineras flaskhalsen (Goldratt 1990).  
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3.5. Theory of Constraints – verktyg 

3.5.1	  Theory	  of	  Constraints	  -‐	  Tre	  centrala	  verktyg	  
Företag strävar efter att gå med vinst – både kortsiktigt och långsiktigt. För att detta ska vara 
möjligt är det viktigt att ständigt arbeta med förbättringar och utveckla verksamheten för att på 
så sätt kunna konkurrera (Dilworth 2000). TOC består av ett antal verktyg som presenterar ett 
systematiskt arbetssätt som kan anpassas för olika typer av företag inkluderat HMLV företag 
(Guan et al. 2008). Verktygen som är inkluderade i TOC är följande: 
 

• The Five Focusing Steps  
• The Thinking Processes  
• Throughput Accounting (Dettermer 1997) 

 
Den här rapporten kommer endast ta upp det teoretiska för ”The Five Focusing Steps” som 
består av att identifiera och eliminera faktorer. En lyckad implementering av TOC bidrar till 
ökad vinst, snabb förbättring, förbättrad kapacitet, reducerad ledtid och reducerat lager (Dilworth 
2000). 
 
Det centrala inom Theory Of Constraints 
TOC fokuserar på varje delprocess och varje enskild flaskhals och det är det centrala inom 
metodiken. När en flaskhals förbättras leder det till en förbättrad process i helhet. Tid bör inte 
läggas på att optimera icke-flaskhalsar eftersom att det inte kommer att generera några större 
fördelar till hela processen. Med andra ord ligger inte eliminering av slöseri och ständiga 
förbättringar i fokus som de gör i Lean (Dilworth 2000). TOC strävar istället efter att lägga all 
fokus på att förbättra den aktuella flaskhalsen tills att den ”inte utgör något hinder för den andra 
processen”. Att den inte utgör ett hinder behöver vanligtvis inte betyda att den elimineras helt 
utan kan också betyda att hela processen ses över och att flödet anpassas efter flaskhalsen 
istället. Det är en väldigt viktig metod inom TOC och benämns som ”Drum-Buffer-Rope” och 
handlar om flödeshantering mellan de olika processerna i ett tillverkningsföretag. Metoden är 
användbar i stora företag men har visat sig ha väldigt bra effekt i mindre företag med HMLV 
tillverkning (Irani 2011). Sammanfattningsvis handlar TOC och dess metoder mycket om fokus. 
Med fokus menas att enskilda processer ses över mer detaljerat istället för en hel 
tillverkningsprocess (Goldratt & Cox 1993). 
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3.5.2	  Theory	  of	  Constraints	  –	  Fem	  steg	  som	  ligger	  i	  fokus	  
Ett av de tre centrala verktygen som nämnts tidigare är The Five Focusing Steps. Denna metod 
är väldigt specifik i sitt sätt att hantera problem i form av flaskhalsar (Nave 2002). 
 
 

 
Figur 4: TOC-cirkeln 

Identifiera flaskhalsen– Det här steget är det första steget inom ”The Five Focusing Steps”. 
Steget går ut på att analysera och identifiera flaskhalsen. 
 
Utnyttja flaskhalsen – Nästa steg är att snabbt agera och göra snabba förbättringar genom att 
använda befintliga resurser. Det är också det här steget som lyfter fram TOC och medför att 
företag väljer att arbeta med TOC istället för någon annan metodik. Endast befintliga resurser 
ligger i fokus och företag behöver inte använda ytterligare resurser. 
 
Ordna upp och synkronisera efter flaskhalsen – I det här steget ses helheten över. Med helheten 
menas andra aktiviteter som är direkt kopplade till den aktuella flaskhalsen. Detta görs för att 
fastställa att allt annat är i ordning och att fokus endast bör läggas på flaskhalsen. 
 
Förbättra flaskhalsen – Flaskhalsen och de andra aktiviteterna kopplade till flaskhalsen kan vara 
lösta i det här steget. Om flaskhalsen inte eliminerats eller om de andra aktiviteterna inte 
anpassats efter flaskhalsen är det vanligt att förbättringar och analyser görs i det här steget med 
flertal metoder. Om flaskhalsen existerar efter en noggrann utförd implementering bör en 
investering övervägas. 
 
Repetera processen – ”Fem steg som ligger i fokus” är en metod som används mer än en gång. 
Det är en kontinuerlig förbättringscykel och bör användas så ofta ett företag har resurser till det. 
Ett företag kan i teorin inte uppnå perfektion och därför är det viktigt att ständigt jobba med 
förbättringar och att ständigt identifiera flaskhalsar och försöka eliminera dem (Dettermer 1997) 

3.3.3	  Theory	  of	  Constraints	  –	  Drum-‐Buffer-‐Rope	  
Drum-Buffer-Rope handlar om att göra ett flödesschema utifrån flaskhalsen. Med andra ord 
påverkas hela processens takt utifrån flaskhalsens takt. Detta är en del av TOC och denna åtgärd 
görs om inte flaskhalsen går att eliminera helt eller delvis. I samband med flödesschemat ges 
chansen att systematisera och standardisera processen vilket går hand i hand med flödesschemat 
(Goldratt & Cox 1993). DBR består av tre enkla steg. Steg ett går ut på att schemalägga 
flaskhalsen. Steg två går ut på att fastställa buffertstoleken. Det tredje och sista steget går ut på 
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att anpassa schemat för materialet och produkterna enligt steg ett och två (Schragenheim & 
Ronen 1990). 
 
3.6. Theory of Constraints – Steg för steg 
För att lättare kunna förstå sig på Theory of Constraints följer nedan ett exempel på hur TOC kan 
implementeras i ett tillverkningsföretag med HMLV. Nave (2002) skriver i sin bok ”How to 
compare six sigma, lean and the theory of constraints” om en guide som kan användas för att 
identifiera och eliminera en flaskhals. Guiden som följer nedan är skriven av Nave (2002) om 
inget annat anges. 
 
Som det tidigare nämnts är ”The Five Focusing Steps” ett relevant verktyg för 
tillverkningsföretag som vill identifiera och eliminera en flaskhals. 
 
Steg ett – Identifiera flaskhalsen - I det här steget ses tillverkningsprocessen över för att 
identifiera flaskhalsen. En enkel och ofta effektiv teknik är att bokstavligen gå runt i 
tillverkningsprocessen och leta efter indikationer på flaskhalsen. 
 

- Leta efter stora ansamlingar ”arbete i process” på produktionsgolvet. Oftast byggs det på 
ett litet lager på produkter innan flaskhalsen. 

- Leta efter platser där det samlas fler operatörer och eller arbetspersonal. Ibland behövs 
det extra hjälp på vissa stationer för att säkerhetsställa att kritiska produkter och 
beställningar görs rätt och i tid.  

- Se över tillverkningsprocesserna för att avgöra vilken som har längst medelcykeltid. 
Justera tiden där tillverkningsprocesserna inte är igång på grund av en extern faktor. Det 
kan vara så att processen blockeras av en uppströmsprocess eller av en nedströmsprocess. 
Även om sådan tid påverkar flaskhalsen så är tidsförlusten sällan ett resultat av 
blockerade processer och maskiner. 

- Fråga operatörerna om de tror att någon del i tillverkningsprocessen inte når upp till tänkt 
nivå. Se över dessa områden och leta även efter andra indikationer som stödjer detta. 

 
Fokus bör läggas på att identifiera en enkel del av tillverkningsprocessen som begränsar 
flödet. 

 
Steg två – Utnyttja flaskhalsen  
I det här steget handlar det om att utnyttja flaskhalsen med det som redan är givet och eventuella 
observationer. Det handlar även om att öka flödet i flaskhalsen genom att som tidigare nämnt 
använda befintliga resurser. Att snabbt upptäcka och lika snabbt lindra problemet (flaskhalsen) 
ligger i fokus. De större ändringarna görs i ett senare steg.  
 

- Skapa ett lagom stort lager framför flaskhalsen som passar produktionslinjen för att 
försäkra att den hålla jämn takt (Drum) även om en uppströmsprocess stannar. 

- Se över kvalitén innan begränsningen så att kvalitén efter begränsningen säkerhetsställs. 
- Se till att begränsningen är schemalagd för tillverkning under en längre period 

(exempelvis, bemanna tillverkningen vid begränsningen under raster, ta ut övertid, 
schemalägg för färre ställtider, utbilda personal så att de är medvetna och kunniga när det 
kommer till begränsningen). 

- Ta bort underhåll på flaskhalsen (exempelvis under ställtider). 
- Flytta produktionen vid flaskhalsen till andra maskiner. Även om de är mindre effektiva 

kommer det förbättrade totaltflödet att generera mer lönsamhet överlag. 
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- Flytta lite av arbetet och produktionen till andra företag. Detta är den sista åtgärden som 
bör göras om andra tekniker och åtgärder inte har fungerat för att ta bort flaskhalsen. 

 
Sammanfattningsvis går det här steget ut på att utnyttja begränsningen vilket i sin tur 
kommer resultera i ett bättre flöde för processen. Om åtgärderna i det här steget hjälper 
till att ta bort flaskhalsen, fortsätt till steg fem. Om inte, fortsätt till steg tre. 

 
Steg tre – Ordna och synkronisera efter flaskhalsen  
I det här steget läggs fokus på icke-flaskhalsar, d.v.s. tillverkningsprocesser som inte har 
flaskhalsar. Det primära målet är att stödja behoven flaskhalsen har. Det sekundära målet är att 
inse vikten av att icke-flaskhalsar effektiveras så länge flaskhalsen inte påverkas negativt. Alla 
icke-flaskhalsar kan till en viss nivå öka i kapacitet. När denna kapacitet ökar möjliggör den för 
ett bättre flöde av flaskhalsen och den resterande processen. Tillverkningsprocessen sätts i 
obalans avsiktligt. 
 

- Uppströmstillverkningen har en överskottskapacitet som försäkrar att bufferten vid 
flaskhalsen är fylld (men inte överfylld) så att flaskhalsen aldrig står och väntar på grund 
av uppströmstillverkningen.  

- Nedströmstillverkning har en överskottskapacitet som ser till att material från flaskhalsen 
ständigt rör sig framåt och att flaskhalsen aldrig blockas av nedströmstillverkningen. 

 
Några användbara metoder för det här steget: 
 

- Implementera DBR (Drum-Buffer-Rope) på flaskhalsen. Detta för att synkronisera 
tillverkningsprocessen enligt flaskhalsens behov. 

- Ordna upp underhållet enligt flaskhalsen genom att säkerhetsställa att flaskhalsen alltid 
prioriteras när det kommer till underhåll. 

- Lägg till ”snabb kapacitet” till icke-flaskhalstillverkning för att säkerhetsställa att avbrott 
och tidsförlust lätt kan kompenseras med snabbare tillverkning och ökad output.  

- Icke-flaskhalstillverkning bör köras på en stadig takt för att minimera stop. Ständiga 
ändringar kan öka slitage och kan i sin tur resultera i haveri. 

 
Det här steget går i huvudsak ut på att minimera stopp på flaskhalsen gjorda av uppströms och 
nedströmstillverkning. Detta resulterar i sin tur i förbättrat flöde för hela processen. Om 
åtgärderna i det här steget tar bort flaskhalsen fortsätt till steg fem, om inte, fortsätt till steg fyra. 
 
Steg fyra – Förbättra flaskhalsen  
I det här steget implementeras mer materiella ändringar för att ta bort flaskhalsen. Dessa 
ändringar innebär att investeringar bör göras i form av tid och eller pengar (exempelvis kan mer 
personal anställas eller mer utrustning köpas in). Det viktigaste är att se till all sådan investering 
är utvärderad och resulterar i effektivitet och förbättring. 
 

- Använd insamlad data för att identifiera den största orsaken till att produktionstid går 
förlorad vid flaskhalsen. 

- Fokus bör läggas på förlorad produktionstid och orsaken till dessa. De bör metodiskt 
bearbetas. 

- Implementera ”översikts åtgärder” i de olika skiften för att identifiera åtgärder som 
förbättrar flaskhalsens prestanda. 

- Implementera ett ”ställtid-schema” för att reducera tidsförluster vid ställtider.  
- Utvärdera flaskhalsen för att eventuellt uppdatera designen eller uppgradera 
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komponenterna. 
- Köpa utrustning för att komplettera utrustningen till flaskhalsen (det sista alternativet).  
 

Det viktigaste i det här steget är att öka prestandan tillräckligt för att ta bort flaskhalsen. 
Detta görs med ovanstående metoder samt inköp av ny utrustning.  

 
Steg fem – repetera flaskhalsen 
Det här steget går ut på att säkerhetsställa att ”The Five Focusing Steps” inte implementerats 
som en engångsförbättring i ett projekt. Istället bör det implementeras som en kontinuerlig 
förbättringsprocess.  
 

- Om flaskhalsen tagits bort, leta efter en ny flaskhals. Hitta och eliminera den nya 
flaskhalsen är den nya prioriteten (börja om med steg ett). 

- Om flaskhalsen inte tagits bort är det nödvändigt att lägga ner mer arbete. Processen bör 
startas om på nytt för att säkerhetsställa att flaskhalsen identifierats rätt (börja om med 
steg ett) (Nave 2002). 

-  
3.7. Lean Production och Theory of Constraints – i jämförelse med varandra 
Lean och TOC är båda systematiska metodiker för att förbättra tillverkningseffektivitet. De har 
dock olika tillvägagångsätt och prioriteringar. 
 

