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ABSTRACT  
 

Leax Mekaniska in Köping have questioned the challenges and potential problems they may have in 
a specific production flow. The aim of this study was to identify the potential problems and 
difficulties of such a flow, and present possible solutions and recommendations. 
 
Leax Mekaniska is not alone with these potential problems. The manufacturing industry has gained 
an increase in requirements such as: delivery, tolerances and product quality. Companies has to be 
productive and cost-effective and maintain a high level of competition. A method that in the current 
situation is very widespread is to extend the existing automation. Robots and machines replaces the 
operators in the processing steps. The operators are moved out of the production and now have the 
main focus on keeping the value-creating machines and robots running. 
 
Increased automation often involves a reduction of operators. Flexibility, expertise, machine 
management and leadership are just a few significant examples in order to meet modern industry's 
daily challenges. 
 
The research issues addressed in this thesis are: 
 

- What key issues identified in the management and control of complex production flow, 
characterized by the many automated machine cells handled by few operators, who in turn 
headed by a production manager? 
 

- How can these problems and difficulties are mitigated and avoided? (With the same number 
of operators) 

 
A case study was performed at “Nya Hamnvägen” factory, and “Glasgatan” plant in Köping. The 
case study gathered information from large parts of the operation, process operator, production and 
management. 
 
The analysis has examined the links between the present and the research questions, and tried to 
find the details of the identified problems. Many of the problems and potential difficulties could 
prove to be symptoms, which is the part of more fundamental problems. The analysis is then 
weighted and linked the identified basic problems which were summarized in six points: Weak 
warning systems in production, neglected improvements, deferred production system, basic 
personnel structure and reduced focus on indirect value-creating activities. 
 
These points are presented in a summarized conclusion and results together with drafted proposals 
for improvement. 
 
Keywords: Complex production flows, identification, problems, difficulties, few operators. 
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SAMMANFATTNING 
 
Leax Mekaniska i Köping har ifrågasatt vilka utmaningar och potentiella problem de har i ett specifikt 
produktionsflöde. Målet med detta examensarbete var att identifiera potentiella problem och 
svårigheter i ett sådant flöde, och komma på tänkbara lösningar samt rekommendationer. 
 
Leax Mekaniska är inte ensamma om dessa problem. Inom all bearbetande industri har kraven ökat 
på bl.a. leveranssäkerhet, toleranser och produktkvalitet. Man måste vara produktiv och 
kostnadseffektiv och hålla en hög konkurrensnivå. En metod som i dagsläget är mycket utbredd är 
en utökad automatisering. Robotar och maskiner tar operatörers plats inom bearbetningen. 
Operatörerna flyttas ut ur produktionen och har numera huvudfokus på att hålla de värdeskapande 
maskinerna och robotarna igång.  
 
Utökad automatisering innebär ofta inte en utökad bemanning, snarare större krav på den 
bemanning som redan finns. Bemanningsflexibilitet, kompetens, maskinhantering och ledarskapet 
är ett par väsentliga exempel för att kunna klara modern industris dagliga verksamhet.  
 
De forskningsfrågor som behandlats inom detta examensarbete är:  
 

- Vilka avgörande problem kan identifieras i hantering och styrning av ett komplext 
produktionsflöde, karakteriserat av att många automatiserade maskinceller handhas av få 
operatörer, som i sin tur leds av en produktionsledare? 

 

- Hur kan dessa problem och svårigheter motverkas och undvikas? (med samma antal 
operatörer) 

 
En fallstudie utfördes hos Nya Hamnvägens fabrik, och Glasgatans fabrik i Köping. Fallstudien 
samlade information från stora delar av verksamheten, process, operatör, produktionsledare och 
ledning. 
 
Analysen har undersökt de kopplingar som finns mellan nuläget och forskningsfrågorna, och försökt 
finna grunden till de identifierade problemen. Många av de problem och potentiella svårigheter 
kunde visa sig vara symtom, som är den del av mer grundläggande problem. Analysen viktade då 
och kopplade de identifierade grundläggande problemen som sammanfattades i sex stycken punkter: 
Svagt varningssystem i produktion, eftersatt förbättringsarbete, latent produktionssystem, 
personalens grundstruktur och minskad drivkraft på indirekta värdeskapande aktiviteter. 
 
Dessa punkter presenterades i en sammanfattade slutsats och resultat tillsammans med utarbetade 
förbättringsförslag. 
 
Nyckelord: Komplext produktionsflöde, identifiering, problem, svårigheter, få operatörer.  
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FÖRORD 
 
Jag har alltid varit intresserad av teknik i alla dess former. För att tillgodose det intresset så har jag 
med detta arbete fullföljt mina studier på Mastersprogrammet: Produkt- och processutveckling - 
Produktion och logistik på Mälardalens högskola i Eskilstuna. 
 
Arbetet är utfört hos Leax två fabriker i Köping. Jag vill tacka alla som varit involverade i arbetet, 
operatörer, produktionsledare och chefer som bidragit med fakta och deltagit på möten och fört 
diskussioner. Jag hoppas att detta arbete kan bringa klarhet och komma till nytta till alla er som 
deltagit. 
 
Jag vill ytterligare tacka mina handledare, Daniel Gåsvaer från MDH med sin pålitliga support och 
Rickard Isaksson hos Leax som tog sin tid att handleda mig i arbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Ingen kunskap är för tung att bära” 
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1. INLEDNING 
 

 Bakgrund 
 
Industriell konkurrens har funnits sedan industrialiseringens början, emellertid så var konkurrensen 
begränsad till kontinent eller till världsdel. I nutid så har gränserna nästintill suddats ut helt på grund 
av den snabbt framrusande globaliseringen. Sverige och andra mindre befolkningsländer i norden 
har blivit en minoritet och konkurrensen är svår mot andra länder vad gäller produktionskostnad 
och massproduktion. Fokus har riktas på kvalité, flexibilitet, leveranssäkerhet, kostnadseffektivitet 
och utveckling (Bellgran & Säfsten 2009). 
 
Denna betydande konkurrens har tvingat allt fler små och medelstora företag (SME) att börja tänkta 
på avancerad styrning, maximalt utnyttjande av resurser och flödeseffektivitet, på en skala tidigare 
endast använt av stora yrkesvana företag. Resurser behöver balanseras om så utveckling av 
produktionssystem, processförbättringar, automationslösningar, investeringar internt och för 
distanstillverkning i andra länder kan ske (Achanga  et al. 2006; Lu & Beamish 2001). 
 
Funktionella verkstäder har transformeras från manuella operationer till robotstyrda, automatiska 
produktionslinjer. Kostsamma investeringar inom både mjuka och hårda bitar av SME som normalt 
har väldigt liten till ingen tidigare erfarenhet av liknande transformationer.  
 
Moderna datasystem och automation övertar allt fler manuella operationer från operatör. Anledning 
till detta är bl.a. kostnadsbesparingar, ökad effektivitet och ökad konkurranskraftighet (Groover 
2002). Uppemot tio procent av samtliga jobb i Sverige blev ersatta av automatisering under 2006 
och 2011. Arbetslösheten ökade dock inte markant då dessa jobb ersattes med andra, ofta högre 
betalande arbeten. (Svahn 2015). Allt kan dock inte automatiseras, det måste fortfarande finnas 
människor på plats som planerar, underhåller, kontrollerar och sköter de automatiserade maskinerna.   
 
Stora krav ställs på användarvänligheten av de automatiserade systemen och de operatörerna som 
kontrollerar det. Förutsättningar såsom tillförlitlig utrustning och kompetens ställs emot 
verksamhetens flexibilitetsförutsättningar (Groover 2002).  
 
Flexibiliteten är väldigt viktig då många företag väljer att använda ”downsizing” i kombination med 
automatisering. ”Downsizing” är nedskärning av personal för att effektivisera sin produktion 
(Robinson 2015). Allt färre personer får då större krav på kompentens och personlig utveckling för 
att klara av alla uppgifterna som hantering av automatisering innebär. 
 
Det är inte bara operatören som berörs av automatisering, även ledningen och ledarskapet förändras 
och sätts på prov. Frågeställningar och utmaningar uppkommer hur man skall bemöta, hantera, och 
framförallt leda sin arbetsstyrka mot ett funktionellt effektivt flöde med alla de fördelar 
automatisering innebär. 
 
Litteraturen täcker de konstitutiva kopplingar till automatisering och hantering av automatisering 
med produktionssystem och ”world class manufacturing” i åtanke. Dock så tyds det svårt att finna 
information gällande de faktiska praktiska problemen som uppkommer i samband med 
automatisering och hantering av automatisering inom Svenska SME.   
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 Problemformulering 
 
Problemformuleringen som gav upphov till detta examensarbete grundar sig ifrån ett komplext 
produktionsflöde. Inom flödet återfinns produkter av tung fordonsindustri med höga krav på 
leveranssäkerhet, toleranser och kvalité. Produktionen sker huvudsakligen via automatik med 
tillhörande operatörer för underhåll, hantering och skötsel av ingående maskiner.  
 
Dessa krav har blivit allt svårare att klara av, speciellt på grund av dagens rådande ekonomiska 
situation. Modern industri med den ekonomiska möjligheten väljer ofta att utöka den existerande 
automatiseringen i sin produktion och maximera utnyttjandet av dess existerande resurser. 
Produktkraven tvingas då parera med de ökade kraven som expanderande automatisering innebär. 
 