- TOC fokuserar på att identifiera och ta bort flaskhalsar som begränsar genomströmningen 
i tillverkningen. Lyckade implementeringar resulterar oftast i ökad tillverkningskapacitet.  

- Lean fokuserar på att eliminera slöseri från tillverkningsprocessen. Lyckade 
implementeringar resulterar oftast i reducerad tillverkningskostnad (Dettermer 1997). 

 
Båda metodiker har ett starkt fokus på att få företag att bli snabbare, starkare och mer 
anpassningsbara. Som det tidigare nämnts skiljer sig metodikerna och deras tillvägagångsätt. 
Tabellen nedan visar de största skillnaderna. 
 
 
Vad?	   TOC	  	   Lean	  
Mål	   Öka	  flöde	   Eliminera	  slöseri	  
Fouks	  	   Endast	  fokus	  på	  flaskhals	  (tills	  

den	  är	  eliminerad)	  
Brett	  fokus	  på	  eliminering	  av	  
slöseri	  på	  tillverkningsprocesser	  

Resultat	   Ökad	  tillverkningskapacitet	   Reducera	  tillverkningskostnad	  
Lager	   Behålla	  lager/buffert	  för	  att	  

maximera	  flödet	  vid	  flaskhalsen	  
Eliminera	  nästan	  allt	  lager	  

Balansering	  av	  
stationer	  

Skapa	  obalans	  för	  att	  maximera	  
flödet	  vid	  flaskhalsen	  	  

Skapa	  balans	  för	  att	  eliminera	  
slöseri	  (överskottskapacietet)	  

Takt	   Flaskhalsen	  sätter	  takten	  (drum-‐
buffer-‐rope)	  

Kunden	  sätter	  takten	  (takttid)	  

Tabell 1: Skillnader mellan TOC och Lean 

TOC förespråkar att det är mer praktiskt och billigare att behålla och öka kapaciteten för icke-
flaskhalsar än att försöka eliminera allt möjligt slöseri (vilket är nödvändigt för att effektivt driva 
en balanserad lina). Eliminera ”variation” är fortfarande önskvärt i TOC, dock läggs inte fokus 
lika mycket på det (Nave 2002). 
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3.8. Lean Production och Theory of Constraints – en kombination av dessa i ett HMLV-
företag 

Den viktigaste och starkaste aspekten i TOC är vikten av att lägga fokus på flaskhalsen. Det 
förekommer fokus även i Lean men mest som fokus överlag då en implementering sker. I 
verkligheten måste det alltid finnas en plats för att kompromissa eftersom att alla företag har 
begränsade resurser. Det är inte värt att optimera varje enstaka process och lika så är det inte värt 
att eliminera allt slöseri. Det är just här TOC kan agera väldigt effektivt när det gäller att 
prioritera förbättringsprojekt medan Lean kan förse ett bra set med verktyg som används till 
förbättring. Resultatet – tillverkningseffektiviteten ökar genom att slöseri elimineras från de 
flaskhalsar som ger flest möjligheter och mest lönsamhet. Lean-verktyg och tekniker tillämpas i 
första hand på flaskhalsen. De kan också tillämpas till utrustning som är kopplad till flaskhalsen 
(exempelvis till utrustning som sinkar eller blockerar flaskhalsen).  
 
Följande figur visar hur Lean-verktyg kan användas i ”De fem fokuserande stegen” som är ett av 
huvudverktygen i TOC (Rahman 1998). 
 

 
Figur 5: TOC kombinerat med Lean 
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3.8.1	  Identifiera	  flaskhalsen	  -‐	  kombinerat	  med	  Lean	  
Lean innehåller verktyg som ger företag en första bild på processen och det nuvarande läget. 
Dessa verktyg kan kopplas till identifieringen av flaskhalsen och presenteras nedan. 
 
Värdeflödesanalys 
VSM som många andra verktyg och metoder från LP var ursprungligen framtagna för 
produktionsprocesser med hög volym och repetitiva processer (Lane 2007). Nedan 
rekommenderar Lane (2007) ett antal strategier att följa när VSM används i ett HMLV-företag.  
 

- Basera värdeflödet på produktfamiljer, en grupp av produkter som passerar genom 
liknande steg i processen eller liknande maskiner.  

- Basera VSM på produkter med hög åtgång. 
- Färdigställ en generell VSM för de grundläggande processerna, färdigställ sedan en VSM 

med total cykel tid för produkter med högre volym. 
- Individuella VSM för varje produkt med högre volym, dvs. åtgång (med antagande om 

att dessa produkter inte tillhör samma produktfamilj).  
- Individuella VSM för kritiska komponenter (Gates 2004). 

 
Frekvensstudie 
Ett verktyg för att samla in data är frekvensstudie. Frekvensstudie är ett relativt enkelt verktyg 
för att samla in organiserad data som anger med vilken frekvens vissa händelser inträffar 
(Ehresman 1997). Två vanliga former för frekvensstudie är slumpintervallmetoden (SIM) och 
konstantintervallmetoden (KIM). SIM – observationstillfällena eller platserna väljs slumpmässigt 
dvs. enligt tabellverk eller liknande. KIM – observationstillfällena eller platserna väljs med 
konstant tidsintervall. Med andra ord är frekvensstudie en stickprovsundersökning där 
undersökningen går ut på att observera slumpmässigt valda maskiner, personer eller processer. 
Vid varje observationstillfälle noteras vad som händer i just det ögonblicket (Andersson et al. 
1992). Jämfört med andra verktyg är frekvensstudie ett billigt och snabbt verktyg. 
Frekvensstudie kan också användas i en stor del av tillverkningen, även inkluderat HMLV. Det 
förekommer inga större skillnader jämfört med användning i HVLM (Mellander & Grahm 
1979). 
 
Icke-deltagande observationer 
Det finns flertal olika sätt att utföra observationer på och icke-deltagande observationer är ett 
sätt. Icke-deltagande observationer används i de flesta organisationer och benämns oftast som 
den primära datainsamlingen vid start. Observationerna utförs av de som utför undersökningen 
och anses lämplig i HMLV företag och lika så HVLM (Dawson 2002). Rent generellt fungerar 
metoden i de flesta fall men det finns vissa begränsningar som är värda att nämna och dessa 
gäller även i HMLV-företag. Känslor, tro och attityd kan inte observeras och tas med i 
undersökningen. En annan begränsning är att metoden är dyr (Dawson 2002). Det händer att 
given information vilseleder undersökningen därför kan observationer på ett smidigt 
sätt ge ifrån sig information som personalen vanligtvis inte vill eller kan lämna ifrån sig 
(Dawson 2002).  
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3.8.2	  Utnyttja	  flaskhalsen	  	  –	  kombinerat	  med	  Lean	  
Lean förespråkar starkt att befintliga resurser ska användas vilket också är det underläggande när 
det gäller att utnyttja flaskhalsen. Nedan följer verktyg som kombineras till det andra steget i 
TOC, d.v.s. att utnyttja flaskhalsen och de befintliga resurserna. 
 
5S 
Syftet med 5S är att implementera och bibehålla organisation på arbetsplatsen genom att 
fokusera på hur arbetskraften utnyttjas. Det är känt att mycket tid och ansträngning lägg ner på 
att leta efter och hämta verktyg och material. 5S är en bra utgångspunkt för att standardisera 
arbetet (Bicheno 2006).  
 
5S står för 5 steg som alla har en uppgift. Nedan följer dessa steg och uppgifter. 
 

1. Sortera  
2. Systematisera 
3. Städa  
4. Standardisera 
5. Skapa vana/Se till/Sköt om  

 
5S är ett generellt verktyg som fungerar för alla typer av organisationer och alla typer av företag, 
även HMLV och HVLM (Bicheno 2006). 
 
Standardiserat arbete  
Problematiken med att införa standardiserade modeller i HMLV-företag uppstår när 
standardiserade modeller implementeras på samma sätt som i produktion med hög volym. 
Resurser för att skapa standardiserat arbete för komponenter och processer existerar troligtvis 
inte i ett HMLV företag. Alternativ för att urskilja vilka processer att införa standardmodeller för 
ges nedan:  
 

- Inför standardiserade modeller för top-20 % av produkterna med störst åtgång. Skapa 
standard modeller för varje typ eller kategori av produkter förutsatt att detta är rimlig 
kvantitet.  

- Gruppera efter produktfamiljer. För produkter som genomgår liknande processteg eller 
maskiner utfärdas en arbetsstandard per familj (om en standard kan representera en 
familj). 

- Upprätta generella arbetsstandarder för procedurer som setups, inspektioner, montering 
osv. Samt tillämpning av day-by-hour diagram för att främja standardiserade och 
effektiva processer. 

- Om endast enskilda steg i arbetsprocessen är likadana men hela sekvensen är varierad 
dela upp produkterna i arbetsmoment och gruppera liknande arbetsmoment tillsammans. 
Inför sedan en standardmodell för var och en av dessa arbetsmoment och skapa databaser 
för standardmodellerna där artiklarna är länkade till arbetsmomenten. 

  
Alternativt finns det möjlighet att införa arbetsstandarder när behov eller problem identifieras. 
Exempel kan vara om kvalitetsproblem uppstår på grund av en inkorrekt arbetssekvens eller om 
en process utförs annorlunda av två operatörer. Skapa en mall för dokumentation av dessa 
standarder för att fortlöpande införa standarder i arbetsprocessen (Emiliani 2008). 
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Lane (2007) förklarar standardiserat arbete i kontext med arbetskraften är en viktig faktor för att 
den lägger grunder för allt förbättringsarbete (ständiga förbättringar). Införande av 
arbetsstandarder handlar inte om att erhålla exakt data, utan att observera arbetet och bestämma 
den bästa sekvensen för att utföra individuella uppgifter som tillsammans bildar arbetsprocessen, 
samt identifiera och implementera förbättringar. Det finns många sätt att införa standardiserat 
arbete, följande lista förser en praktisk mall:  
 

- Förse en tydlig beskrivning och sekvens av arbetsmoment (beskrivningarna bör inte vara 
för detaljerade). 

- Visa viktiga punkter för varje moment.  
- Visa arbetstiden för varje moment samt den totala arbetstiden (detta är nödvändigt för att 

mäta förbättringar). Arbetstiden ska när det är möjligt jämföras med takttiden.  
- Framhäv säkerhets- och kvalitetsfrågor.  
- Skapa ett verktyg för granskning av processen för att undersöka normala samt avvikande 

processer. 

3.8.3	  Ordna	  och	  synkronisera	  flaskhalsen	  –	  kombinerat	  med	  Lean	  
Lean tillhandahåller även verktyg för att justera flödet och de är direkt kopplade kopplat till 
DBR. Verktygen som är aktuella i det här fallet är följande: 
 
Identifiera arbetsmomenten och den mest effektiva sekvensen 
Det förekommer att operatörerna har olika sätt att arbeta på. Vid en observation måste det bästa 
arbetssättet väljas för att uppnå säkerhet, kvalitet och effektivitet. Detta görs med olika metoder 
men om arbetsmomenten anses lätta bör nästa steg påbörjas. Nästa steg består att mäta tid och se 
över sekvenserna på ett vanligt papper. 
 
Mät arbetstiden för momenten 
Det här steget kan vara svårt i en HMLV tillverkning. Dock blir det lättare och säkrare vid fler 
observationer. En video kan göras och är den enklaste och mest moderna metoden. Videon kan 
sedan analyseras i efterhand och tiden stämmer överens (Schragenheim & Ronen 1990). 
Vanligtvis bör den lägsta tiden identifieras. Upprepning bör även noteras.   
 
Drum-Buffer-Rope 
Ett verktyg som kan kopplas direkt till det ovanstående steget är DBR och flödeshantering. I 
samband med standardiseringen och fastställandet av den mest effektiva sekvensen kan en DBR 
göras. Detta för att synkronisera arbetssättet med flödet enligt flaskhalsen (Lane 2007). 
 
Machine Kaizen 
Machine Kaizen används för att förkorta maskinen cykeltid. Det här bör göras efter att en 
förbättring på flödet och processen skett. Icke-värdeskapande arbete bör alltid vara prioritet ett 
eftersom att de innehåller flest möjligheter. Därefter bör värdeskapande arbete angripas. 
Värdeskapande arbete ses oftast som maskintid. Det förekommer att maskintiden ökar genom att 
ändringar görs i arbetssättet istället för att tillföra svåra ingenjörsändringar (Schragenheim & 
Ronen 1990). 
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Layout Kaizen 
Layout Kaizen används för att förbättra produktionsflödet. Dessa är några mål som kan uppfyllas 
med verktyget: 
 

- Reducera ledtid 
- Förbättra flödet 
- Reducera materialrörelser och lager 
- Identifiera flaskhalsar 
- Använda delade processer mer effektivt (Coimbra 2013). 

Current State Layout 
Det här steget visar hur produktionsflödet ser ut i nuvarande stund där en visualisering görs i 
form av produktionsflödet och pilar som visar hur arbetet utförs och i vilken ordning (Lane 
2007). 
 
Future State Layout 
Det framtida produktionsflödet visas här efter att en förbättring har gjorts. Det är vanligt att 
flertal olika produktionsflöden tas fram, därefter tas den slutgiltiga fram. Lean ligger oftast i 
fokus men i det här fallet är det viktigt att flödet prioriteras och blir bra (Coimbra 2013). 
 
Upprätta ett ”Standardiserat arbete-dokument” 
Vid den här tidpunkten bör ett dokument upprättas för förtydliga hur arbetet ska göras, dvs. ett 
standardiserat arbetssätt som är det bästa och mest effektiva efter gjorda observationer 
(Ehresman 1997). 
 

3.8.4	  Förbättra	  flaskhalsen	  –	  kombinerat	  med	  Lean	  
Lean tillhandahåller verktyg för att ständigt arbeta med underhåll och vidareutveckling samt för 
att arbeta med flaskhalsen på bästa sätt till organisationens fördel. Några viktiga aspekter listas 
nedan. 
 
Om flaskhalsen inte elimineras med befintliga resurser bör materiella ändringar implementeras. 
Dessa ändringar innebär investering i personal och eller pengar. I produktionsprocesser handlar 
det främst om maskininvesteringar om flaskhalsen ligger i maskinen. Det är viktigt att 
investeringen utvärderas och resulterar i effektivitet och förbättring (Goldratt & Cox 1990). 
 
Några punkter att ta hänsyn till enligt Goldratt (1990): 
 

- Använd insamlad data och fakta. 
- Hänsyn ska tas till förlorad produktionstid och orsaken till dessa. 
- Standardisera och identifiera åtgärder som förbättrar flaskhalsen. 
- Se över om ställtiderna kan reduceras och standardiseras.  
- Köpa ny utrustning för att förbättra flaskhalsen. 

Ständiga förbättringar  
Det här steget omfattar kartläggning och eliminering av förluster. Genom att förluster elimineras 
mäts och förbättras utrustningseffektiviteten (OEE).  Förlusterna elimineras enskilt eller i grupp. 
Ständiga förbättringar är bland de mest krävande aktiviteterna att implementera, till hjälp för att 
systematiskt arbeta bort förluster krävs olika verktyg och metoder.  
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Operatörsunderhåll 
Ett väl fungerande operatörsunderhåll ökar kvaliteten. Att eliminera små störningar, förebygga 
kvalitetsförluster samt att höja eller bibehålla nivån som uppnåtts i arbetet med ständiga 
förbättringar. Redan utförda förbättringar säkerställs med operatörsunderhåll. 
 
Nord et al. (1997) skriver att ökad automatisering inom industrier kan leda till tron att utrustning 
klarar sig självt. Detta är inte helt sant, istället ställs högre krav på operatörer att klara en viss 
mängd underhåll.  
 
Operatörerna skall underhålla utrustningen själva och se haverier som misslyckanden. Det krävs 
en förändring i inställningen för att detta ska ske (Nord et al. 2007). 
 
Ett väl fungerande operatörsunderhåll tar lång tid att implementera. Hur snabbt detta sker beror 
bland annat på: 

-‐ Antal anställda som berörs  
-‐ De anställdas kompetens  
-‐ Hur detaljerad och genomtänkt planläggningen är 
-‐ Ledarnas motivation och stöd 
-‐ Resurser i form av pengar, tid och prioritet 

 
Anledningar till misslyckande vid implementering av operatörsunderhåll:  

-‐ Flera skift, dvs. delat ansvar och kommunikation 
-‐ För snabb arbetsstation 
-‐ Uppdelning mellan underhåll och produktion är oklar 
-‐ Brist på känsla av ägaransvar för utrustningarna 
-‐ Tidsbrist, vid hög beläggning prioriteras operatörsunderhåll bort  
-‐ Kompetensbrist hos operatörerna 
-‐ Brist på delaktighet och förståelse  
-‐ Brist på styrmedel i t.ex. revisioner 

 
Specialistunderhåll 
Specialistunderhåll är en vidareutveckling inom underhållstekniken. När arbetsuppgifter från 
underhåll lämnas över till operatörer får personal från underhåll tid att äga åt uppgifter inom 
utveckling.  Optimalt kan underhållspersonal avsättas endast åt förbättringar och 
problemlösning.  
 
Kompetensutveckling 
Samtliga medarbetare behöver kunskap för att klara av de nya uppgifterna vid implementering 
av TPM i ett företag. Kompetensutbildning är en investering som i ett senare skede ger en 
mångfaldig utdelning. Det är en stor del av alla aktiviteter och förutsättningarna för 
kompetensutvecklingen skapas utifrån produktions villkor.  

3.8.5	  Repetera	  processen	  –	  kombinerat	  med	  Lean	  
Lean lägger fokus på ständiga förbättringar och det är en huvudpelare i metodiken. TOC 
kombinerat med Lean innehåller ständiga förbättringar och detta steg lyfter fram det fortsatta 
arbetet. Det här steget syftar mest till att hela utförandet av TOC inte är en 
engångsimplementering vid ett enskilt projekt (Nord et al. 2007). Verktyg som bör användas är 
5S och ständiga förbättringar som kan hittas i TPM. Vid den här tidpunkten borde processen 
standardiserats. När det är utfört bör förbättringar göras eftersom att ett nytt arbetssätt är 
presenterat och bör läras in (Irani 2011). 
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4. FALLSTUDIE 
I det här kapitlet presenteras fallstudieorganisationen och en selektivlödningsprocess. Vidare 
läggs fokus på selektivlödningsmaskinen och alla dess processer presenteras. 
 
4.1. Westermo 
En fallstudie har utförts på elektroniktillverkaren Westermo Teleindustri AB. Westermo 
grundades år 1975. Den första datakommunikationsprodukten från Westermo var ett RS-232 
korthållsmodem som möjliggjorde dataöverföring över stora avstånd med tvinnade par-kablar. 
Huvudkontoret som ligger sydväst om Stockholm har under de senaste tre decennierna växt med 
dotterbolag i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Singapore, Nordamerika, Taiwan, 
samt försäljningspartners i över 35 länder runt om i världen. Under 2008 blev Westermo en del 
av Beijer Industrial Data Communications division då de förvärvades av Beijer Electronics 
Corporation baserat i Malmö. Idag designar och tillverkar Westermo egna robusta 
datakommunikationslösningar för påfrestande miljöer. Förra året satsades över 13 % av 
omsättningen på forskning och utveckling. Westermo strävar efter att leverera minst 98 % av alla 
ordrar i tid och ha en ”retur ratio” under 0,25 %. Som ett resultat av detta har goda kontakter 
med ledande chiptillverkare etablerats och utvecklingen har kunnat fortsätta av Westermos 
marknadsledande operativsystem WeOS (www.westermo.se, 2015).  
 
4.2. Selektivlödning 
Bland Westermos utbud av produkter tillverkar de kretskort. Den höga variationen producerade 
produkter samt den låga volymen på ordrar gör att produktionen klassas som HMLV produktion. 
Detta medför i sin tur mer frekventa och längre ställtider som i sin tur tvingar produktionen att 
tillverka produkterna i batchar. Vissa av produkterna går genom företagets produktionslina för 
selektivlödning. Med selektivlödning innebär lödning av specifika elektroniska komponenter på 
kretskortet, medan andra delar av kortet lämnas opåverkat. Praktiskt sett kan selektiv lödning 
relatera till allt från handlödning till specialiserad lödningsutrustning så länge metoden är 
tillräckligt precis för att löda endast på de önskade punkterna. I Westermos selektivlödningslina 
utförs både handlödning samt användandet av selektivlödningsmaskin ERSA Versaflow 3.  
 

 
Figur 6: Visualisering över arbetsstation 
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Information/dokumentation 
Informationsstationen består av en dator där maskinoperatörer söker information om ordrar, 
justerar lödningsprogram och dokumenterar. Inget annat arbete kopplat till produktionslinan 
utförs på denna station.  
 
Platslager 1 (kretskort) 
På platslager 1 står kort som kommer från tidigare stationer i tillverkningsprocessen för att 
genomgå selektivlödningsprocessen. Arbetet planeras ofta dag till dag efter vilka kort som finns 
tillgängliga i hyllan. Är en order försenad går nästa före.  
 
Platslager 2 (komponenter) 
I platslager 2 finns främst komponenter som monteras på korten samt nödvändigt material för de 
olika processerna (t.ex. lim). Dessa komponenter hämtas från Westermos lager utanför 
produktionslinan och fylls på vart efter. Här finns även referenskort på produkter från linan.  
 
Station 1 (blyfri lödning) 
På station 1 utförs blyfri lödning. Enligt kundkrav måste station 1 och 2 vara separerade för att 
inte riskera kontakt med blyade och icke blyade produkter. Här utförs reperationslödning och 
förlödning av komponenter på kretskorten. Även kontroll och avsyning av kort kan utföras på 
denna station då många kort återvänder för reperationslödning efter att de bearbetats i 
lödningsmaskinen. 
 
Station 2 (blyad lödning och limning) 
Station 2 har samma funktion som station 1 fast för blyade kort.  Utöver detta limmas 
komponenter på kretskorten även på denna station. Limmet härdas genom att korten får 
värmebehandlas i en ung placerad på stationen.   
 
Station 3 (montering) 
På station 3 monteras komponenter på kretskorten manuellt av maskinoperatören. Komponenter 
och kretskort hämtas från platslager 2 respektive platslager 1 för varje order.  
 
Kontrollplats (avsyna enheter) 
Här avsynas produkter sedan lämnas ordern vidare till nästa station. Finns det fel på korten tas de 
tillbaka till station 1 eller 2 för reperationslödning.  
 
Versaflow selektivlödningsmaskin  
Lödningsmaskin ERSA Versaflow 3 som består av 3 celler, applicering av flussmedel, 
värmebehandling och lödning.  
 
Förberedning av material och justering av station 
Produktionsprocessen börjar med att maskinoperatören läser av en order på datorn vid stationen 
för dokumentation. Nästa steg är att hämta kretskort (om de är tillgängliga) och nödvändiga 
komponenter. Komponenter för montering placeras vid station 3. Om korten behöver förlödas 
placeras de på station 1 eller 2 beroende på om lodet ska vara blyat eller inte. Kretskorten hämtas 
vid platslager 1 (kretskort). Om komponenter behöver förlödas på korten innan lödning i maskin 
så placeras korten vid station 1 (blyfri) eller station 2 (blyad). Om komponenter måste limmas på 
korten placeras de på station 2 för limning.  
 
Behöver korten inte genomgå förlödnings- eller limningsprocessen går de direkt till station 3 för 
montering av komponenter.  
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Komponenter som monteras på korten finns på platslager 2 eller i lager utanför produktionslinan. 
Är de nödvändiga komponenterna slut i platslager 2 får maskinoperatören hämta dessa i lager 
utanför produktionslinan. Vissa av komponenterna måste även bearbetas (klippa ben som ska 
lödas) innan de är redo för montering. Denna uppgift utförs när det ”finns tid över” eller när det 
är ett direkt behov av dessa komponenter och de inte finns bearbetade i platslager 2.  
 
När alla komponenter/material är på sin plats och maskinen avslutat föregående order/är redo för 
nästa order, byts program på maskinen (ställtid) vilket kan ta upp till 2 min. Kräver nästa order 
byte av munstycke utförs detta innan eller efter programbytet (ställtid). Detta ökar ställtiden till 
4-6 min. När program och eventuellt munstycke är utbytt kan montering påbörjas.  
 
Komponenterna monteras för hand på korten av maskinoperatör, det kan handla om 1-5 olika 
komponenter per kort. Varje enhet/karta består av 1, 2 eller 4 produkter när den bearbetas i 
selektivlödningsmaskinen. 
 
När korten är färdiga avsynar maskinoperatören dem och borstar bort fluss som kan finnas kvar 
på korten. I många fall går korten tillbaka till station 1 eller 2 för reperationslödning.  
 
Denna process är inte standardiserad och kan variera mellan maskinoperatörerna, vilka kort som 
finns tillgängliga i platslager 1, om det finns mycket bättringslödning att utföra och hur många 
maskinoperatörer det finns på produktionslinan.  Schemalagda tider är 6-16 för skift 1, 12-22 för 
skift 2. Här bör hänsyn tas till flextider och raster, men under minst 2 timmar var arbetsdag finns 
det två operatörer tillgängliga på produktionslinan.  
 
När det behövs extra bemanning på andra avdelningar/produktionslinor kan arbetare från 
selektivlödningen avsättas för att det arbetet har högre prioritet. I kontrast till detta kan det vid 
vissa tillfällen bli överbemannat på produktionslinan på grund av orsaker inte relaterade till 
selektivlödningslinan. När detta inträffar blir det vanligt att det är 2 eller 3 arbetare på linan. 
Arbetet fördelas efter vad som har högst prioritet, en arbetare på montering/limning/övrigt och 
en arbetare på reperationslödning/förlödning. Finns det en tredje arbetare tillgänglig hamnar 
denna på antingen limning eller bearbetning av komponenter vilket kan innebära klippning och 
påfyllning av komponenter i platslager 2.  
 
Det som är viktigt att påpeka är att detta inte är ett standardiserat arbetssätt och kan variera 
mycket på vilka arbetare och maskinoperatörer finns tillgängliga på linan. Många beslut tas efter 
”känsla” och vad maskinoperatören anser har prioritet.  
 
Exempel: 
Maskinoperatör 1 föredrar att limma innan korten ska lödas i maskinen medan maskinoperatör 2 
gör det efteråt. Detta är en personlig preferens (paradigm).  
 