Ökad automatisering ställer krav på den bemanning som redan finns. Bemanningsflexibilitet, 
kompetens, maskinhantering och ledarskapet är ett par väsentliga exempel för att kunna klara 
modern industris dagliga verksamhet. Alla delar i en verksamhet t.ex. operatör, produktionsledare 
och ledning får sina särskilda utmaningar, där alla behöver sina specifika förutsättningar.  
 

 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken problematik som faktiskt kan uppkomma 
utav den nuvarande arbetsmetodiken; få personer hanterar ett stort flöde med flera automatiska 
maskiner och celler. Kartlägga vilka problem som har en inverkan och ge förslag på hur dessa kan 
förbättras. Detta med hjälp av ett vetenskaplig tillvägagångsätt samt generalisering av den existerande 
grundproblematiken.  
 
De forskningsfrågor som kommer behandlas inom detta examensarbete är:  
 

- Vilka avgörande problem kan identifieras i hantering och styrning av ett komplext 
produktionsflöde, karakteriserat av att många automatiserade maskinceller handhas av få 
operatörer, som i sin tur leds av en produktionsledare? 
 

- Hur kan dessa problem och svårigheter motverkas och undvikas? (med samma antal 
operatörer)  
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 Avgränsningar 
 
På grund av tidsbegränsningar och storlek så har projektet blivit avgränsat till två fabriker i Köping, 
Nya Hamnvägen och Glasgatan. Då fallstudien sker hos ett legoföretag avgränsas studien till den 
aktuella produktionen och den aktuella fabrikslayouten. Detta då det är känt att layouten och 
produktionen kan skifta snabbt. Båda fabrikerna har flertalet flöden, så studien avgränsas till ett 
flöde. 
 
Huvudfokus kommer att hamna på Nya Hamnvägens fabrik, då det är där studien grundar sig. 
Glasgatan kommer att användas för data insamling och generalisering, då möjligheten fanns att 
besöka båda fabrikerna. 
 
Nya Hamnvägens flöde består av fem robotceller som tillverkar fyra olika typer av produkter. 
Tappar, små axlar, stora axlar och retarder. Glasgatans flöde består av sex robotceller som endast 
tillverkar synkringar. Flödet är bemannat under flertalet skift, morgon, dag, eftermiddag, natt och 
helg. De skift som kommer komma i kontakt med projektet är vardag: morgon, dag och eftermiddags 
skiften. 
 
Leax mekaniska fabriker i Köping igenkänns som SME, fastän Leax Group som organisation är över 
1000 anställda.  
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 Leax Mekaniska 
Leax Group startades med Leax Mekaniska AB 1982 av Lennart Berggren och Axel Seger, där av 
namnet LeAx. Sedan dess har företaget växt från två anställda till över 1000 personer världen över 
med Leax Group som består av elva fabriker och flertalet bolag. 
 
Leax Mekaniska AB i Sverige marknadsför sig som en fullfjädrad legotillverkare. Fokus har hamnat 
på optimerad produktion kring mjuk och hård bearbetning av axlar, splines och kugghjul. De 
handhar både enstyckstillverkning och ett nästintill helautomatiserad flöde för de högt 
volymkrävande produkterna som efterfrågas. 
 
Leax lägger stor vikt på att vara med sina kunder hela vägen från prototyp stadie, produktion och 
efter produktion (figur 1). De ser sin produktion som den faktiska produkten de säljer till sina 
kunder. 

1.5.1 Leax Production system 

Leax mekaniska använder sig av Leax Production System (LPS). Det är ett egenutvecklat 
produktionssystem, som fokuserar på stabila processer, kontinuerliga förbättringar, minimering av 
slöseri och återinvestering inom företaget. LPS använder många begrepp och metoder från kända 
”lean production system” och tillämpar dessa till sina egna behov.  
 
Produktionssystemet har en detaljerad handbok för inlärning och som dokument att luta sig emot, 
LPS är grund och botten tänkt att vara ett inlärt system.  

Figur 1 - Leax försäljningsmodell 



5 
 

Operation 
 
Leax är övertygade om att ingen fabrik skall vara för stor. Orsakerna till detta är omkostnader och 
ökad anonymhet. De anställda skall veta och känna att det bidrar till arbetet. Storleken på en fabrik 
är därför maximalt 100 operatörer uppdelade på fyra styrande produktionsledare. Detta kallas  
100-4-25 principen.  
 
För närvarande är denna princip för maxnivå inga problem då antalet anställda har reducerats på 
senare år. I dagsläget så har två produktionsledare 30 operatörer var och en har fem operatörer. 
Detta innebär även att Leax har anpassat produktionen till en mindre arbetsstyrka. 

 
Förbättringar 

 
Leax centralverktyg för förbättringar kallas för PGAS. Detta verktyg används på alla avdelningar hos 
Leax alla fabriker.  
 
P – Planera aktivitet  
G – Utföra aktivitet 
A – Analysera  
S – Standardisera 
 
PGAS punkterna loggas in i ett filsystem via dator. Förbättringspunkter kan föras in av all personal. 
Uppföljningen av PGAS punkter beror på hur punkten är riktad. T.ex. Om det är ett tekniskt förslag 
så lämnas punkten över till teknik. 
 
Pulstavla 

 
Varje avdelning har sin egen pulstavla för att förmedla information och hålla ”Gemba” möten vid. 
Dessa tavlor har innehållskrav på: 
 

- Avdelnings ”score card” 

- Utvärdering av ”ordning och reda” 

- Avdelnings PGAS lista 

- Kvalitet resultat från senaste perioden, Pareto format. 
 
Önskade punkter: 
 

- Städinstruktioner 

- Bilder på personal 

- Avtalad veckovolym (produktionstakt) 

- Information gällande kvalificerad personal för första och sista bitens inspektion 

- Produktionsflöde (från leverantör till kund) Ink. Alternativa flöden. 
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Möten 
 
Det finns tre olika typer av återkommande möten inom Nya Hamnsvägens flöde. Morgonmöte, 
månadsmöte och månadsinformation. 
 
Varje morgon sker morgonmöten som är ca tio minuter långa. Dessa går igenom tillbud, utfall 
föregående dag, kassationer, maskinfel, störningar och slutligen speciella punkter såsom besök eller 
liknande. Deltagare är produktionsledare och operatörer. 
 
Månadsmöten, som är planerade kring produktionsledare sker med fem olika grupper/avdelningar 
vid olika tider. Mötet är ca en timme och går igenom PGAS punkter, lösningsförslag, kassationer en 
månad tillbaka och allmän info. Inom PGAS punkterna så ingår viss utvärdering och uppföljning. 
Fokus hamnar gärna på positiva sakfrågor. Operatörer deltar inte, så viss information får förmedlas 
till dessa, om denna berör eller är av intresse. 
 
Månadsinformationen leds av ledning, och går igenom kvalité, loggar och marknad. 
 
Certifiering 
 
Leax certifierar sig i en trestegsmodell (figur 2), för att kunna se i vilken grad LPS används och 
utnyttjas. Det sker strukturerad med två olika nivåer, fabriksnivå och avdelningsnivå. Certifieringen 
utförs av Leax egna personal, som blivit utvald utav verkställande direktör. I dagsläget är 
produktionsledarna på respektive fabrik ansvariga för LPS utvärderingen.  

Certifieringen sker via tre standarddokument. Certifiering och utvärdering skall initialt ske en gång 
per månad tills den behövda poängen är uppnådda. Det finns även ett fjärde steg, denna på 
gruppnivå. En utsedd person har som uppdrag att besöka alla fabriker inom ett år och kontrollera 
att dessa har en enhetlig nivå.  

Figur 2 - Leax certifieringsmodell 
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Eskaleringsmodell 
 
Om problem uppstår i produktion så används Leax eskaleringsmodell (figur 3). Tanken bakom 
modellen är att minimera stopptider för produktion. Om operatör inte kan lösa ett problem inom 
10 minuter så eskaleras problemet till nästa nivå, produktionsledare. Om produktionsledare inte kan 
lösa problemet så eskaleras det till nästa nivå osv. Tills problemet är löst. 
 
När stopp inträffar skall operatör kunna utföra annat arbete under tiden då t.ex. reparation på maskin 
pågår. Inom denna tid kan operatör jobba med t.ex. PGAS punkter, rengöring eller gå över till annan 
maskin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scorecard 
 
Alla Leax fabriker har sitt egna ”balanced scorecard”. Det är till för uppföljning på månads nivå och 
fungerar som ett kommuniceringsverktyg, hur det går för fabriken, t.ex. ledarskap, kommunikation. 
Det är Leax främsta metod för att säkerställa framsteg.  
 
Det finns fyra stycken huvudperspektiv: 
 

- Ekonomiskt perspektiv 

» Tillväxt, förtjänst, risk, kapital effektivitet 

- Kundperspektiv 

» Leveransprecision, PPM, kundtillfredsställelse 

- Internt perspektiv 

» Reduktion av slöseri, effektivitet, förbättringar 

- Personal perspektiv 

» Kompetens, hälsa, medarbetar tillfredställelse  

Figur 3 - Leax eskaleringsmodell 
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2. ANSATS OCH METOD 
 
En viktig del av all forskning är motivationen som ligger till grunden av arbetet. Det kan vara allt 
från att ta examen till att vilja ge ny kunskap till samhället. Man kommer långt med rätt motivation, 
men man måste även ha en bra metod att utföra arbetet på (Kothari 2004). Metoden är till för att 
systematiskt undersöka definierade problem. Detta sker vanligtvis stegvis, och anpassat till 
problemen själva. 
 