4.3. ERSA Versaflow 3 – lödningsmaskin 
ERSA Versaflow 3 lödningsmaskin i Westermos produktionslina för selektivlödning består av 
tre celler, applicering av flussmedel, förvärmebehandling och lödning. När maskinoperatören 
monterat alla komponenter på kretskortet transporteras enheten in i maskinen på löpande band.  
I första cellen appliceras flussmedel på lödställena. Bandet transporterar sedan enheten till cell 2 
för värmebehandlingen, där enheten behandlas med infrarött ljus från värmerör på undersidan för 
att komma upp i önskad temperatur för lödning. Sista steget och det mest tidskrävande för ERSA 
Versaflow 3 är lödningen.  
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ERSA Versaflow 3 
Alla processer utförs på undersidan av korten, med undantag från värmehuset i cell 3 i 
lödningsprocessen.  
 

 
Figur 7: ERSA Versaflow 3 

Cell 1 – Fluss Cell 2 – Värme Cell 3 - Lödning 
 
Flussmedel 
Oxider är huvudorsaken till adhesiva ytor och svårigheter under lödningsprocessen. För att 
avlägsna oxiderna från ytan och för att förbereda ytan för kohesion används olika kemikalier i 
detta fall kallat flussmedel. Flussmedlets funktion är att avlägsna oxider på ytor som ska lödas. 
Det stänger ute luft och på så vis motverkas oxideringen på ytan. Det förbättrar även ytans 
adhesiva egenskaper för flytande lod. För att starta den kemiska reaktionen av flussmedlet krävs 
en viss temperatur. Denna temperatur kan variera för olika flussmedel.  
 
Det finns olika typer av flussmedel, alkoholbaserade, vattenbaserade och vattenlösliga.  
Westermo använder sig av ett vattenbaserat flussmedel. Vattnet ersätter VOC-kemikalierna som 
används som stödmedel i flussmedlet, vilket gör att det inte avdunstar lika lätt. 
Rekommenderade temperaturer för övre sidan av korten är minst 100 grader för att säkerställa att 
vattnet avdunstat helt. En fördel med att använda sig av vattenbaserade fluss är att de inte är lika 
aggressiva som de alkoholbaserade, de är inte lika frätande och det är möjligt att slippa 
rengöring efter lödning. Det klassas inte som farligt gods vid transport och är lätt att lagra för det 
avdunstar inte i den omgivande atmosfären som VOC-baserade flussmedel. Dessutom används 
mindre kvantiteter av det vattenbaserade flussmedlet vid lödning.  
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Flussmedlet sprutas på korten underifrån:  
  

 
Figur 8: Applicering av flussmedel 

För att reducera flussrester på korten kan flussmedlet appliceras flera gånger fast med mindre 
tryck. Att applicera flussmedlet flera gånger kommer öka cykeltiden för processen men generellt 
sett tar lödningen mycket längre tid. Detta lämnar utrymme för längre cykeltider för applicering 
av flussmedel.  
 

 
Figur 9: Jämförelse av applicerat flussmedel 

  4 x 10 % 1 x 40 % 
  
När flussmedlet är applicerat går enheten vidare från cell 1 till cell 2 för värmebehandling.  
 
Värmebehandling 
Värmebehandlingen utförs för att avdunsta alkohol/vatten, aktivera flussmedlet och minimera 
värmechocken vid lödning.  
 
Värmebehandlingen underifrån består av kortvågigt infrarött ljus från värmerör. Detta tillåter 
snabb uppvärmning av kretskorten för att undvika långa uppvärmningstider. Uppvärmningen 
måste till skillnad från appliceringen av flussmedel ske precis innan lödningen sker, annars 
förlorar kortet värme och detta medför fel i lödningen. Flussmedlet kan appliceras tidigare och 
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vänta på värmebehandlingen eftersom det inte aktiveras förrän det har genomgått 
värmebehandlingen.   
 
Exempel: 
När det är 40 s kvar på lödningsprocessen för kort 1 initieras värmebehandlingen på kort 2, 
vilket tar 40 s. När kort 1 har genomgått lödningsprocessen har även kort två värmebehandlats 
och är redo att lödas.  
 

 
Figur 10: Förvärmebehandling IR 
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Lödning 
I cell 3 utförs den sista processen i maskinlödningen. För att kortfattat beskriva lödning är det en 
sammanfogning av två basmetaller med hjälp av ett flytande material utan att smälta 
basmetallerna.  
 

 
Figur 11: Selektivlödningspump 

Munstycket löder kretskorten underifrån med en elektromagnetisk lödningspump. Lodet rör sig 
mot botten av pumpen vilket orsakas av inducerade virvelströmmar. På botten strömmar lodet in 
i en axel och transporteras till toppen av munstycket och flödar sedan ner i lodgrytan igen.  
 
Nedan är en illustration hur lödningen sker.  

 
Figur 12: Illustration för lödning 

4.4. Förstudie för frekvensstudie 
För att möjliggöra utförandet av en frekvensstudie utfördes en förstudie. Stickprov togs samt 
bestämdes en konfidenskoefficient för noggrannheten. Denna konfidenskoefficient räknar ut 
värden som senare skulle användas i frekvensstudien.  
 
Frekvensstudier används för att studera kapacitetsutnyttjande av olika resurser. För att utnyttja 
metoder och formler för att beräkna konfidensgrader och provgruppstorlek måste stickproven 
ske slumpmässigt, vilket innebär att man låter tiden mellan stickprov vara slumpmässig. 
Innehåller arbetet slumpmässiga inslag kan konstanta tidsintervall användas (Olhager, 2000). 
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1. Bestäm frekvensstudieobjekt. 
2. Uppskatta aktivitetens andel av total tid, baserat på förstudie. 
3. Bestäm önskvärd noggrannhet, konfideskoefficient och felavvikelse. 
4. Beräkna antal nödvändiga observationer.  
5. Nya beräkningar för nödvändigt antal stickprov. Nyttja data från förstudie för att göra 

nya uppskattningar av objektets frekvens.  
 
Steg 1-4 utfördes i förstudien.  
 
Antalet stickprov som är nödvändiga i frekvensstudien beräknades utifrån följande formel 
(Olhager 2000): 
 

N = (K
R
)2 ⋅P ⋅ (100−P)  

 
N = antal stickprov 
K = konfidenskoefficient 
R = felavvikelse 
P = sannolikhet för aktiviteten 
 
4.5. Studiebesök 
Som slutsats av OEE undersökningen beslutade studenter i dialog med handledare på Westermo 
att utföra ett studiebesök med produktionsingenjör samt maskinoperatörer från Westermo på 
Stoneridge Electronics AB. Studenterna hade information som erhållits genom intervju med 
underhållsingenjör för ERSA Versaflow 3 lödningsmaskin om att Stoneridge Electronics AB har 
samma typ av maskin som körs med 0.01 % fel. Studiebesöket inleddes med en presentation av 
Stoneridge Electronics som sedan fortsatte med en genomgång av Stoneridges Versaflow 
lödningsmaskin. Studenterna utförde ickedeltagande observationer och hade en öppen dialog 
med produktionsingenjör (se bilaga 3).  
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5. RESULTAT (Empiri) 
I detta kapitel presenteras erhållna resultat från fallstudien. Fokus läggs på att presentera 
resultaten med Theory of Constraints metodik kombinerat med Lean Production System. 

5.1. Steg 1 – Identifiera flaskhalsen 
 
 

 
Figur 13: Steg 1 - Identifiera 

5.1.1	  Intervjuer	  
I det här avsnittet presenteras viktiga faktorer och resultat som framgått i intervjuerna utförda på 
fallstudieorganisationen. 

”- Produktionsprocessen består av förlödning, limning, montering, lödning i maskin, 
bättringslödning (reparation).” Produktionsprocessen består av dessa stationer och ordningen 
som tillämpas varierar från maskinoperatör till maskinoperatör samt prioritering som kommer 
från den resterande produktionen. 

”- Ibland händer det att det inte finns kretskort i lagret. Det påverkar oss och hela 
produktionslinan blir stillastående.” Enligt de anställda är ett vanligt förekommande problem 
att det saknas kretskort för att kunna fortskrida med produktionen. Anslutande produktionslinor 
har en direkt påverkan på selektivlödningen eftersom att kretskorten kommer därifrån. Detta 
påverkar resultat och hela flödet för selektivlödningen och hela produktionen i företaget. Att 
selektivlödningen håller temperatur är en avgörande faktor i selektivlödningsprocessen. Vid 
stopp i väntan på kretskort hinner maskinen svalna, vilket resulterar i kall maskin och det bidrar 
till lödningsbryggor.  
 
”- Dagligen har vi avbrott för att vi måste de ändra produkter vi kör till andra produkter 
som har högre prioritet gällande leverans till kund.” Ett avbrott är ett avbrott för mycket. 
Som tidigare nämnt är temperaturen avgörande för en lyckad lödning och vid avbrott sjunker 
temperaturen och risken för lödningsbryggor ökar markant. Dessa avbrott beror på hela 
processen och inte bara selektivlödningsprocessen. Dålig planing och dåligt flöde är en 
bidragande orsak till dessa avbrott och behöver åtgärdas i hela produktionsprocessen. 
 
”- Avbrott leder till att maskinen står stilla och blir kall. Att maskinen håller värmen är 
oerhört viktigt och påverkar produktionen väsentligt.” Väl inne i intervjuerna framgick det 
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klart och tydligt att värmen är den avgörande faktorn för en lyckad lödning. Varje avbrott sänker 
temperaturen och varje grad räknas. Korten blir kalla och det blir svårt att löda, vilket leder till 
ytterligare avbrott och dessa avbrott gör korten ännu kallare samt att maskinen måste underhållas 
mer. Vid ett avbrott sätts en ond cirkel igång och problem hela dagen är inte allt för ovanligt. 
 
”- Planerad ledtid i system tar endast hänsyn till maskinens ledtid. Detta leder till att det 
blir fel i planeringen och tiden som avsätts för produktion.” Ett tidigare problem var att hela 
produktionen är synkroniserad och att varje enskild process påverkar hela produktionen. Vid 
selektivlödningen tas endast maskintidens ledtid till hänsyn, vilket också leder till att den 
resterande produktionen påverkas. Detta resulterar i att selektivlödningen får tillbaka 
fördröjningar som de själva orsakat. Med andra ord är tiden för att en enhet ska tillverkas, eller 
för att en order ska slutföras helt fel beräknad.  
 
”- I många produkter får vi lödningsbryggor som måste repareras i efterhand.” 
Dessa ständiga avbrott leder till lödningsbryggor som tidigare nämnt. Lödningsbryggorna 
repareras i efterhand på en reparationsstation avsedd för endast reparation. Dessa reparationer 
utförs av maskinoperatörerna. 
 
”- När vi reparerar produkterna händer det ofta att vi inte hinner med den övriga 
processen och den kan komma att stå still ibland.” Det är känt att reparation av 
lödningsbryggor utförs av maskinoperatörerna. Detta leder till att annat arbete fördröjs och att 
hela selektivlödningsprocessen tar mycket längre tid. När reparationerna utförs ökar risken för 
att maskinen påverkar negativt då tid och uppsikt läggs på reparation istället för maskin. Detta 
kan leda till avbrott som i annat fall kanske skulle kunna förhindrats. Avbrott leder som känt till 
kall maskin. 
 
”- Saknas det material måste vi hämta materialet från en annan station, detta kan ta några 
minuter för oss.”  Det finns lite material runt om i linan, inte allt för strukturerat och 
organiserat. När det tar slut måste maskinoperatörerna hämta material från materiallagret, vilket 
tar tid. 
 
”- Vi kan inte ha en allt för stor buffert (matning) som står och väntar på lödning, själva 
linan är kort.” Det här blir ett problem med tanke på alla aktiviteter som måste göras när 
maskinen är igång. Idag är linan för kort och maskinen kan bli stillastående i väntan på matning. 
 
”- Vi har många produkter men tillverkningsvolymen och beställningarna är små. Det 
resulterar i att vi har många ställtider, utöver de avbrott vi gör för att prioritera 
produkter som ska levereras till kund.” Det framkommer att produktionstypen är high-mix 
low-volume. Vid en sådan produktion förekommer det många ställtider och det finns inte 
utrymme för avbrott och eventuella problem/hinder. 
 
”- Vi utför själva underhåll en gång i veckan, men det kan hända att man ”glömmer bort” 
och slarvar någon gång. Varannan vecka kommer det en tekniker och gör underhåll i två 
timmar.” Enligt maskinoperatörerna görs underhåll varannan vecka av en tekniker. Dessa 
underhåll brukar ta omkring två timmar. Utöver dessa underhåll görs lite underhåll vid 
eventuella avbrott och det är planerat underhåll en gång i veckan som ska utföras av 
maskinoperatörerna. Dock kan det hända att maskinoperatörerna ”glömmer bort” och att det 
slarvas med underhåll. 
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”- Vi vet inte exakta siffor, vi handlar lite efter magkänsla och vad man tror är bäst just 
då.” Vid intervjuerna med maskinoperatörerna var ”magkänsla” ett återkommande ord. Många 
svar var aldrig baserade på ren fakta utan mer magkänsla och vad man ansåg vara bäst just då. 

5.1.2	  Värdeflödesanalys	  
I det här avsnittet presenteras flera olika flöden i selektivlödningsprocessen nödvändiga för att 
presentera hela processen. Dessa flöden är baserade på intervjuer som gjorda med 
maskinoperatörerna och observationer. Flödena presenteras med hjälp av värdeflödesanalyser. 
Produkterna klassas till fyra produktkategorier och processerna kartläggs var och en. 
 