 Forskningsprocess 
 
Arbetet kan ses som en iterativ process där forskningsprocessen utvecklades och förbättrades under 
arbetets gång. Figur 4 illustrerar hur examensarbetets olika steg är upplagda. 

2.1.1 Planering 

Inom planeringssteget så blev en initial planeringsrapport utformad. Denna beskriver problematiken 
inom examensarbetet samt det preliminära upplägget för hur det skall utföras, även en initial tidsplan 
sätts upp. Efter planeringsrapporten blivit accepterad kunde examensarbetet påbörjas.  

2.1.2 Preliminär undersökning 

Den preliminära undersökningen var utformad att öka förståelsen för problembilden och vad det 
innebär, detta hjälpte till när forskningsfrågorna blev utformade. Här sattes även de initiala 
avgränsningarna för projektet, såsom plats och flöde. 

Figur 4 - Forskningsprocess - Inspirerad av Lastrucci (1963) 
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2.1.3 Fallstudie 

Fallstudien sker hos Leax två fabriker i Köping. Fördelar att utföra fallstudie på flera platser är mer 
data och att metoden endast behöver utvecklas en gång, för att sedan upprepas. Nackdelar är att 
studien kan bli allt för stor att hantera, detta skall avgränsningarna dock hindra från att inträffa.  
 
Målet med fallstudien är att finna nyckeldata genom intervjuer och observationer, för att slutligen 
kunna bearbeta informationen och besvara forskningsfrågorna. Enligt Kothari (2004) så är 
fallstudier en god metod, när man vill fokusera på djup istället för bredd av information. 
 
Det är värt att nämna att kännedom av fallstudiers nackdelar är medtagna i arbetet. Risken finns 
alltid att falska generaliseringar kan ske på den insamlade informationen, speciellt då en stor del av 
informationen består av antaganden och åsikter (Kothari 2004). 
 
Utförandet av fallstudien kan beskrivas i tre steg. Steg ett är uppstarten av fallstudien. Initiala möten 
gjordes för att möta personerna hos företaget. Upplägget diskuterades och potentiella 
frågeställningar ställdes. Företaget hade flertalet problem som kunde formas till ett arbete, så en 
diskussion följde vart fokus helst bör ligga på och vart undersökningen kommer att ske. 
 
Arbetet blev fokuserat till ett specifikt flöde hos Nya hamnsvägens fabrik i Köping, och Glasgatans 
fabrik fungerar som en extra informationsdel. Detta går då fabrikernas uppbyggnad är så pass lika, 
har samma ledning samt att fabrikerna utbyter information med varandra dagligen. 
 
I steg två så påbörjades den primära datainsamlingen med öppna diskussioner. Första prioriteten var 
att förstå hur verksamheten fungerade på alla plan av företaget. Detta ledde till separata intervjuer 
med både ledning, produktionsledare och operatörer. I kombination med de öppna intervjuerna så 
genomfördes observationer på båda fabrikerna. I detta steg så utvecklades även en modell (figur 5) 
för att påvisa vilket ”plan” som undersökningen sker på, detta för att kunna beskriva vart 
informationen samlades in ifrån.  
 
Detta system/modell återkommer på flera platser i rapporten, främst för att påvisa vart 
informationen härstammar ifrån och vilket ”plan” som beskrivs, samt att det på ett visuellt sätt 
framställer exjobbets bakomliggande problematik med kommunikation/styrning (enligt 100-4-25). 
  

Figur 5 - System/modell 
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Informationen samlades i ett samlingsdokument som är skapad specifikt för datainsamlingen. Både 
intervjuer och observationer är välkända metoder för att insamling av primärdata som passar 
tidsramen av projektet (Kothari 2004). 
 
Tillsammans så beskrev intervjuerna och observationerna nulägesbilden för projektet. Från detta så 
utformades steg tre, som innebar mer riktade intervjuer och observationer, som hade direktrelaterade 
frågor till forskningsfrågorna. Dessa frågor återfinns i bilaga 1 - intervjufrågor.  
 
Observationerna skedde först i övergripande form i båda fabrikerna, sedan mer riktat till det 
avgränsade flödet. Observationerna utfördes i en kombination av dokumenterade kommentarer och 
fotografering. 
 
Intervjutekniken som användes innebär att man dels ställer den frågan man själv vill få svar på, men 
även ställer frågan efter hur man vill få fram svaret. Detta kan leda till att deltagarna i intervjuerna 
kan istället för att bara svara på frågor som en deltagare, bli en informatör som aktivt assisterar under 
intervjuerna (Yin 2003). Denna intervjuteknik fyller Thomsson´s (2010) utgångspunkt: 
 
”Förutsättningen för att en intervju skall bli meningsfull är att det finns en kreativ frågeställning och verklig undran 
bakom den”.  
 
Fastän samma typ av frågor ställdes till de olika planen, så var responsen olika. Med operatör så var 
det en aktiv diskussion, produktionsledare hade mer raka svar i kombination med diskussioner och 
ledning hade raka svar på nästan alla frågor. Detta återspeglas när den insamlade informationen 
presenteras i nulägesbeskrivningen. Anledningen till detta beror sannolikt på bakgrunden till de 
tillfrågade, t.ex. ledning innehar mer information kring hela verksamheten jämfört med operatör, i 
likhet med att operatör innehar mer information kring de avgränsade flödes processer jämfört med 
ledning. 
 
Den insamlade informationen presenteras som grovt formaterad rådata i nulägesbeskrivningen, detta 
för att göra informationen läsbar och mera sammansatt. Ingen som helst analys utöver den grova 
formateringen sker i nuläget. 

2.1.4 Litteraturundersökning 

Litteraturundersökningen skedde i samband med fallstudien, dels för att förstå hur vissa saker 
fungerar och dels för att försöka finna tidigare forskning inom området. Litteraturen användes även 
för att förbättra metodiken liksom strukturen av arbetet. Litteraturundersökningen består nästintill 
helt av vetenskapliga artiklar och böcker relaterade till ämnet. Ett litet antal tidningsartiklar har tagits 
med för att spegla de högt relevanta delarna av arbetet. En stor del av den samlade informationen 
är på engelska, och därmed översatts till svenska. Artiklar som används är både nya och gamla, båda 
med sina för och nackdelar. Gamla artiklar kan vara utdaterade, men ses fortfarande som relevanta 
då det är numer välkänd information som presenteras och djupt granskad. Nya artiklar kommer med 
ny information, till och med aldrig tidigare nämnd, dock så leder detta till att dom inte är lika 
granskade som de äldre artiklarna. 
 
Artiklar och böcker samlades in i en databas, via programvaran Mendeley. Programvaran kan dels 
säkerhetskopiera de samlade artiklarna och böckernas referens, men även agera som automatisk 
referensverktyg samt bibliografiverktyg. Detta förenklade referenshanteringen drastiskt. Valda 
nyckelord till litteraturundersökningen var ord kopplade till ämnet. Orden är väldigt generella, så de 
användes ofta i par: Produktionssystem, Lean, Automation, Standardisering och visualisering, 
Produktivitet och effektivitet, Kommunikation och samarbete. 
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2.1.5 Analysera data 

För att finna svar till forskningsfrågorna så kommer nulägesbilden att analyseras. Analysen sker i 
fyra steg. Dessa steg är en process som kan beskrivas som en analyseringsmodell (figur 6). 
Analyseringsmodellen tar även med nästa steg av rapporten, resultat. Tanken bakom detta är att 
analysens upplägg kan förenkla upplägget av resultatet. 
 

1. Identifiera problem, svårigheter och slöseri. Detta utifrån nulägesbildens olika plan i en 
sammanställning. 

2. Analysera och sortera de identifierade problemen och svårigheterna kopplade till första 
forskningsfrågan. 

3. Analysera de relevanta punkterna i (2) efter ”symtom” och relaterat problemområde. 
4. Analysera likheter och skillnader från relevanta problemområden i (3) med teoretisk 

referensram och nulägesbild. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Granskning av metod 
 
Alltid när man behandlar data och information i vetenskapligt, empiriskt sammanhang så är det 
viktigt att ha kontroll av validiteten. Validiteten kan ses som en bedömning av all data som blivit 
insamlad utifrån fallstudien. Detta arbete använde sig av fyra stycken tester som är väl beprövade. 
(Yin 2003; Kidder et al. 1986).  
 

Konstruerad validitet 
”Upprättande korrekta operativa åtgärder för det konceptet som studeras” 
 
Förberedelser: 

- Använda flera olika datakällor. 

- Utveckla en kedja av bevis. 

- Data som blivit insamlad blir granskad av involverade personer. 
 
Detta arbete har stort fokus på bredden av ett område. Detta leder till att arbetet automatiskt har 
hanterat många olika typer av data som egentligen resulterar i samma svar. Detta har en positiv 
inverkan på den konstruerade validiteten inom projektet då den sker så pass naturligt. 
 
  

Figur 6 - Analyseringsmodell 
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Intern validitet 
”Etablera en planlös relation, varvid vissa villkor är visat sig leda till andra villkor, till skillnad från falska 
relationer” 
 
Förberedelser: 

- Mönster matchning 

- Bygga upp förklaringar 

- Rikta sig emot konkurrerande förklaringar 

- Använda sig av logiska modeller  
 
Den interna validiteten är svår att hantera i detta arbete. Mönster matchning av data från t.ex. ledning 
och operatör gjordes, dock så skiljdes denna i sin typ av information. Fokus hamnade på att logiskt 
utveckla figurer som förklarar sammankopplingarna och eventuella mönster. 
 

Extern validitet 
”Etablera den domän som ett undersökningens resultat kan generaliseras” 
 
Förberedelser: 

- Använd teorin i singulära fallstudier 

- Använd replikerings logik i multipla fallstudier 

 
Den externa validiteten ses som den svåraste delen i detta arbete. Denna punkt fick stor vikt från 
första början, att tänka generalisering dels på arbetets upplägg men även på resultaten som arbetet 
kommit fram till. 
 

Reliabilitet 
”Visar att verksamheten i en studie - som förfarandena för datainsamling - kan upprepas, med samma resultat” 

 
Förberedelser: 

- Använda fallstudie protokoll 

- Utveckla en databas för fallstudien 
 
Metoden och arbetet är strukturerat och förenklat med många figurer som beskriver de tankegångar 
som bedrevs. Dessa är till för att öka reliabiliteten och göra det enklare för läsare att förstå hur 
informationen samlades in, hanteras och bearbetas. 
 

Triangulering  
Triangulering är en metod som används i kvalitativa studier för att öka validiteten (Guion m.fl 2011). 
Liknande den tidigare metoden som bestod av fyra steg, så har triangulering fem stycken olika typer. 
Triangulering har fördelen att öka trovärdigheten på insamlad data, öka förståelsen av problematiken 
och levererar en klar förståelse av problematiken. Det finns dock nackdelar med triangulering. Den 
största är att triangulering är väldigt tidskrävande och kräver mer organisering (Thurmond 2001).  
 
Data triangulering innebär att man använder flera olika källor av information för att öka validiteten. 
Datatriangulering är den mest populära typen av triangulering, då den är enkel att använda och passar 
på olika typer av data. Detta arbete har fokuserat på att samla in data från många källor inom 
fallstudien. 
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Undersökande triangulering innebär att flera olika forskare inom samma område är med i 
analyseringssteget av studien. Fördelen med denna är att en säker validering kan framträda om flera 
olika personer kommer fram till samma slutsats. Detta var inte möjligt i detta arbete, detta pga. 
tidsbrist för författaren och brist på tillgängliga forskare.  
 
Teori triangulering innebär att man utvärderar tillgänglig data med flera olika perspektiv. Detta 
innebär t.ex. att man blandar in människor med kunskap från industri i en industriell studie. Då kan 
man även passa på att efterfråga olika roller, såsom chef, operatör mm. Detta då bredden av 
perspektiven blir större och ses som en fördel. Validiteten ses som hög om de olika rollerna kommer 
fram till samma slutsats. Denna är direkt tillämpbar i detta arbete då olika roller aktiv undersöks och 
beskrivs. 
 
Metodisk triangulering innebär att man använder sig av olika typer av data från antingen kvalitativa 
eller kvantitativa studier. T.ex. Man tar data från intervjuer och frågeformulär och ser om de påvisar 
samma slutsats. Detta arbete har utvecklat riktade frågor som upprepats inom alla riktade intervjuer 
inom arbetet (Bilaga 1 – Diskussion och intervjufrågor) 
 
Miljö triangulering innebär att man använder sig av tider, platser och miljöer för att se samband och 
faktorer som kan påverka information och data som blivit insamlad. Om data förhåller sig lika 
beroende tider, platser och miljöer kan man fastställa att insamlad data håller hög validitet. Denna 
typ användes inte i detta arbete då avgränsningarna ledde till att endast vissa skift och flöden blev 
grundläggande undersökta. 
 

Etik 
Det slutliga verktyget för att säkerställa hög validitet är etiken inom arbetet. Det kanske inte är 
självklart varför etik hör samman med validitet, men det finns en del kopplingar som inte bör lämnas 
obeaktad.  
 
Vanliga etiska principer (Diener & Crandall 1978) kan ses som möjligheterna att: 

- Skada deltagarna i studien 

- Oklart samtycke  

- Integritetskränkning 

- Villfarelse 
 
Dessa principer är naturligtvis tänkta att undvikas och kontrolleras att de aldrig inträffar (Bryman 
2008). Kopplingen mellan etik och validitet kan benämnas som ”ethical validity” eller etisk validitet 
(Edwards et al. 2008). Det innebär att validering av etiken inom ett arbete är jämställd liksom 
valideringen av data. Informationen kring detta koncept hittas från social vetenskap och kopplingen 
nämns inte till empirisk vetenskap. Detta leder till att detta examensarbete föreslår att kopplingen är 
densamma och samma åtgärder bör gälla. Åtgärderna i den sociala vetenskapen är att, om de etiska 
principerna uppkommer som sanna så skall arbetet omvärderas, stanna upp och lösa problemen eller 
till och med stoppas helt (Edwards et al. 2008). 
 
Riskerna i detta arbete är inte desamma som i social vetenskap där nästintill all information är från 
människor, istället så kommer en del data från underlag och teoretiska informationskällor, även så 
är materialet från människor av mindre risk inom en empirisk studie än från social vetenskap. Ett 
exempel på vad som kan inträffa i detta arbete är baktalande beroende på rollen på företaget, skada 
sociala anseenden och ha oklart samtycke inom datainsamlingen. Detta har i självfallet undvikts i 
allra högsta grad i arbetet, och mycket fokus har hamnat på att gardera den insamlade informationen 
hos dem som gav den. Detta i form av upprepning och diskussioner med deltagarna.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Detta kapitel bryter isär problembilden och forskningsfrågorna till olika teoretiska områden. Det 
som är av intresse inom den teoretiska referensramen, är att finna litteratur som ger en blick in hur 
företag bör arbeta teoretisk för att uppnå exempelvis hög effektivitet. Denna information kommer 
sedan komma till användning i analysering steget av arbetet. Figur 7 visualiserar denna process. 
Utifrån forskningsfrågorna och den empiriska modellen så kan nyckelord samlas och beskrivas.  

 

 Produktionssystem 
 
Tillverkningsföretag behöver lämpliga produktionssystem för deras specifika behov t.ex. styrning, 
takt, introducera ny produkt, respons på behov från kund etc. (Rao & Gu 1997). Det finns också 
flera aspekter utanför tillverkningsprocessen t.ex. förbli konkurrenskraftiga, motivera sina 
investeringar och ha en snabb förmåga att förändra sig från den växlande marknaden (Abdi & Labib 
2003).  
 
En annan viktig del av produktionssystem är kostnaderna. Ändra, förbättra och utveckla 
produktionssystem kan vara en mycket kostsam process och tidskrävande om inte utförd på ett 
korrekt sätt (ElMaraghy 2006). Detta kan leda till en problematik då kraven på ett produktionssystem 
ändras med tiden. Detta gör det ytters viktigt för företag att ständigt tänka och omvärdera sin 
inställning till att välja, designa och utnyttja sitt produktionssystem. Företag måste sätta upp 
välplanerade mål och ha en plan hur målen skall kunna uppnås (Koren & Shpitalni 2010).  
 
Det finns flera uppenbara fördelar med att ha ett lämpligt och aktuellt produktionssystem. Företag 
har större chans att kunna behålla och utöka sin konkurrenskraft och marknadsandelar, samt vara 
före sina konkurrenter både på produktionsgolvet, utveckling och marknadsföringsaspekter (Abdi 
& Labib 2003). Företag kan även vara förberedda på ändringar i omvärlden samt minska eller helt 
undvika grundläggande kostnader för ineffektiva tillverkningsprocesser (Rösiö & Säfsten 2013). 
 
  

Figur 7 - Visualisering av den teoretiska tankeprocessen 
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3.2.1 Toyotas Produktionssystem och Lean 

Toyotas produktionssystem (TPS) utvecklades efter andra världskriget när Japans industri var 
mycket svag. Toyota1 utvecklade ett konkurrenskraftigt produktionssystem som använde sig av 
verktyg och filosofier för att förbättra sin produktion och maximera värde för kunden (Liker 2004). 
Toyota utvecklade idéer som just-in-time och eliminera slöseri, för att effektivisera och maximera 
vinsten för företaget, samtidigt som man tillfredsställer sina kunder.  
 
Liker (2004) beskriver 14 stycken principer som ligger till grunden för TPS. Dessa är uppdelade i 
fyra stycken kategorier, Philosophy, Process, People/partners och Problem solving. Dessa förs 
samman i en triangel som har de 14 principerna som delas upp i deras respektive kategori (figur 8) 
 
Denna triangel är en sammanfattning av ”The Toyota Way”, och kan ses som Toyotas sätt att styra 
upp sin verksamhet (Liker 2004).  

Liker (2004) beskriver Toyotas grupper av slöseri, och betecknar det som ”hjärtat” av TPS. De sju 
som Toyota har identifierat är: 
 

1. Överproduktion 
2. Väntan 
3. Onödig transport 
4. Omarbetat eller felaktig process  
5. För mycket i lager 
6. Onödig förflyttning 

                                                 
1 Taiichi Ohno – Ingenjör och Eiji Toyoda – Ordförande, ses som grundare av TPS.  

Figur 8 - "The Toyoya way" triangeln 
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7. Defekter  
 
Liker (2004) lägger till ännu en grupp, som är relaterat till Toyotas tankesätt: 
 

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda 
 
Slutligen så kan sista grupp tilläggas (Bengtsson & Osterman 2014): 
 

9. Onödiga förbättringar 
 
Utan att gå in på allt för djupa detaljer om dessa grupper av slöseri, så kan dessa sammanfattas som 
en viktig del av systemet. 
 