Produktkategori 1 – Förlödning, limning och övriga processer 
 

 
Figur 14: VSM Produktkategori 1 

Produktkategori 2 – Produkter som inte genomgår limning men genomgår övriga 
processer inklusive förlödning. 
 

 
Figur 15: VSM Produktkategori 2 



44 (75) 

Produktkategori 3 - Produkter som inte genomgår förlödning men genomgår övriga 
processer inklusive limning. 
 

 
Figur 16: VSM Produktkatekori 3 

Produktkategori 4 – Produkter som endast genomgår övriga processer. 
 

 
Figur 17: VSM Produktkategori 4 

5.1.3	  Frekvensstudie	  
Detta avsnitt presenterar förstudien till frekvensstudien gjord på fallstudieorganisationen samt 
frekvensstudien. Slutligen presenteras en OEE mätning utförd på en selektivlödningsmaskin. 
 
Förstudie för frekvensstudie 
Identifiering av värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter via observationer resulterade i 
identifierade arbetsstationer och övriga aktiviteter kopplade till produktionsprocessen. 
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Nedan listas alla värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter för maskinoperatör ett och 
två samt för selektivlödningsmaskin. 
Maskinoperatör – aktiviteter 

- Montering – Handmontering av lösa komponenter på kretskort inför matning i maskin. 
 

- Limning – Limning av lösa komponenter på kretskort samt härdning av lim i ugn. 
 

- Hämta material vid station – Hämta material som finns tillgänlig vid stationen. 
 

- Förbereda material – Förbereda/behandla komponenter och material nödvändiga för 
processen. 

 
- Kontroll av produkt vid station – Avsyna produkter, kontrollera lödning samt om det 

finns flussrester på kretskorten. 
 

- Dokumentering – Dokumentera och skriva ut papper för färdiga ordrar. 
 

- Gå igenom instruktioner för order – Läsa av order/materiallista 
 

- Städning – Städa/plocka undan verktyg och material på stationerna.  
 

- Justering/byte av maskin/nossel – Justera inställningar på maskin, byte av nossel, samt 
underhåll.  

 
- Reparation – Reparera komponenter efter maskin. Exempelvis lödningsbryggor och 

lödningskulor. 
 

- Hämta material utanför station – Hämta nödvändiga komponenter/material som inte 
finns tillgängligt vid stationen.  

 
- Leta material vid station – Leta efter material vid station, om det tagit slut eller placerats 

på okänd plats. 
 

- Leta material utanför station – Leta efter material utanför station, om det tagit slut eller 
placerats på okänd plats. 

 
- Hämta enheter för reparation – Hämta enheter efter lödning i maskin och ta de till 

station för montering.  
 

- Lämna order – Lämna en färdig order till nästa arbetsstation. 
 

- Hämta utrustning – Hämta utrustning eller verktyg nödvändiga för arbetet som utförs. 
 

- Justering utanför station – Justera eller bearbeta komponenter utanför stationen.  
 

- Vänta på material – Vänta på att komponenter ska bli tillgängliga. Kretskort som inte är 
färdiga eller komponenter från lager. 

 
- Leta efter verktyg/hjälp – Leta efter nödvändig utrustning, eller hjälp när problem eller 

oklarheter uppstår. 
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- Söka information – Söka information om order eller produkter i datorn.  

 
- Arbete utanför station – Arbete/assistans i andra arbetsstationer. 

 
- Programmering – Justera lödningsprogram. 

 
- Justering av arbetsstation – Förbereda stationer för arbete. Förbereda limning, förlödning 

och bättringslödning 
 

- Vänta på lödning – Vänta på att maskinen ska löda klart.  
 

- Övrig tid – Övrig tid inte relaterat till arbete, personlig tid som toalettbesök, rökpauser, 
socialisering med arbetskamrater vid och utanför station.  

 
- Rast – Planerad rast.  

 
Selektivlödningsmaskin – aktiviteter 
 

- Lödning - När maskinen utför process 3, dvs. lödning av kort.  
 

- Planerat underhåll - Planerat underhåll av maskintekniker.  
 

- Väntar på matning - När maskinen inte utför process 3, dvs. när den inte löder kort.  
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Observationer  
Vidare presenteras en utförd förstudie till frekvensstudien. Denna förstudie var nödvändig och 
stod till grund för frekvensstudien och i vilken omfattning resultatet skulle samlas in. 
 
Nedanstående formel beräknar antal nödvändiga observationer för frekvensstudien. 
 

N = (K
R
)2 ⋅P ⋅ (100−P)

 
 
Förstudien till frekvensstudien utfördes på två slumpmässiga tillfällen med totalt 154 
observationer, med ett intervall på 1 minut. Detta resulterade i 154 stickprov i förstudien till 
frekvensstudien. 
 
Maskinoperatör 1 och selektivlödningsmaskin Versaflow 3 observerades separat. Nedan 
presenteras resultaten ifrån observationerna gjorda i förstudien till frekvensstudien. 
 
Maskinoperatör - observationer 
Värdeskapande	  arbete	   	  
Montering	   51	  
Limning	   0	  
Värdeskapande	  arbete	  totalt	   51	  
 
Icke	  värdeskapande	  arbete	   	  
Reparation	   28	  
Hämtar	  material	  vid	  station	   8	  
Letar	  material	  utanför	  station	   1	  
Lämnar	  order	   3	  
Dokumenterar	   2	  
Städning	   1	  
Justering/byte	  av	  maskin/nossel	   11	  
Justering	  av	  arbetsstation	   2	  
Väntar	  på	  lödning	  (maskin)	   4	  
Kontroll	  av	  produkt	  vid	  station	   20	  
Förbereder	  material	   8	  
Övrig	  tid	   15	  
Icke	  värdeskapande	  arbete	  totalt	   103	  
	   	  
TOTALT	   154	  
Tabell 2: Observationer maskinoperatör 
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Figur 18: Värdeskapande samt icke värdeskapande aktiviteter 

Selektivlödningsmaskin – observationer 
Värdeskapande	  arbete	   	  

Lödning	   123	  
	   	  

Icke	  värdeskapande	  arbete	   	  
Väntar	  på	  matning	   31	  

	   	  
TOTALT	   154	  

Tabell 3: Observationer selektivlödningsmaskin 

 
Figur 19: Värdeskapande samt icke värdeskapande aktivitet 

Nedanstående formler beräknar P. 
 

 
 
28 är värdet för icke-värdeskapande aktiviteten ”reparation” som är den mest frekventa 
aktiviteten. 154 är värdet för totalt antal observationer. Detta resulterar i ett sannolikhetsvärde på 
18,18 %, också benämnt P. 
 
Tillåten felavvikelse sattes till 5 %. En felavvikelse på 5 % gav en konfidensgrad på 95 %. 
Utifrån en tabell utlästes konfidenskoefficienten 1,96. 
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När alla värden fanns tillgängliga beräknades antal nödvändiga stickprov enligt formel 1. 
 

 
 
Ett preliminärt resultat som visar fördelning av icke-värdeskapande aktiviteter visas nedan. 

 
Figur 20: Maskinoperatör – icke värdeskapande aktiviteter 
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Frekvensstudie 
583 stickprov utfördes till en början med hänvisning till tidigare förstudie (förstudie till 
frekvensstudie). Tidsintervallet bestod av 1 minut samt över två skift. 
 
Under frekvensstudien ändrades dock 583 stickprov till 1323. Detta gjordes med hänsyn till att 
selektivlödningsprocessen var överbemannad. 
 
Maskinoperatör och övrig hjälpande personal (engångsföreteelse) 
 
Värdeskapande	  arbete	   Totala	  observationer	   %	  
Montering	   271	   20,48%	  
Limning	   155	   11,72%	  
Lödning	   	   	  
Värdeskapande	  arbete	  totalt	   426	   32,20%	  
	   	   	  
Semiproduktivt	  arbete	   	   	  
Hämtar	  material	  vid	  station	   47	   3,55%	  
Förbereder	  material	   29	   2,19%	  
Kontroll	  av	  produkt	  vid	  station	   0	   	  
Dokumenterar	   20	   1,51%	  
Går	  igenom	  instruktioner	  för	  order	   2	   0,15%	  
Städning	   4	   0,30%	  
Justering/byte	  av	  maskin/nossel	   146	   11,04%	  
Semiproduktivt	  arbete	  totalt	   248	   18,75%	  
	   	   	  
Icke	  värdeskapande	  arbete	   	   	  
Reparation	  (kassation)	   260	   19,65%	  
Hämtar	  material	  utanför	  station	   6	   0,45%	  
Letar	  material	  vid	  station	   5	   0,38%	  
Letar	  material	  utanför	  station	   52	   3,93%	  
Hämtar	  enheter	  för	  reparation	   52	   3,93%	  
Lämnar	  order	   10	   0,76%	  
Hämtar	  utrustning	   0	   	  
Justering	  utanför	  station	   0	   	  
Väntar	  på	  material	   0	   	  
Letar	  efter	  verktyg/hjälp	   0	   	  
Söker	  information	   22	   1,66%	  
Arbete	  utanför	  station	   18	   1,36%	  
Programmering	   0	   	  
Justering	  av	  arbetsstationen	   2	   0,15%	  
Väntar	  på	  lödning	   0	   	  
Övrig	  tid	   137	   10,36%	  
Rast	   85	   6,42%	  
Icke	  värdeskapande	  totalt	   649	   49,06%	  
TOTALT	   1323	   	  
Tabell 4: Observationer maskinoperatör 
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Figuren nedan visar en sammanställning av de totala aktiviteterna indelade i tre kategorier – 
värdeskapande aktiviteter totalt, icke-värdeskapande aktiviteter totalt samt semiproduktivt arbete 
totalt. 
 
 

 
Figur 21: Fördelning av aktiviteter 

 
- 49 % av tiden är icke-värdeskapande aktiviteter. 
- 32 % av tiden är värdeskapande aktiviteter. 
- 19 % av tiden är semiproduktivt arbete. 

Under kategorin för icke värdeskapande aktiviteter utfördes totalt 649 stickprov, vilket är 49 % 
av totala antalet aktiviteter. 260 av dessa aktiviteter var reparation, även kallat kassation och 
bättringslödning. Det motsvarar ca 40 %. Detta resultat pekar på att reparationen står för en 
väldigt stor del av icke-värdeskapande arbete och bör förbättras/elimineras. Dessa värden 
användes också för att beräkna P. 
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Figuren nedan visar en sammanställning av icke-värdeskapande aktiviteter. 
 

 
Figur 22: Fördelning av icke värdeskapande aktiviteter 

Selektivlödningsmaskin 
 
Värdeskapande	  arbete	   	   	  
Lödning	   571	   66,78%	  
	   	   	  
Semiproduktivt	  arbete	   	   	  
Planerat	  underhåll	   100	   11,70%	  
	   	   	  
Icke	  värdeskapande	  arbete	   	   	  
Väntar	  på	  matning	   184	   21,52%	  
TOTALT	   855	   	  
Tabell 5: Observationer - Selektivlödningsmaskin 



53 (75) 

 Figuren nedan illustrerar hur aktiviteterna är fördelade. 
 

 
Figur 23: Fördelning av aktiviteter 

Selektivlödningsmaskinen körs i ca 80 % då underhåll inte utförs. 20 % kvarstår och av dessa 20 
% är 5 % rast. Dessa uppgifter resulterar i att 15 % är slöseri. Detta resultat pekar på att 
selektivlödningsmaskinen inte uppnår 95 % och bör förbättras. 
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5.1.4	  Overall	  Equipment	  Efficiency	  	  
När orsaken till den största icke värdeskapande aktiviteten var lokaliserad och avgränsad till 
maskinen utfördes en OEE-mätning för att bekräfta detta och få data för processen. En OEE 
mäter maskinens effektivitet samtidigt som den ger information om kvalitetsutbytet. Genom 
observationer avgränsades OEE-undersökningen till Cell 3 – lödning.  
 
Data från artikel 5013-0900 

 
Figur 24: Operationstider för utvald produkt 

Data hämtad från programmet i Ersaflow för produkt 5013-0900 bekräftar antagandet om 
flaskhalsen i cell 3.  
 