För att upptäcka, åtgärda och undvika dessa punkter så användes TPS verktyget 5S. Sortera, 
systematisera, städa, standardisera och se till/sköta om. Den sistnämnda se till/sköta om ses som 
den absolut svåraste av de fem (Liker 2004). Utan denna så fungerar inte de fyra tidigare som de är 
tänkta. Se till/sköta om skall ge upphov till ständiga förbättringar och utan denna så står de 
resterande 4S stilla i utvecklingen. Se till/sköta om kräver därmed oftast utbildning, kunskap och 
arbetskultur för att förstå och utöva. 
 
TPS har fungerat bra för Toyota, både i Japan och i västvärlden (Bellgran 2010) så pass bra att andra 
företag vill adoptera eller anpassa systemet till sig själva. TPS kan igenkännas som ett ”lean” 
produktionssystem (Krafcik 1988). Lean är generellt sett som det västerländska namnet på TPS och 
en utveckling baserad på TPS.  
 
Det kan vara svårt att differentiera exakt vad som är lean produktionssystem och vad det skiljer emot 
TPS. Kortfattat kan lean ses som ett generellt begrepp och anpassning av TPS, som tar verktyg och 
applikationer från TPS ofta utan att ha en helhetsbild av TPS. Helheten av TPS är ett par olika 
principer och filosofier som grundar sig i Japansk kultur (Womack & Jones 1996; Bellgran & Säfsten 
2009).  
 
I många fall så används lean som en grund för företag som utvecklar sitt egna produktionssystem. 
Exempel på detta kan vara Volvo production system (VPS), Scania production system (SPS) och 
Leax production system (LPS). Det är känt inom litteraturen att det är svårt att uppnå samma nivå 
som TPS. För oerfarna företag som bestämt sig för att införa lean i sin verksamhet, så börjar det 
vanligtvis med ett lean förbättringsprojekt. I detta så presenteras de termerna och iden med lean. 
Verktygen är särskilt intressanta då dessa antas att ge snabba resultat.  
 
Det börjar med att processen blir genomgången och tillrättat, för att maximera flödet. Kontrollen 
på olika processer ökar, kvalitén ökar. Dessa resultat gör företag angelägna att expandera konceptet. 
Dock så händer det inte så mycket mer än så, då man ofta fastnar i process steget (figur 9) (Liker 
2004). Detta innebär att mycket få företag lyckas uppnå en acceptabel nivå av lean, som går jämföras 
med TPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9 - Vart de flesta "lean" företag befinner sig 
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Det finns fler aspekter till lean än endast processförbättringar. Lean är ett så pass känt begrepp, som 
väldigt ofta är kopplat till positiva resultat och effektivitet. Så naturligtvis tar företag detta till sin 
fördel och annonserar till sina kunder, att de praktiserar lean. Detta kan fungera i en försäljningssyn 
men man riskerar att försumma den egentliga meningen och potentialen lean kan ha för sin 
produktion. 
 
Man får emellertid hejda sig när man beskriver hur mycket fel företag gör när de arbetar med lean 
och hur långt efter dem är. Man får ta storlek, ekonomi, kunskap, intresse m.fl. punkter in i 
tankegången. Då som nämnt tidigare så ger lean en stark effekt på process nivå, där många företag 
känner sig nöjda. Även när de tar användning av lean verktyg, och gör förbättringar så kan 
förbättringar ske. 
 
Det största hindret med att implementera lean effektivt är att företag känner sig nöjda innan dem är 
klara, och missar den fulla potentialen som lean har i de översta nivåerna. 

3.2.2 Lean implementation och användning inom SMEs 

Definitionen av små till medelstora företag är beslutat av Europa kommissionen (2005). 
Mikroföretag har färre än 10 anställda, små företag har färre än 50 anställda, medelstora företag har 
färre än 250 anställda. Samlingsnamnet på alla dessa är ”Micro, small and medium-sized enterprises” 
eller SMEs (på svenska SMF – Små och medelstora företag). 
 
SMEs har olika förutsättningar och inställningar för att implementera lean. Exempelvis så kan små 
företag ha få möjligheter att ta in extra bemanning eller konsulter jämfört med större företag som 
har naturligt större ekonomisk möjlighet. 
 
Mirzaei (2011) beskriver i sin masteruppsats de kopplingar och hinder som Svenska SMEs har när 
de försöker implementera lean. Studien är baserad på e-post undersökning, som kontaktar flertalet 
svenska företag i form av frågeformulär.  
 
Resultatet var att medelstora företag har full möjlighet att implementera lean principer och arbeta 
efter lean. Små företag hade ofta inte hade den kunskapen som krävdes, eller den finansiella 
möjligheten att implementera lean. Fördelar som kom med lean var bl.a. minskade stopptider, 
minskad antal omarbetningar och minskade ställtider. 
 
Svårigheter vid implementeringen av lean kunde sammanfattas som: 

- Dålig support från ledning 

- Finansiellt 

- Motstånd mot förändring 

- Ändrade processer  

- Brist på tid 

- Upplärning 

- Företagskultur 

Kumar et al. (2006) beskriver problem och svårigheter som uppkom i deras Indiska fallstudie inom 
implementering av lean i SMEs: 
 

- Allmänt motstånd från ledning 

- Svårt att övertyga ledning om förändringar 

- Motstånd mot förändring 

- Fördelar är inte förstådda   
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Achanga et al. (2005) beskriver kritiska faktorer för lean implementering inom Brittiska SMEs.  
 

- Ledarskap och ledning 

- Finansiella möjligheter 

- Skicklighet och expertis  

- Organisationens kultur 
 
Kiatcharoenpol et al. (2015) studie som sammanfattar kritiska faktorer inom Thailändska SMEs, 
detta på organisationsbasis: 
 

- Starkt ledarskap och åtagande 

- Klara mål och satsningar 

- Projektledning 

- Ha kontinuerliga förbättringar inom sin företagskultur 
 
Sammanfattningsvis så finns det mycket forskning kring SMEs och dess interaktion med lean 
konceptet. Tabell 1 visar distinkta kopplingar som identifieras inom den granskade litteraturen. 
 
Tabell 1 - Problem, svårigheter och kritiska faktorer av lean implementation inom SME 

Problem och svårigheter Kritiska faktorer 

Sverige Indien Storbritannien Thailand 
Mirzaei (2011) Kumar et al. (2006) Achanga et al. (2005) Kiatcharoenpol et al. (2015) 

Dålig support från ledning Allmänt motstånd från ledning Ledarskap och ledning Starkt ledarskap och åtagande 

Finansiellt - Finansiella möjligheter Klara mål och satsningar 

Motstånd mot förändring Motstånd mot förändring - - 

Ändrade processer Svårt att övertyga ledning om 
ändringar 

- - 

Brist på tid - - - 

Upplärning - Skicklighet och expertis - 

Företagskultur - Organisationens kultur Ha kontinuerliga förbättringar 
inom sin företagskultur 

- Fördelar inte förstådda - - 

 

 Effektiva produktionsflöden 
 
Detta kapitel innehåller rubriker som dels har sitt ursprung från produktionssystem. Dessa är dock tänkta att 
presentera de olika begreppen och kategorierna på en allmän nivå.  

3.1.1 Produktivitet och effektivitet 

Den generella definitionen av produktivitet kan ses som relationen mellan input och output (Tangen 
2004). Stort sett allting som kan mätas kan agera variabler t.ex. kvalité, ekonomi, material och tid.  
Produktivitet kan ofta ses som ett fabriksmått, men det finns flera olika nivåer av produktivitet. 
Sumanth (1997) beskriver dessa som fyra stycken kategorier varav två är intressanta för detta arbete: 
företags nivå och personal nivå.  
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På företagets nivå så är produktivitet en fundamental del av förtjänsten som företag har, och även 
för företagets överlevnad. Det som går in i flödet måste generellt kunna säljas högre än det initiala 
priset. Produktivitet på personalnivå kan ses som en viktig del av personligt självförverkligande. Om 
man som person producerar effektivare kan man öka chanserna att få ökad lön och jobb säkerhet 
(Sumanth 1997). 

3.1.2 Standardisering 

Standardisering är ett relativt brett begrepp. Tanken bakom standardisering är att uppnå optimala 
tekniska och ekonomiska lösningar på återkommande problem (Nationalencyklopedin). I 
produktionssynpunkt så förknippas ofta standardisering med lean produktion eller sex sigma.  
 
Fördelar med standardisering inom industri är bland annat: specificerade uppgifter för personal, 
välfungerande process för att bibehålla kunskap inom företaget samt inbyggda kvalitetsförbättringar 
i processen. Standardisering ses även som ett krav för att kunna implementera ständiga förbättringar 
in i organisationen (Bohnen 2009).  
 
Många företag misslyckas att välja graden av standardisering inom sin organisation. Det är svårt att 
bedöma vad som skall standardiseras och i vilken utsträckning. Det finns med andra ord risk att 
standardisera allt för mycket och resultera i överbelastning av organisationen och standardisera allt 
för lite så man inte får något resultat (Bohnen 2009). 
 
En fascinerande metod som Toyota använder sig av inom standardisering är att med flit lägga till 
defekter i en process för att testa om den upptäcks genom det standardiserade arbetet. Om den 
upptäcks så fungerar det standardiserade arbetet, om den inte upptäcks så revideras den process som 
misslyckades. 

3.2.3 Utvärderingar 

En viktig del av förbättringsarbete och alla typer av förändringar är utvärdering. Utvärderingar 
öppnar upp möjligheter för ökad kontroll och är den systematiska metoden att kontrollera om en 
förändring gjorde sakläget bättre eller sämre.  
 