Planning	  factor	   Tillgänglig	  produktionstid	  
Scheduled	  Time	   Bruttoarbetstid	  
Planning	  related	  stop	  time	   Planerad	  stopptid	  
	    
Availbility	   Tillgänglighet	  
Planned	  production	  time	   Tillgänglig	  operativ	  tid	  
Unplanned	  stop	  time	   Oplanerade	  stopp	  när	  något	  står	  still	  
	    
Performance	  Rate	   Anläggningsutbyte	  
Bought	  Cycle	  time	   Teoretisk	  cykeltid	  
Items	  produced	   Antal	  enheter	  producerade	  
	    
Quality	  rate	   Kvalitetsutbyte	  
Items	  produced	   Antal	  enheter	  producerade	  
Defects/rework	   Antal	  defekta	  enheter	  (kassation)	  
 
OEE utfördes under ett skift på följande produkter: 
Artikelnr.	   Antal	   Defekta	   Cykeltid	  (s)	  
5010-‐0230	   2	   2	   460	  
5011-‐0600	   10	   10	   554	  
5011-‐3100	   7	   0	   41	  
5011-‐0500	   10	   2	   152	  
5013-‐0400	   5	   0	   182	  
5013-‐0900	   20	   0	   343	  
5011-‐9822	   19	   19	   296	  
Totalt	   73	   33	   	  

Tabell 6: Undersökta artiklar 
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Datainsamlingen gav följande OEE-resultat: 
NULÄGE	   	  
Tillgänglig	  produktionstid	   94%	  
Bruttoarbetstid	   10,25	  
Planerad	  stopptid	   0,6	  
Tillgänglighet	   69%	  
Tillgänglig	  operativ	  tid	   9,65	  
Oplanerade	  stopp	   2,98	  
Anläggningsutbyte	   90%	  
Teoretisk	  cykeltid	   0,08	  
Antal	  producerade	  enheter	   73	  
Kvalitetsutbyte	   55%	  
Antal	  producerade	  enheter	   73	  
Antal	  defekta	  enheter	   33	  
OEE	   32%	  

 
Cykeltid	  sekunder	  (medel)	   296,73	  
Cykeltid	  i	  timmar	   0,08	  
Enheter	  i	  timmen	   12,13	  
Teoretisk	  kapacitet	   117,08	  
Verklig	  kapacitet	   80,92	  
	  	   	  	  
Utnyttjad	  kapacietet	  (teori)	   62%	  
Utnyttjad	  kapacitet	  (verklig)	   90%	  
Tabell 7: OEE 

Den utnyttjade kapaciteten på maskinen är 90,2 % vilket säger att tiden som maskinen är 
tillgänglig utnyttjas till 90 %. Detta värde förblir konstant om inte arbetet standardiseras.  



56 (75) 

5.2. Steg 2 – Utnyttja flaskhalsen 
 

 
Figur 25: Steg 2 - Utnyttja 

5.2.1	  Layout	  Kaizen	  
Current state 
Nedan är en visualisering av det nuvarande flödet. Eftersom arbetet inte är standardiserat har 
studenterna tagit med alla variationer på flödet som uppstod under observationerna. 

 
Figur 26: Layout och flöde - Nuvarande läge 

- Grönt illustrerar materialflöde till lager och flöde i maskin.  
- Svart illustrerar semi produktiva och värdeskapande aktiviteter.  
- Röd illustrerar icke värdeskapande aktiviteter.  
- Blå illustrerar informationsflöde. 

Elimineras alla icke värdeskapande aktiviteter, exempelvis alla relaterade till bättringslödning 
(reparation), kan det nuvarande flödet illustreras på nedanstående vis.  
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Figur 27: Layout och flöde – icke värdeskapande aktiviteter exkluderade 

Även om de icke värdeskapande aktiviteterna elimineras ser illustrationen rörig ut. Flödet måste 
anpassas efter flaskhalsen och arbetet måste standardiseras för att öka effektiviteten och 
minimera antal och avstånd på distanserna arbetarna rör sig på.  
 
Förslag på future state layout och flöde med begränsningar till samma yta, en vägg samt lager 
efter fallstudieorganisation. 
 

 
Figur 28: Layout och flöde – framtida läga 

Standardiserat flöde.  
1. Info 
2. Lager  
3. Station 1  
4. Station 2 
5. Station 3  
6. Station 4/Station 5 
7. Cell 2  
8. Kontrollstation 
9. Repetera 

Punkt 3-5 utförs beroende på vilken produkt som tillverkas. Är dessa stationer inte nödvändiga 
gå från punkt 2 till 6.  
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5.2.2	  Standardiserat	  arbete	  
 
5S 
Produktionsprocessen på fallstudieorganisationen har inte arbetat med 5S grundligt. 
Fallstudieorganisationen arbetar med ständiga förbättringar, för att verkligen ska fungera är det 
viktigt att grunda dessa på 5S sedan standardiserat arbete. Nedan är bilder för hur det inte ska 
vara på arbetsplatsen men i nuläget är. 
 

 
Figur 29: Arbetsstation utan 5S 

Förbättring: 

 
Figur 30: Arbetsstation med 5S 

Var komponent har en designerad Varje verktyg ska ha en utmärkt plats 
och markerad behållare. och placeras där när det inte används. 
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5.3. Steg 3 – Ordna och synkronisera flaskhalsen  
 
 

 
Figur 31: Steg 3 - Synkronisera 

5.3.1 Drum-‐Buffer-‐Rope	  
Tidigare observationer, frekvensstudien och OEE visade på att selektivlödningsmaskinen var en 
flaskhals. Utifrån dessa resultat utfördes en Drum-Buffer-Rope. 
 
Tidigare förbättringsförslag visade på en förlängd buffert (station 5). Vid en förlängd buffert kan 
i snitt 15 kretskort monteras för matning till selektivlödningsmaskinen. En körning av dessa kort 
beräknades på följande sätt: 
 
Artikelnr.	   Flussmedel*	   Förvärme	   Lödning	  
5010-‐0230	   90	   35	   460	  
5011-‐0600	   40	   30	   554	  
5011-‐3100	   30	   20	   41	  
5011-‐0500	   30	   20	   152	  
5013-‐0400	   30	   20	   182	  
5013-‐0900	   60	   45	   343	  
5011-‐9822	   30	   70	   296	  
Medel	   44,29	   34,29	   289,71	  

Tabell 8: Operationstider i lödningsmaskinen 

44 s (fluss) + 34 s (värmebehandling) + 290 s (lödning) = 368 sekunder. 
 
För att det första kretskortet ska köras i selektivlödningsmaskinen tar det 368 sekunder i snitt. 
 
En beräkning för resterande kort beräknades på följande sätt: 
 

290*14 = 4060 s. 
 
Den totala tiden för att 15 kretskort ska köras igenom selektivlödningsmaskinen: 
 

4060 + 368 = 4428 s. 
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Räknat i minuter: 
 

4428/60 = 73,8 min. 
 
Dessa förutsätter att kretskorten är monterande och redo för att köras i 
selektivlödningsmaskinen.  
 
När tre kort återstår har det gått 60,4 minuter. Detta beräknades på följande sätt. 
 

290*3 = 870 s. 
 

870/60 = 14,5 min. 
 

73,8 – 14,5 = 59,3 min. 
 
Selektivlödningsmaskinen, en identifierad flaskhals, har använts och anpassat med hjälp av 
DBR. Resultatet sammanfattningsvis är att maskinoperatören får 59,3 minuter tillgodo att göra 
andra arbetsuppgifter så som limning, förbereda andra ”orders” och komponenter. Med denna 
förbättring behöver maskinen aldrig stå still. 
 
5.4. Steg 4 – Förbättra flaskhalsen 
 

 
Figur 32: Steg 4 - Förbättra 

5.4.1	  Investeringar	  
För att förbättra selektivlödningen ytterligare är nya resurser nödvändiga i form av ny utrustning 
till selektivlödningsmaskinen. 
 
Selektivlödningsmaskinen går att uppgradera och kan göras på följande sätt: 
 

- Uppgradera flussmodulerna upp till 2 moduler. Varje modul kan ha upp till 4 sprayhuvud 
vilket innebär 8 sprayhuvuden totalt.  

- Uppgradera värmningsmodul – kan uppgraderas till 5 moduler. 
- Uppgradera lödningsmodulerna – kan uppgraderas till 3 moduler som resulterar i 2 

lodgryter per modul – totalt 6 st lodgrytor (www.kurtzersa.com 2015) 
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Detta är möjliga uppgraderingar och fallstudieorganisationen får avgöra om och i vilken 
omfattning uppgraderingar ska göras med hänsyn till resurser. 
 
5.5. Steg 5 – Upprepa processen 

 

 
Figur 33: Steg 5 - Upprepa 

Efter att alla resultat presenteras till fallstudieorganisationen har även vikten av ständiga 
förbättringar framförts. Vid ett möte med produktionschef och personal förmedlades detta vidare 
och fokus lades på att förmedla budskapet – vilket är att en implementering av dessa verktyg 
och att jobba med ständiga förbättringar inte är en engångsföreteelse.  
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6. ANALYS 
I det här kapitlet presenteras analyser utifrån erhållna resultat och inhämtad teori. Vidare läggs 
fokus på studiens tre frågeställningar och varje fråga analyseras i enskilda avsnitt.  

Det här avsnittet analyseras resultat och teori utifrån studiens första frågeställning: ” Hur kan 
Lean Production och Theory of Constraints användas i en HMLV produktion och hur 
kombineras dessa?”. Avsnittet innehåller VSM, förstudie till frekvensstudie, frekvensstudie 
samt OEE och presenteras enligt teorin och metodiken Theory Of Constraints kombinerat med 
Lean Production System. 
6.1. Steg 1 – Identifiera 

6.1.1	  Value	  Stream	  Mapping	  
Liker (2009) skriver i ”The Toyota Way” att värdeflödet är alla aktiviteter i en 
produktionsprocess. Med alla aktiviteter menas icke-värdeskapande och värdeskapande 
aktiviteter (Liker 2009). (1) För att kunna utföra en VSM på ett företag är det viktigt att 
processerna och aktiviteterna är standardiserade. (2)För att aktiviteterna ska vara 
standardiserade, icke-värdeskapande som värdeskapande, måste en implementering av 5S 
utföras. 5S ligger till grund för att aktiviteter ska vara standardiserade och för att 
produktionsprocessen ska vara organiserat (Rother & Shook 2004). (3) Enligt (Liker 2009) är en 
VSM lättast att utföra på en produktion med HVLM, vilket är motsatsen till produktionstypen 
fallstudieorganisationen har. När studenterna tittar på påstående ett (1) finner studenterna snabbt 
att fallstudieorganisationen inte har standardiserade aktiviteter. Vidare ser studenterna över 
påstående två (2) och inser att fallstudie organisationen tidigare blivit introducerade för metoden 
5S och arbetssättet men det är något som inte fallstudieorganisationen inte lagt stor vikt på och 
det är något som runnit ut i sanden, mer eller mindre. Till sist ser studenterna över påstående tre 
(3) och inser att fallstudieorganisationen har ett arbetssätt och en produktion som inte är att 
föredra vid ett VSM-utförande. Med facit i hand är det uppenbart att denna metod inte är 
anpassad för att få ett rättvist flödesresultat. Det som ligger till grund för detta påstående 
studenterna har är alla tre punkter, främst punkt ett (1) och punkt två (2). Enligt (Liker 2009) är 
VSM anpassat för HVLM som tidigare nämnt. Studenterna anser dock att det är möjligt att 
använda sig av VSM i den motsatta produktionstypen HMLV om punkt ett (1) och punkt två (2) 
är uppfyllda. Studenterna anser att dessa två punkter är de mest kritiska och bör vara 
implementerade och att punkt tre (3) påverkar men att det fortfarande går att utföra en VSM utan 
punkt tre (3). Studenterna vill också tillägga att punkterna ett (1) och två (2) är viktiga utifrån en 
annan aspekt. Vid ett icke-standardiserat arbetssätt tas personliga beslut baserade på känsla. 
Enligt (Liker 2009) är det väldigt viktig och avgörande att beslut tas på fakta och inte personliga 
erfarenheter. Detta är något studenterna upplevt händer och studenterna anser att det är för att 
fallstudieorganisationen inte har ett standardiserat arbetssätt. I det här fallet utfördes en VSM 
men dock inte fullständigt. En VSM kunde inte utföras fullständigt för att 
fallstudieorganisationen inte har ett standardiserat arbetssätt. Dock utfördes en VSM så gott det 
gick och studenterna fick en inblick på hur det såg ut och detta steg hjälpte studenterna att 
identifiera produktionsprocessen och var avgörande för framtida beslut och strategier 

6.1.2	  Frekvensstudie	  
Enligt Ehresman (1997) är frekvensstudier ett enkelt verktyg att samla in organiserad data med i 
HMLV företag. Mellander och Grahm (1979) förklarar också att jämfört med andra verktyg är 
frekvensstudie ett billigt och snabbt verktyg att tillämpa. Studenterna anser att resultatet erhållet 
från fallstudien bekräftar detta. Eftersom det är lätt att tillämpa i såväl HVLM som HMLV-miljö 
samt att det inte kräver stora resurser är frekvensstudier ett utmärkt verktyg att tillämpa i företag 
med HMLV-produktion. Andersson et al. (1992) skriver att verktyget kan appliceras på 
slumpmässigt valda maskiner, personer eller processer. Fallstudien visade att detta var möjligt 
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att göra på flera objekt samtidigt utöver detta kunde studenterna konstatera att utöver HMLV 
företag kunde dessa verktyg tillämpas på processer och arbetsmetoder som undvikit att bli 
standardiserade. Detta är en mycket viktig aspekt när verktyg från Lean tillämpas i kombination 
med TOC. Många verktyg förutsätter att arbetssättet är standardiserat även för verktyg anpassade 
för HMLV, exempel är VSM. Frekvensstudier går att applicera på både standardiserade och icke 
standardiserade processer så som i fallstudieorganisationen. Fallstudien bekräftar att detta är en 
kostnadseffektiv metod att samla in data på, det kräver inte mycket resurser och en stor mängd 
data erhålls. Fallstudien visade att frekvensstudierna även identifierar alla aktiviteter som sker 
med förutsättning att användaren använt passande parametrar i förstudien för frekvensstudien. 
Om fel tidsintervall har valts att utföra studien med kan små viktiga detaljer försvinna, som att 
arbetare väntar på maskin, Andersson (1992) beskriver detta med KIM och SIM. Förstudien är 
essentiell för att utföra frekvensstudien för önskat projekt och studenterna anser att kunskap om 
mätobjektet är nödvändigt att nyttja för att sätta dessa parametrar. Dessa erhålls genom 
intervjuer, observationer eller tidigare erfarenhet. Främst vid dataanalysen av frekvensstudierna 
ökar förståelsen för hur viktigt det är att tolka spridningen av stickproven. I en standardiserad 
process är detta inte en lika viktig faktor att ta hänsyn till då varje process är känd samt om den 
är värdeskapande eller ej. Vid icke systematiserade processer blir detta ett problem när icke 
frekventa avvikelser kan uppstå. Frekvensstudierna gör det då möjligt att identifiera vad som 
skett men för att kunna analysera data och dra rätt slutsatser om avvikelserna är det viktigt för 
undersökaren att ha grundläggande kunskap om mätobjektet.  

6.1.3	  OEE	  
Enligt Lane (2007) behöver inte fokus alltid hamna på lägsta OEE, hänsyn kan tas till var 
flaskhalsar sitter. I fallstudien identifierades flaskhalsen genom observationer och dataanalys av 
frekvensstudien. Det utfördes OEE-mätning på identifierad flaskhals. Studenterna prioriterade då 
att utföra OEE på en känd flaskhals i produktionslinan. Eftersom OEE kan appliceras på alla 
tillverkande maskiner är det lämpligt att enligt TOC identifiera begränsningar. Studenterna 
beslutade att utifrån TOC modellen utföra OEE-mätningen på processens flaskhals för att 
identifiera bakomliggande orsaker. Frekvensstudien identifierade viktiga problemområden, 
OEE-mätningen identifierar bakomliggande orsaker för detta problem. OEE lyfter fram små 
problem i processer, som inmatningshastighet, små glapp och liknande. Lane (2007) förklarar att 
sådana små problem tenderar att accepteras och ses som en del av processen när de i själva 
verket står för majoriteten av förlusterna. Resultatet av OEE-undersökningen visade just detta. 
Studenterna kunde dra paralleller mellan problem som accepterats och blivit en del av processen. 
 
OEE är ett verktyg som kan användas i såväl HVLM som i HMLV-miljö på processer och 
maskiner för att mäta deras effektivitet (Lane 2007). Fördelen med verktyget i HMLV är enligt 
fallstudie att den lyfter fram små fel som annars går obemärkta förbi. I en HMLV-miljö uppstår 
många små variationer i processen, är processen dessutom inte standardiserad är graden av 
variationer och icke värdeskapande aktiviteter högre. OEE-mätningen belyser dessa små fel.  
Av alla problem Lane (2007) listar som uppstår en OEE som utförs i HMLV-miljö kunde 
studenterna genom att analysera data från OEE och frekvensstudie avläsa att samtliga typer av 
fel uppstod under fallstudien. Problemen som uppstod har alla starka kopplingar med 
maskinoperatörernas vanor samt ej standardiserade processer. Lane (2007) förklarar att det finns 
många verktyg och metoder till exempel 5S, Standardiserat arbete, Kaizen, samt TPM, som 
åtgärdar dessa problem. 
 
Studenterna anser att ett mönster uppstår i resultat och teori gällande problem som uppstår i 
HMLV-företag. Många metoder och verktyg som används för att lösa problem har som 
gemensam nämnare 5S och standardiserat arbete. För att förbättringsarbete ska vara möjligt 
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måste processerna vara standardiserade, annars består inte dessa förändringar utan försvinner i 
det varierade arbetet (Lane 2007) 
 
I fallstudieorganisationen kunde många fel kopplas samman med kulturella paradigm och 
policys hos maskinoperatörer genom att dra paralleller med intervjuer frekvensstudier och OEE. 
Dessa kan till exempel vara, ”att köra efter känsla”, brist på kunskap om maskin, tro om rätt 
utförande även om det är fel.  
 
6.2. Steg 2 – utnyttja flaskhalsen 
Det här avsnittet analyserar resultat och teori utifrån studiens andra frågeställning: ”Hur kan 
produktionsflödet styras enligt Lean Production och Theory of Constraints för att effektivisera 
en produktionsprocess i HMLV-miljö?”. Avsnittet innehåller Layout Kaizen, Standardiserat 
arbete, 5S och DBR och presenteras enligt teorin och metodiken Theory of Constraints 
kombinerat med Lean Production. 

6.2.1	  Layout	  Kaizen	  
Enligt TOC fokuseras arbetet kring begränsningar i produktionsflödet. Detta medför att anpassa 
flödet efter begränsningar som flaskhalsar. Ett sätt att visualisera detta är att utnyttja Layout 
Kaizen som visualiserar flödet i processen. Irani (2011) illustrerar materialflödet för att uttrycka 
svårigheterna med visualisering av flöden i HMLV-miljöer. I fallstudien bekräftas detta genom 
flödeskartor. Flödeskartorna bekräftar svårigheterna med användning av VSM i HMLV-miljö. 
Enligt Irani (2011) och resultatet från fallstudien orsakas detta av alla kombinationer av flöden 
och processer som uppstår när flödet för produkter och produktfamiljer ska kartläggas. 
 
Genom tillämpning av flödeskartor för layout kan flödet anpassas efter layouten. Detta bidrar till 
att layouten kan anpassas efter flaskhalsen. Eftersom TOC förespråkar att flödet anpassas efter 
flaskhalsen kan layout- och flödeskartor utnyttjas till att lägga grunden för Steg 3 i TOC cirkeln 
(Nave 2002).  
 
Än en gång utförs arbete med 5S och standardiserat arbete för att uppnå resultaten med 
flödeskartorna.  

6.2.2	  Standardiserat	  arbete/5S	  
5S är en förutsättning för att standardisera arbetet såväl som standardiserat arbete är en 
förutsättning för att ständiga förbättringar ska fungera (Lane, 2007). Om en produktionsprocess 
inte arbetar med 5S grundligt och inte har standardiserade processer, utförs förbättringar på icke 
standardiserade processer. Förbättringarna kommer inte att bestå eller ha samma inverkan på 
grund av alla variationer i processen.  
 
Lane (2007) förklarar att finns problematik med att införa standardiserade modeller i HMLV-
företag när de implementeras på samma vis som i HVLM-miljöer. Ofta saknas resurser i mindre 
företag för att skapa standardiserade modeller. Enligt riktlinjer från Lane (2007) visade 
fallstudien att det fanns svårigheter med att utnyttja vissa verktyg för standardisering av 
processer. VSM-bekräftade Lanes (2007) påståenden om att gruppera produkter efter 
produktfamiljer men visade även svårigheter när det uppstår variationer inom olika 
produktkategorier.  
 
Genom att utgå från principer från TOC i fallstudien kunde studenterna framgångsrikt anpassa 
flödet efter flaskhalsen (Nave 2002). Fallstudien visade att när standardiserade modeller skapas 
efter TOC principer om att det är flaskhalsen som sätter takten för flödet, är det ett lyckat 
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koncept för HMLV-företag som inte arbetat med standardiserade modeller grundligt. Lane 
(2007) fortsätter förklara hur det finns möjlighet att införa arbetsstandarder när behov eller 
problem identifieras. Fallstudien behandlar precis detta scenario och bekräftar såväl Lanes 
(2007) påståenden om standardiserat arbete som Naves (2002) teorier om TOC-principer.  
 
Lane (2007) belyser ett exempel med kvalitetsproblem som uppstår på grund av en inkorrekt 
arbetssekvens eller om två maskinoperatörer utför en process annorlunda. Fallstudien 
identifierade en variation av liknande scenarion. För att detta arbete ska standardiseras behövs 
ingen detaljerad beskrivning för varje steg i processen. Studenterna ansåg att standardiserade 
modeller för de viktigaste processerna samt vilken sekvens de utförs i är att prioritera över 
detaljerade beskrivningar för varje artikel.  
 
6.3. Steg 3 – ordna och synkronisera flaskhalsen 

6.3.1	  Drum-‐Buffer-‐Rope	  
(1) Enligt Goldratt & Cox (1993) handlar DBR om att göra ett flödesschema utifrån flaskhalsen.  
Studenterna identifierade flaskhalsen efter erhållna resultat från identifieringsfasen och DBR 
sågs över. Dessa resultat inhämtas enbart efter Theory of Constraints och Lean Productions 
metodik och många verktyg i dessa metodiker är inte anpassade för ett HMLV-företag. Dock har 
studenterna kunnat använda dessa metodiker i identifieringsfasen. (2) Goldratt & Cox (1993) 
skriver att en DBR utförs om flaskhalsen inte går att eliminera helt eller delvis. Utifrån dessa 
påståenden från Goldratt & Cox (1993) valde studenterna att, enligt påstående ett (1) göra ett 
flödesschema för den identifierade flaskhalsen. Studenterna identifierade vilken typ av flaskhals 
som upptäckts och fick bekräftat, enligt påstående två (2) att sådan typ av flaskhals ska 
behandlas med DBR. Studenternas egen uppfattning var att det fanns två sätt att hantera en sådan 
typ av flaskhals. Det första sättet är att, enligt teorin, göra ett flödesschema av något slag. Detta 
flödesschema kan tillexempel vara DBR som ingår i Theory of Constraints. Det fungerar även 
med andra verktyg inom Lean. Det andra sättet är att investera i mer utrustning och att detta 
eliminerar flaskhalsen. Theory of Constraints är enligt studenterna en bra metodik som leder till 
att en identifiering av flaskhals sker. Efter en identifiering erbjuds diverse verktyg för att påverka 
flaskhalsen. Det kan också förekomma att en flaskhals går att eliminera och då är dessa åtgärder 
inte nödvändiga. Lean Production System förespråkar att slöseri ska elimineras med befintliga 
resurser och lika så gör Theory of Constraints (Goldratt & Cox 1993). Studenterna har utifrån 
denna teori insett att det är möjligt även om en flaskhals inte går att eliminera eller reducera. 
Erhållna resultat från flödeshanteringen DBR visar en DBR kan genera tid för maskinoperatörer 
att göra annat på. Detta görs endast av en DBR och inga investeringar görs. 
 
När studenterna utförde en DBR upptäcktes att en del av det standardiserade arbetat förbättrades 
och att det utvecklades till det positiva. Även teorin stödjer detta då Goldratt & Cox (1993) 
nämner att vid en implementering av DBR ges chansen att systematisera och standardisera. 
Dessa två går hand i hand (Goldratt & Cox 1993). 
 
6.4. Steg 4 – Förbättra flaskhalsen 

6.4.1	  Investeringar	  
Lean Production och Theory of Constraints förespråkar, som tidigare nämnt, eliminering av 
slöseri och flaskhalsar med befintliga resurser (Goldratt & Cox 1993). Vid en tidpunkt är det inte 
längre möjligt att enbart använda sig av befintliga resurser. Om organisationer vill expandera är 
investeringar ett måste (Liker 2009). Enligt erhållna resultat från fallstudien och enligt Liker 
2009 är det nödvändigt. Resultaten säger att förbättringar kan göras utan investeringar men att 
investering bör göras för betydligt bättre resultat. Enligt inhämtade resultat kan en produktion 
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förbättras väsentligt genom några få investering. I det här fallet handlar det om ny utrustning till 
en maskin. Detta gäller speciellt om en flaskhals identifieras men inte är möjlig att eliminera.  
 
6.5. Steg 5 - Repetera processen 
Enligt Goldratt & Cox (1993) bör inte en implementering av Theory of Constraints vara en 
engångsimplementering vid ett enstaka projekt. Detta är något som resultaten från fallstudien 
pekar på och studenterna upplevt vid studier på fallstudieorganisationen. Ständiga förbättringar 
och fortsatt arbete för att ständigt utvecklas är ett måste då marknaden ändras. Ny teknik 
tillkommer, efterfrågan kan öka och krav på kvaliteten ökar (Liker 2009). Studenterna har 
identifierat att fallstudieorganisationen tidigare arbetat med Lean Production och att verktyg 
använts. Dessa verktyg och filosofin har dock runnit ut i sanden och glömts bort enligt de 
erhållna resultaten.  
 