Utvärderingar kan dels beskrivas som ett generellt begrepp inom industrin, men kan även beskrivas 
som en del utav systematiskt förbättringsarbete. Exempel på systematiskt förbättringsarbete är 
PDCA/PDSA cykeln, eller ”Demings-cykeln” (Moen & Norman 2006). 
 

3.2.4 Andon och visuella signaler 

Andon härstammar från Toyotas TPS och är ett varningssystem för produktion. Om defekter, 
verktygsproblem eller andra produktionsrelaterade problem uppstår så larmar antingen operatör 
manuellt eller så kan det finnas ett automatiskt system som visuellt och/eller använder ljudliga 
signaler (Liker 2004). Andon ger operatör egenmakt att stanna produktion när någonting är fel, och 
samtidigt begära hjälp.   
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 Automation 
 
Automation kan kort beskrivas som en automatiserad process eller operation som sker på en fysisk 
produkt, där få eller ingen människa är med och deltar i processen eller operationen (Groover 2002). 
Enligt Groover (2002) finns det nio anledningar inom tillverkningsindustrin att rättfärdiga 
integration av automation i sin verksamhet: 

- Öka arbetsproduktiviteten 

» En automatiserad process ökar oftast produktionstakten och arbetseffektiviteten. 
 

- Reducera arbetskostnader 

» Ökande arbetskraftskostnader kan kontras med automatisering, och är ekonomiskt 
berättigad att ersätta manuella operationer. Detta är även en del av minimeringen av 
tillverkningskostnaden per enhet. 
 

- Mildra effekterna av arbetskraftsbrist 

» Det finns en del utvecklade länder som saknar arbetskraft för specifika uppgifter, 
detta har stimulerat en utveckling av automation som ersättning. 
 

- Minska eller eliminera rutin arbete, kontorsarbete och manuellt arbete 

» Det finns ett socialt värde i att automatisera processer som är rutinmässiga och rent 
sagt tråkiga. Detta kan öka arbetsvillkoren.  
 

- Öka arbetssäkerheten 

» Genom att flytta arbetaren från att genomföra arbetet till att överse arbetet ökas 
säkerheten. 
 

- Öka produktkvalitet 

» Tillverkningsprocessen blir mer enhetlig och håller sig inom kvalitetsspecifikation, 
jämfört med manuellt arbete. 
 

- Minska tillverkningstid (ledtid) 

» Automation minskar tillverkningstiden och ökar konkurrenskraft. 
 

- Utför processer som inte kan göras manuellt 

» Precisionsmoment, små moment och stor komplexitet kan en maskin utföra bättre 
än en operatör. Moderna CNC maskiner styrda från CAD filer kan endast bli körda 
via automatiska processer effektivt. 
 

- Undvika de höga kostnaderna för att inte automatisera 

» Det finns stora konkurrensfördelar att automatisera ett produktionsflöde. Det är 
svårt att se på pappret vilka fördelarna är, utan de dyker upp som förbättrad kvalité, 
bättre relation mellan arbetare och bättre profil av företaget.  

Bortsett från ovanstående anledningar så klarlägger Frohm (2006) förväntade fördelar med 
automation inom produktion som: 

- Kostnadsbesparingar 

- Möjligheter för högre verkningsgrad 

- Ökad konkurrensmöjlighet  

- Ökad produktivitet 

- Förbättrad arbetsmiljö  
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Båda dessa studier är ganska lika varandra, då de kommit fram till liknande fördelar. Dessa kan ses 
sammanfattat mot varandra i tabell 2. 
 
Tabell 2 - Sammanfattning av fördelar inom automation 

Groover (2002) Frohm (2006) 
Reducera arbetskostnader Kostnadsbesparingar 

- Möjligheter för högre verkningsgrad 

Undvika de höga kostnaderna för att inte automatisera 
 

Minska tillverkningstid (ledtid) 
Ökad konkurrens möjlighet 

Öka arbetsproduktiviteten Ökad produktivitet 

Minska eller eliminera rutin arbete, kontorsarbete och 
manuellt arbete 

 
Öka arbetssäkerheten 

Förbättrad arbetsmiljö 

Mildra effekterna av arbetskraftsbrist - 

Utför processer som inte kan göras manuellt - 

 
Alla dessa punkter med fördelar baseras på den generella benämningen ”automation inom 
produktion”, som innebär vilken fabrik som helst med automation. De säger i själva verket ingenting 
vilken grad av automation som generellt används, hur pass bemannat flödet bör vara, typ av 
produkter eller industri som vilka fördelar sker i.    
 
Generaliseringen av automation sammanfattas likväl som:  

- Effektivare flöden 

- Ökad produktivitet 

- Reduktion av arbetskostnader (Mindre antal operatörer) 

- Ökad konkurrens 

- Förbättrad arbetsmiljö 
 
Maskiner kan ännu inte fatta komplicerade beslut, lära sig nya saker utan instruktioner, tekniska 
lösningar, utvärdera mm. Den mänskliga interaktionen finns således kvar, och kan beskrivas som 
fyra stycken huvudpunkter (Groover 2002): 
 

- Underhåll av utrustning och maskiner 

» Kunna utföra reparationer och utföra förebyggande underhåll 

- Programmering och datorunderhåll 

» Kunna hantera, uppdatera och installera programvara 

- Ingenjörsmässiga projektarbeten 

» Kunna forma utvecklingsarbeten, t.ex. byta ut gamla maskiner mot nya 

- Ledning av fabrik 

» Någon måste alltid finnas tillgänglig, som är ansvarig för hela fabriken. 
Ledningspersonalen är mer teknisk inriktad, än traditionell skicklighet 

 
Groover (2002) delar upp fördelarna för människa och för maskin i en tabell (tabell 3). Dessa fördelar 
kan ses som naturliga, särskilt om man talar om datastyrd automatisk produktion. Anledningen till 
detta är att det är allmänt känt att maskiner är bättre på automatiska repeterbara uppgifter än 
människan. 
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Tabell 3 - Mänskliga och maskinella fördelar inom automation 

Mänskliga fördelar Maskinella fördelar 

Kan känna av oförväntade händelser Kan repetera uppgifter med relativt konsekvens 
Kan utveckla nya lösningar på problem Kan lagra stora mängder data 
Kan hantera abstrakta problem Kan ta data från minne tillförlitligt 

Kan anpassa sig till ändringar Kan utföra flera uppgifter samtidigt 
Kan generalisera utifrån observationer Kan använda sig av stor kraft och styrka 
Kan lära sig från erfarenhet Utföra enkla uträkningar snabbt 
Kan göra svåra beslut baserad på ofullständiga uppgifter Kan utföra rutinbeslut snabbt 

 
Sammanfattat så kan samspelet mellan människa och maskin benämnas som viktigt för att få ett 
automatiserat flöde med de teoretiska fördelarna som medföljer.  
 
Direkta nackdelar som kan identifieras inom automation är få. Automation har så pass många 
fördelar att nackdelarna knappt nämns inom litteraturen. Istället diskuteras de möjliga utmaningarna 
med automation. Man kan uppfatta att maskiner som ersätter mänskliga arbetare är en nackdel för 
arbetarna, på kort sikt kan det ses som negativt, men som nämnt tidigare så finner dessa ofta ett 
högre betalt jobb. 
 
Utmaningarna kan därmed sammanfattas som de faktiska nackdelarna med automation. Dessa 
utmaningar beror på vilken litteratur som undersöks, men sammanfattat kan de benämnas som 
(Granlund 2011): 
 

- Dålig flexibilitet 

- Hög kostat av utrustning 

- Tillförlitlighet av utrustning 

- Program relaterade problem 

- Integrera utrustning i existerande system 

- Långsamma implementeringar 

- Underhållskostnad 

- Dåligt gränssnitt, behov av utbildning för att kunna hantera system 

3.1.6 Automation och människa 

Hata & Anezaki (2007) beskriver kopplingen mellan människa och automation med automationens 
historia. Under 1980-talet så önskades total automation inom industrin, vilket visade sig vara 
omöjligt. Istället så utvecklades nya tekniker, såsom cellsystemet som kom till under 1990-talet. Cell 
systemet var mer inriktat på manuellt arbete från människa än automation, och visade sig fungera 
mycket bra på avancerade sammanställningar. 
 
Problem uppstår dock när denna metod skall bemöta massproduktion, upplärning av arbetare och 
låg produktionstakt. Nu i modern tid, så har en kombination fastställts mellan automation och 
människa som den optimala.  
 
Dock så finns det fortfarande problems som måste överkommas. Maskinerna bör vara anpassade, 
så med enkla metoder skall de kunna justeras, reservdelar till maskiner skall finnas tillgängligt, 
mänsklig felsäkerhet skall finnas inom produktionen och slutligen så måste systemet bli analyserat 
för att kunna säkerställa att produktionen är välbalanserad med antal operatörer (Anezaki et al. 2007).  
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 Samarbete och Kommunikation 
 
Samarbete eller ”teamwork” är definierat som ”en samarbetsprocess som gör att vanliga människor 
uppnår extraordinära resultat (Scarnati 2001). Detta är möjligt om individerna inblandade 
samarbetar, jobbar emot ett gemensamt mål och delar med sig av sin kunskap och kunnighet 
(Tarricone & Luca 2002).  
 
Tarricone et al. (2002) beskriver sex stycken sammanfattade sektioner av utmärkande egenskaper för 
framgångsrikt samarbete inom team: 
 

- Engagemang för teamets framgång och gemensamma mål 

- Ömsesidigt beroende (t.ex. teamet lyckas bara om man lyckas på individuell nivå) 

- Sociala färdigheter 

- Öppen kommunikation och positiv återkoppling 

- Lämplig team-sammansättning 

- Engagemang för teamets processer, ledarskap och ansvarighet 
 
Alla dessa sektioner är viktiga för sig, om någon enskild brister så kan det resultera i ett dåligt 
samarbete. Ett dåligt samarbete ger naturligt dåliga förutsättningar för ett bra arbete. 
 
Kommunikationsdelen och positiv återkoppling lyfts ur dessa sektioner, då denna ses som mycket 
viktig för detta arbete. Kommunikation möjliggör informationsutbyte mellan ”planen” i en 
organisation. Exempelvis så kommunicerar operatörer mellan varandra som kommunicerar med 
produktionsledare, som i sin tur har kontakt med stödfunktioner och ledning.  
 
Detta informationsflöde kan ske och se ut på väldigt många olika sätt. Den kan exempelvis vara 
enkelriktat, tvåvägsriktad eller multivägsriktad. För att kommunikation ens skall vara möjlig så 
behöver man självfallet vara mer än en person i informationsutbytet (Clark & Brennan 1991).  
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4. NULÄGESBILD OCH PROBLEMIDENTIFIERING 

 
Leax fabrik på Nya Hamnvägen tillverkar komponenter till växellåda och olika typer av axlar. Flödet 
som är utvald för detta examensarbete tillverkar små axlar, stora axlar, retarder och fyra olika typer 
av tappar. 
 
Figur 10 beskriver de olika delarna eller ”plan” som arbetet har behandlat. Nulägesbilden börjar med 
att undersöka produktionen i det avgränsade flödet. Därefter operatörens roll, produktionsledarens 
roll och ledningens roll i systemet, i den ordningen. Slutligen så beskrivs de kringliggande systemen, 
såsom produktionssystem, eskaleringsmodell och Leax egna interna dokument.  
 
Informationen som presenteras är den som är centralast till respektive plan, och presenterad utifrån 
hur informationen insamlades. Ingen analys utöver grov formatering/sortering har skett i 
nulägesbilden.  

Figur 10 - Visuell beskrivning av de plan som hanterades 
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 Flödesbeskrivning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flödet består av fem stycken robotceller med flera ingående bearbetningsmaskiner (figur 11). Figur 
12 uppvisar det nuvarande flödet i form av fabrikslayout, mindre modifieringar är gjorda för att 
endast påvisa de relevanta områdena för studien. Alla celler är lokaliserade i fotocell burar. Alla celler 
har även koordinerade kontroll av mått intervaller t.ex. 1/16, vilket innebär att operatör mäter vart 
16 detalj.  
 
Produktionen är uppdelad, så antingen körs tappar, stora axlar och retarder (1)+(3)+(5) eller små 
axlar och retarder (1)+(2)+(3)+(5).  
 

  

Betäckningar: 
(1)=180 
(2+3)=120 
(4)=8303 
(5)1034 

Figur 11 - Påvisar att det är det avgränsade flödet som beskrivs 

Figur 12 - Leax, Nya Hamnvägens layout 
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1. Tappar  
 
Den första stationen (1) (figur 13) tillverkar fyra olika typer av tappar. En tapp är en komponent av 
en kardanaxel. 

Denna cell innehar alla tillverkningssteg för att producera fyra stycken olika typer av tappar. 
Produktionen börjar från att ta in råämnet från lager eller pallställ (6). Råmaterialet laddas in i cellen 
via bana (figur 14), sedan startas robotprogrammet som sköter alla tillverkningssteg av processen. 
Under tillverkningsprocessens gång, så kan kontroll av olja i maskinerna, spån-binge nivå och nivå 
av vatten i tvätt ske. 
 
När ämnet är färdigbearbetat staplas det i ett särskilt ställ, för att förbereda för härdning. 

Figur 13 - Cell för tappar 

Figur 14 - Bana för laddning av råmaterial 
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Maskinunderhåll och maskinoperationer (byte av skär för annan typ eller slitage) sker när hela cellen 
är avstängd. Kontrollmätning av detalj kan ske av människa samtidigt som processen är igång. 
Material och skär är förutbestämd från kund (Scania). 
 
Processkomplikationer, onödigheter och problem som blivit identifierade i (1): 
 

- Det ingående materialen kan skapa oönskad spånutveckling 

- Spån kan växa in i maskiner 

- Kan orsaka svarvringar (blir problem i härdningen) 

- Robot är svår att felsöka, programvaran är av äldre modell 

- Ingen automatisk påfyllning av vatten i tvätt 

- Manuell påfyllning av skärvätska i alla maskiner 

- Verktyg i cellens bearbetningsmaskiner måste bytas beroende vilken tapp som tillverkas, 
detta leder till stopp. 

 
2. Små axlar  

 
Små axlar är en central del i växellådor. De är tillverkade efter strikta specifikationer och toleranser. 
När små axlar tillverkas så kan inte stora axlar tillverkas, då samma cell (3) används till båda. Figur 
15 visar cellen för små axlar. 

De små axlarna har tre celler som bearbetning, (2)(3)(4). Detta innebär att de små axlarna har mest 
förflyttning av alla produkter som produceras på det avgränsade flödet.  

Figur 15 - Cell för små axlar 
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Produktionen börjar med att råämnet laddas in i cellen via bana (figur 16), antingen för hand eller 
med lyft, sedan startas robotprogrammet som sköter alla bearbetningssteg av processen.  
 

(2) är första steget av bearbetningen av små axlar. Axlarna får dubb hål, sedan blir plan och 
ändbearbetade. Ämnet transporteras sedan automatiskt med transportband till steg (3) (figur 17). 
 

 
Figur 17 - Transportbana 

Processkomplikationer, onödigheter och problem som blivit identifierade i (2): 

- Det ingående materialen kan skapa oönskad spånutveckling 

- Spån kan växa in i maskiner (fluffigt och långa spån) 

- Kan orsaka svarvringar (blir problem i härdningen) 

- Manuell påfyllning av skärvätska i alla maskiner 

- Otydlig signal när stopp inträffat 

- Krånglig rengöring 

- Dåligt utnyttjande av maskiner, då hela cellen står still när stora axlar tillverkas 

Figur 16 - Råmaterial och bana 



29 
 

3. Stora axlar och små axlar 
 
I cell (3) bearbetas både små axlar, som kommer från transportband (figur 18) och stora axlar som 
blir separat laddade. Cell (3) består av två stycken svarvar. Cellen utför grovsvarvning och 
finsvarvning för både små och stora axlar. 
 

De stora axlarna står ut jämfört med den övriga produktionen med sin vikt och storlek. 
Kontrollmätning av de stora axlarna sker via intervall, typ 1/10 vilket innebär att vart tionde bit 
kontrollmäts. 
 
Axlarna väger uppemot 26 kg, och måste manuellt tas ur luckan (figur 19) upp till mätbordet, mäta, 
för att sedan lyfta ned detaljen igen. Detta kan leda till att operatörer får lyfta uppemot 50-60 stycken 
per skift beroende utfall, kall körning, inställning och materialkvalité.  

Figur 18 - Cell för bearbetning av stora och små axlar 

Figur 19 - Lucka för kontrollmätning av detaljer 
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Processkomplikationer, onödigheter och problem som blivit identifierade i (3): 
 

- Det ingående materialen kan skapa oönskad spånutveckling 

- Kontrollmätningen för stora axlar 

- Kan orsaka svarvringar (blir problem i härdningen) 

- Spån kan växa in i maskiner (långa spån) 
 

4. Splines fräs för små axlar 
 
(4) Är den slutliga stationen för tillverkning av små axlar. Den fräser in splines i de mindre axlarna, 
som även kan beskrivas som kuggar. (figur 20) 
 

Bearbetningen börjar med att ämnet transporteras per automatik från (3) till (4) via transportband 
(figur 21). Sedan fräses splines in i två steg. När ämnet är färdigbearbetat, placeras det på speciella 
rack. 
 
 
 
  

Figur 20 - Cell för Splines 

Figur 21 - Transportband 
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Processkomplikationer, onödigheter och problem som blivit identifierade i (4): 
 

- Kan vandra mycket i mått vid kallkörning 

- Mycket smutsig cell 

- Halt på golv från olja och smuts 

- Tömning och påfyllning sker på baksidan av cell 

- Ingen bra metod att byta verktyg i maskinerna 

- Dåligt utnyttjande av maskiner, då hela cellen står still när stora axlar tillverkas 
 

5. Retarder 
 
(5) Är den centralaste cellen på hela avdelningen. Efterfrågan på produkten retarder är mycket stor, 
så cellen har fått högst prioritet. (5) är den modernaste cellen (figur 22) som består helt av nyinköpta 
maskiner. Cellen liknar (1) och kan utföra alla bearbetningssteg själv, såsom svarv, fräsning, gängning 
och dubb. Produktionen börjar från att ta in råämnet från lager eller pallställ (6).  
  