6.6. Personliga paradigm och policys 
I det här avsnittet analyseras resultat och teori utifrån studiens tredje frågeställning: ”Vilka 
personliga paradigm och policys uppstår enligt Lean Production och Theory of Constraints i 
HMLV-företag och vad är sambandet mellan dessa och kvalitet?”. Avsnittet analyserar paradigm 
och policys kopplat till teori och erhållna resultat från fallstudieorganisationen.  
(1) Ett vanligt förekommande paradigm är personliga paradigm och anses vara den mest vanliga 
flaskhalsen i olika organisationer. Personliga paradigm kopplas samman med policys inom 
organisationer (Goldratt 1993). (2) Dessa två tillsammans utgör flaskhalsar som är väldigt svåra 
att identifiera, speciellt med interna resurser. (3) Samtidigt som de är svåra att upptäcka är det 
här ett exempel på investering nödvändig i ledarskap eller liknande utbildning (Goldratt 1993). 
(1) Studenterna upptäckte i ett tidigt skede att erhållen data stämde överens med teorin som 
inhämtats. Dessa personliga paradigm påverkar enligt studenterna processer avsevärt. Goldratt 
(1993) skriver att ett exempel kan vara att personal har starka vanor och en stark tro på att saker 
görs på ett visst sätt. Detta leder enligt Goldratt (1993) till att ny personal lär sig fel. Studenterna 
upptäckte att detta stämde överens främst genom att maskinoperatörer inte hade ett 
standardiserat arbetssätt och att det på så sätt påverkade maskinoperatörens beslut negativt. 
Beslut fick tas från magkänsla och inte fakta. (2) Detta är något som är svårt att identifiera just 
på grund av att maskinoperatören inte vet bättre och anser att saker utförs på rätt sätt för att det 
”alltid varit så” och just detta la studenterna märkte till. Standardiserat arbetssätt är ett 
återkommande begrepp och även här handlar det om att det är brist på standardiserade arbetssätt.  
HMLV-produktion hör ofta till de mindre företagen och detta resulterar ofta i att standardiserat 
arbetssätt inte förekommer. När det inte förekommer ökar risken för personliga paradigm och 
policys. Studenterna anser att dessa två begrepp kopplas direkt till vilken typ av produktion 
företaget har. Det förekommer dock HMLV-företag med mer standardiserat arbetssätt och det 
resulterar i färre personliga paradigm och policys vilket leder till flaskhalsar. (3) De två första 
påstående introducerar ett tredje påstående. Enligt studenterna är det viktigt att, i första hand, 
identifiera vilken typ av flaskhals som företaget har istället för att förbise detta och investera i ny 
utrustning. Enligt Goldratt (1993) är en investering i ledarskap att föredra. Studenterna anser 
dock att detta är en åtgärd som bör göras efter att fokus lagts på att identifiera rätt typ av 
flaskhals. Enligt studenterna resulterar brist på kunskap tillsammans med personliga paradigm 
och policys i sämre kvalitet och ett sämre utfall och detta ska inte åtgärdas med nya investeringar 
i utrustning utan som tidigare nämnt investeringar i ledarskap och kompetens. 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I detta avsnitt presenteras slutsatser som erhållits genom resultat och analys och som har sin 
grund i syftet och frågeställningarna för studien.  
Syftet med denna studie var att undersöka om och hur Lean och TOC kan användas i företag 
med HMLV-miljö. Idag finns det många problem med att använda sig av Lean metodiker och 
verktyg i HMLV-miljö då verktygen är anpassade för HVLM-milö. Studenterna anser att denna 
studie bidrar till att belysa viktiga faktorer när Lean kombineras med TOC i en HMLV-miljö och 
på så vis öka förståelse för hur nämnda metodiker och verktyg kan tillämpas i HMLV-miljö. 
Teorin visade att det finns metoder och verktyg tillgängliga att utnyttja när Lean och TOC 
kombineras. Fallstudien och resultatet visar att TOC går utmärkt att använda i en HMLV miljö, 
problematik uppstår först vid tillämpning av Lean-metodiker och verktyg. Många är anpassade 
för HVLM-miljöer men går även att applicera som de är på HMLV-miljö. Andra verktyg måste 
anpassas eller tillämpas på annorlunda vis för att de ska passa HMLV. Teorin beskriver hur 
många av dessa verktyg tillämpas i en HMLV-miljö. I fallstudien upptäcker dock studenterna 
hur viktigt det är för företag att mycket grundläggande arbete är utfört för att dessa verktyg ska 
vara lämpliga för HMLV. Exempelvis går VSM att tillämpa i HMLV, men fallstudien visade att 
det uppstod problematik när det inte existerar standardiserat arbete. Så hur vida verktyg från 
Lean går att tillämpa i HMLV kan avgöras av hur mycket eller hur grundligt ett företag arbetat 
med standardiserat arbete. Standardiserat arbete är en förutsättning för att arbeta med 
förbättringsarbete.  
 
Standardiserat arbete är även starkt kopplat till hur produktionsflödet styrs. Genom TOC kan 
begränsningar identifieras och utifrån denna modell kan produktionsflödet styras med hjälp av 
DBR. DBR anpassar flödet efter flaskhalsen vilket teorin om TOC förespråkar. I fallstudien var 
det inte möjligt att bryta flaskhalsen för att effektivisera produktionsprocessen utan att göra 
större investeringar. Teorin om TOC säger att det inte är nödvändigt att bryta begränsningen för 
att effektivisera process. Istället styrs produktionsflödet för att utnyttja begränsningen maximalt 
genom DBR. Fallstudien samt teorin nämner att resurser kan vara begränsade i HMLV-företag. 
Därför är DRB i kombination med standardiserat arbete och OEE ett bra sätt för HMLV-företag 
att styra produktionsflödet utan att större resurser behöver utnyttjas. OEE är enkelt att tillämpa i 
HMLV för att det skiljer ej från hur det tillämpas i HVLM-miljö. Viktigt att tillägga är att denna 
metodik för effektivisering av en produktionsprocess fungerar till en viss gräns. Senare måste 
investeringar ske för att ytterligare öka produktionsprocessens effektivitet. Efterfrågan styr 
delvis besluten om att investera. Om flaskhalsen utnyttjas maximalt i takt med att efterfråga ökar 
är det nödvändigt att investera för att öka produktionsprocessens effektivitet och output. 
 
När det gäller flaskhalsen personliga paradigm och policys dras slutsatsen att dessa har en 
avgörande roll när det kommer till investeringar. Företag väljer oftast att investera i annat men i 
själva verket är det mycket möjligt att investera internt och på ledarskap än på ny och dyr 
utrustning. Studenterna drar också slutsatsen att dessa typer av flaskhalsar är de allra vanligaste i 
HMLV-företag just på grund av att HMLV-företag är mindre företag och att det finns risk för att 
arbetet inte är standardiserat. Detta leder till personliga paradigm och policys. Slutligen dras 
slutsatsen att ett standardiserat arbetssätt är ett sätt som introducerar till ständiga förbättringar 
och att standardiserade arbetssätt öppnar upp för nya implementeringar. 
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8. REKOMMENDATIONER 
 

• Studenterna förklarar att denna studie endast bygger på en enskild fallstudie. Fler 
fallstudier är att rekommendera från olika HMLV-företag inom andra branscher för att 
bekräfta att studiens resultat gäller utanför denna fallstudie.  

• På grund av studiens tidsbegränsning har datainsamlingen varit begränsad till 
slumpmässiga processer. För att få ett säkrare resultat bör en större datainsamling ske.  

• Fallstudien är begränsad till en produktionsprocess. Intressant är att veta om studenternas 
slutsatser går att applicera på andra typer av produktionsprocesser eller större flöden. 

• Denna studie behandlar frågor kring hur man utnyttjar TOC kombinerat med Lean och 
resulterar i om och hur detta kan ske på ett övergripit vis. En fördjupad studie om hur 
man går till väga när man utnyttjar verktygen på ej standardiserade processer i HMLV-
miljöer är ett intressant ämne att studera vidare.  

• Fördjupad studie hur enskilt Lean-verktyg, t.ex. VSM tillämpas i HMLV-miljöer samt ge 
en förenklad metodbeskrivning för tillämpning av verktyget.  

• Studenterna har varit begränsade av fallstudien i form av tidsperiod, utvald process, samt 
önskemål från fallstudieorganisation. För vidare studier i forskningssyfte rekommenderar 
studenterna att studier utförs på HMLV-företag under längre tidsperioder, involverar fler 
produktionsprocesser samt inte begränsas av mål som ska uppfyllas för 
fallstudieorganisationens sida.  

• Intressant ämne att studera vidare är hur produktionssystem kan implementeras utifrån 
TOC och Lean principer samt visualisera dessa med TPS-hus. För HMLV-företag med ej 
standardiserade arbetsmodeller kan detta vara en utmaning. Studenterna såg i den utförda 
studien att förändringar måste komma från grunden och ha engagemang från både 
ledning samt arbetare. För att införa förändringar i grunden anser studenterna att en 
tydlig plan är nödvändig och genom att strukturera en produktionssystem som en TPS-
hus kan vara vägledande för varje enskilt företag.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1  
OEE/TAK  
För att illustrera förbättringsmöjligheter inom utrustningseffektivitet används talet OEE (Overall 
Equipment Effectiveness). Den svenska översättningen är TAK (tillgänglighet, 
anläggningseffektivitet, kvalitetsutbyte). TAK består utav tre procenttal som sedan multipliceras 
för att ta fram den totala utrustningseffektiviteten  

Tillgängligheten bestäms genom subtraktion av stilleståndstiden från maskinens tillgängliga tid. 
I denna kategori ingår haverier, ställtid och justeringar. Anläggningseffektiviteten avser att mäta 
hur effektivt den tillgängliga tiden används. Denna tas fram genom att multiplicera utnyttjad 
produktionstakt med verkligt utfall. I detta tal ingår småstopp, mindre störningar och 
hastighetsförluster (Ljungberg, 2000).  

(1)   

 

(2)  

 

(3) 

 

(4)  

 

 

Kvalitetsutbyte mäter den andelen av de tillverkade produkterna som uppnår kvalitetskraven. 
Både omarbetning och kassering räknas in detta tal. Här ingår reducerat utbyte och tillverkning 
av defekta produkter (Ljungberg, 2000).  

(5)  

 
 

 

TAK = Tillgänglighet * anläggningseffektiviteten * kvalitetsutbytet 
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Bilaga 2 – Intervjuer med maskinoperatör 1 och 2. 

1. Kan du beskriva lite kort om hur just du arbetar i den är produktionsprocessen och hur du 
vanligtvis hanterar en order? 

2. Vilka olika stationer har ni? 

3. Kan du beskriva dessa stationer och hur du arbetar på respektive station? 

4. Finns det något som måste prioriteras och vem/vad avgör prioriteringen? 

5. Hur får du in alla komponenter som behövs för arbete i produktionsprocessen? 

6. Hur får du in material och övrigt som behövs för arbete i produktionsprocessen? 

7. Hur många olika produkter arbetar ni med? 

8. Hur stor brukar en order vara? 

9. Brukar du ha några kända avbrott förutom underhåll och raster? 

10. Vilka förekommande fel existerar? 

11. Hur arbetar du med dessa fel? 

12. Hur ofta utförs underhåll och av vem? 

13. Har du hört talas om ständiga förbättringar? Om ja, hur arbetar dus med dessa? 

14. Har du hört talas om standardiserat arbete och 5S, om ja, hur arbetar du med dessa? 

15. Hur mycket kontakt har du med anslutande produktionslinor och hur påverkas du av dessa? 

16. Händer det att du får vänta på komponenter eller att du blir överbelastade med komponenter? 

17. Hur ser framförhållningen ut, vid eventuellt ändringar, när får du veta detta? 

18. Arbetar ni och agerar mycket utifrån fakta/kunskap eller blir det mycket att det är 
magkänslan som styr? Mest utifrån beslut och agerande vid eventuella problem och hinder. 
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Bilaga 3 – Sammanfattning studiebesök 

Stoneridge Electronics – 2015-04-22 
 
Underhåll 
Mindre 
3 gånger per dygn, 1 gånger per skift. 
 
1. Rengöring av flusspistol. 
2. Rengöring av nosslar, vid 06:00, 14:00 och 22:00. 
 
Större 
1 gång i veckan, 2 h. Omfattande underhåll där allt görs. 
 
Noteringar 
 
Den största och viktigaste delen i processen är uppvärmningen. Att kortet uppnår rätt 
temperatur är avgörande för hur hela processen går. 
 
150 grader undersidan, 100 grader ovansidan är några parametrar som bör följas gällande 
uppvärmning. 
 
För att inte kyla ner kortet värms kvävgasen upp, vilket är viktigt! 
 
Vattnet bör försvinna, vilket händer vid ungefär 100 grader. 
 
Så lite fluss som möjligt. 
 
Mindre tid bör läggas i själva lödningen, detta för att kortet hinner gå ner i temperatur, vilket vi 
vill undvika. Stoneridge har ett kort som ligger inne i ca 230 sekunder för lödning och detta 
anses vara högt och risken för att kortet blir kallt och fel uppstår stiger. 
 
Stoneridge har ungefär 70 ppm. 
 
Westermos nosslar ligger nere vid lödning allt för länge, det räcker oftast med 1 sekund. 
Westermo ligger nere med nosseln i ungefär 5 sekunder på vissa kort, vilket är högt och slösar 
tid. Kortet blir kallt. 
 
Kortet hinner också svalna när fel uppstår och operatören måste in och stoppa processen för att 
åtgärda fel som uppstått som egentligen inte behöver uppstå överhuvudtaget.  
 
Vågen bör justeras bättre. ”Grönmaskar” borde tas bort om de inte behövs, det underlättar 
lödningen och mindre fel uppstår.  
 
”Dubbeleffekt” bör inte uppstå, dvs att man sänker vågen och nosseln rör sig uppåt samtidigt, 
detta kan få fel effekt.  
 
Att svepa vissa kort är möjligt, detta bör ses över. 
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Maskinen borde startas innan, den ska vara varm när korten körs, det gör stor skillnad enligt 
Stoneridge. Med tanke på att Westermo inte driver maskinen dygnet runt hinner den svalna, 
vilket resulterar i kall maskin, vilket i sin tur leder till fler antal fel. 
 
Lika så, alla stopp, gör maskinen kall, med tanke på att man måste stanna och öppna upp den. 
Värmen försvinner. Vi kan kalla det en ond cirkel. Fel uppstår pga dålig programmering och 
diverse, stopp görs för att förbättra och göra rent/åtgärda, stoppet leder till kall maskin, antalet 
fel försvinner ej/eller reduceras lite. 
 
När fluss läggs på bör punkter försökas istället för att man lägger på fluss hur som helst. 

 