Figur 22 - Cell för retarder 
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Råmaterialet laddas in i cellen via bana (figur 23), sedan startas robotprogrammet som sköter alla 
tillverkningssteg av processen. När ämnet är färdigbearbetat staplas det i ett särskilt ställ med plast-
mellanlägg. Robot stannar när ny krage måste placera på pall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processkomplikationer, onödigheter och problem som blivit identifierade i (5): 
 

- Smutsig cell 

- Risk att spån dras tillbaka in i maskin 

- Manuell laddning av ämnen 
 

6. Pallställ 
 
Pallstället (figur 24) är gemensamt för alla celler i flödet. Det förvarar både råmaterial och ämnen 
redo för härdning. Ingen planering eller dedikerade platser beroende innehåll finns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processkomplikationer, onödigheter och problem som blivit identifierade i (6): 
 
- Ingen planering 
- Inga garanterade platser 
  

Figur 23 - Bana för retarder 

Figur 24 - Pallställ 
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Material och spån 
 
Materialet är först specificerat av kund, som sedan lämnar över till tillverkare (Leax) som sedan 
lämnar över till materialleverantör. Materialleverantören levererar sedan materialet inom 
toleranserna till tillverkaren (Leax). 
 
Allt material som tas in i flödet är gjutgods. Materialet kontrolleras endast på en ytlig, visuell nivå 
innan det går in i produktion. Väl under produktionen och mellan bearbetningsstegen så sker 
toleransmätningar och kontroller. Endast när någonting går fel, så kontrolleras materialet mer 
ingående t.ex. metallurgiskt. 
 
Produktionsflödet består av skärande, fräsande och svarvande bearbetningsmaskiner. Inom alla 
dessa så tas material bort från ämnet, som resulterar i olika typer av spån (figur 25). 

Spånet och spånbildningen varierar beroende på ingående material, maskin, verktyg och 
bearbetningsmetod. 
 
Processkomplikationer, onödigheter och problem som blivit identifierade i material och spån: 
 

- Mjuka material bygger ”bon” 

- Hårda material kör sönder verktyg 

- Kan skada bearbetningsmaskin 

- Kan skapa kvalitetsproblem 

- Förädlade ämnen kan riskera att kasseras 

- Fastän inom toleransnivå kan bearbetnings och härdningsproblem uppstå 
 
 

  

Figur 25 - Olika exempel på spån 
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 Operatörens roll i systemet 
 
Det finns cirka 65 operatörer hos Leax i köping, 30 på Glasgatan och 35 hos Nya Hamnvägen. Då 
arbetet blev avgränsat till vissa skifttider, så bemöttes ofta samma operatörer. Arbetet har då inte 
haft kontakt med alla i arbetsstyrkan. Informationen ses emellertid som tillräcklig för en nulägesbild 
av operatörernas situation i verksamheten. 
 
Nya Hamnvägen har som tidigare nämnt olika planeringar för sin produktion. Antingen tillverkas 
tappar, stora axlar och retarder (1)+(3)+(5) eller små axlar och retarder (1)+(2)+(3)+(5). Detta är 
dels för att stora axlar inte kan tillverkas samtidigt som små axlar (vice versa) och beroende på 
bemanning.  
 
Produktionslinan är alltid bemannad av minst en person vardag, natt och helger. Vissa tider så kan 
man vara uppemot två personer, då passas det på att genomföra enklare underhåll, så nästkommande 
operatör inte behöver göra det själv.  Morgonskiftet och eftermiddagsskiftet varvar sina skift 
varannan vecka. Bemanning och skift kan ses sammanfattat i figur 26.  
  

Figur 26 - Skift och bemannings 
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Operatörsnivån och produktionsnivån är i direktkontakt med varandra (figur 27). Det är den första 
kontakten med flödet och produktionen. Operatörerna har som främsta ansvar att hålla 
produktionen igång och andra uppdrag som beskrivs i Leax styrdokument. Pilarna i figuren 
symboliserar operatörens kommunikationsgränssnitt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operatörens funktionella ansvar inom produktion är (Leax styrdokument 2014): 

 

- Producera enligt fastställda produktionsplaner som hämtas från körplan i Monitor. 

- Påtala alla problem som uppstår för produktionssupport eller ansvarig person. 

- Utföra underhåll på maskiner efter givna instruktioner. 

- Följa de instruktioner som finns. 
 

Operatörens befogenheter inom produktion är (Leax styrdokument 2014): 
 

- Med rätt ansvarsområde enligt ovan följer tillhörande befogenheter. 

- Rätt att stoppa produktionen om kvalitetsbrister uppstår eller risk för personalskada 
föreligger. 

 
Bortsett från dessa styrdokumentpunkter så finns det flera punkter och ofta dolda behov som 
operatörer har fått ansvaret för. Dessa är identifierade med observationer och intervjuer med 
operatörer. Intervjuerna blev upplagda som öppna diskussioner, då vissa frågor inte var lämpade till 
operatör, detta då det är utom operatörens område, ansvar eller kunskap. 
 

- Flexibilitet och kompetens 
 

» Situationen på flödet är ansträngt, vad gäller ersättare om sjukdom eller annan 
anledning leder till att ordinarie personal inte kan arbeta. Produktionen kan till och 
med stanna upp helt om operativ personal är sjuk/frånvarande. För att motsätta 
detta har fokus hamnat på att skapa flexibilitet i arbetsstyrkan.  
 
Operatörerna behöver då dels kunskapen om hur flödet fungerar med alla ingående 
maskiner samt att produktionsledaren tillsammans med operatörerna måste ha den 
kompetensen som krävs för att kunna arbeta flexibelt över gränserna. Detta blir då 
en blandning av flertalet flöden. Så stora krav sätts på ledarskapet hos 
produktionsledaren och kompetensen hos operatör.  

  

Figur 27 - Operatörsnivå 
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- Upplärning av personal 

» Rutinerade operatörer har ansvaret att lära upp nya operatörer. Både 
bemanningsfirma, operatörer från andra avdelningar och visstidsanställda. 
Upplärningen innebär maskininstruktioner, men även allmänna processinstruktioner 
och standarder inom det flödet. 

 

- Problemlösning 

» Om problem uppstår i process eller maskin så är den ordinarie personalstyrkan delad 
i hur man väljer att ta tag i problemet. En del väljer att direkt följa 
eskaleringsmodellen (figur 3), andra väljer själva att försöka lösa problemet i 
möjligaste mån innan de tar hjälp av eskaleringsmodellen.  
 
Detta varierar dock beroende på hur rutinerad operatören är och hur självsäker 
denna är i sitt arbete. Det finns ingen handlingsmodell eller rutin på hur ett ärande 
skall hanteras, utan det är fullt fokus på att lösa problemet så fort som möjligt. 
 
När tekniker eller annan hjälp är på plats, och löser problem kan operatör ta del av 
lösningen om man är intresserad. Det kan hända att lösningen blir förklarad, men 
operatör antar ofta att denna finns i dokumenten vid maskin. 
 

- Drivande i förbättringsförslag 

» Operatörer har möjlighet att föra in förbättringsförslag direkt in i Leax PGAS system. 
Förslaget skall sedan hanteras av den berörda avdelningen, t.ex. tekniker eller 
underhåll. Normalt så skall detta förslag hanteras så fort som möjligt, diskuteras och 
ev. genomföras. Systemet fungerar ok i dagsläget, men ibland så fungerar det inte 
riktigt som det skall. 
 
En återkommande situation är att operatör för in punk i PGAS, väntar på respons 
på ansvarande avdelning. Om ingenting händer, så kan operatör ta direktkontakt med 
ansvarande avdelning. Detta kan ske upprepade gånger fastän ingenting händer.  
 
Ofta så inser operatören att ansvarande avdelning har annat för sig, men om punkten 
ev. kan förbättra operatörens arbete så är det av högt intresse från operatör att 
försöka få den genomförd.  
 
Slutligen kan det leda till att operatör tröttnar och ger upp de aktiva försöken, och 
låter punkten ligga. Klagan kan då hamna hos den ansvarande avdelningen, som 
faktiskt inte har gjort något fel. Utan har saknat de förutsättningar de behöver för att 
kunna hantera punkten. 
 

- Utvärdering och uppföljning 

» Om maskin blivit lagad av t.ex. teknik så måste operatören själv kontakta teknik och 
diskutera hur problemet löstes och eventuella ändringar som skett på maskin. Det 
finns inga rutiner eller styrdokument hur ärenden skall hanteras mellan teknik, 
underhåll och operatör. 
 

» Utvärderingar och uppföljningar sker knappt i dagsläget, då stort fokus hamnat på 
att producera så mycket som möjligt, med så få störningar som möjligt. Mentaliteten 
är, om det fungerar så körs det så mycket som möjligt.  
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- Självförverkligande 

» Operatörerna är i dagsläget delade vad gäller den aktuella arbetssituationen. En del 
operatörer föredrar att hantera flertalet maskiner samtidigt, medan andra föredrar att 
dela upp maskinerna, om möjlighet finns (t.ex. två maskiner i var om man är två 
stycken). 
 

» Metoder och rutiner som följs i dagsläget kontrolleras utifrån checklista (TPS). 
Checklistan nöjer sig sedan med den nivån som är dokumenterad, för att sedan öka 
upp till nästa nivå som är dokumenterad. Det finns få möjligheter att utöva 
personliga förbättringar, då många handlar om heltäckande avdelningsförbättringar. 

 

» Kunskap och tankar kring förbättringar, problem och svårigheter finns, men ibland 
är den svår att extrahera från operatör. De kan uppfatta den som icke värdig, allt för 
självklar eller bara opassande som PGAS punkt.  

 

- Inlärt kunskap (högt värde för ny personal) 

» Vid stopp så har rutinerade operatörer förmågan att veta vad som är fel och åtgärda 
det utan instruktioner. Även så kan rutinerade operatörer snabbare upptäcka, ha den 
”magkänslan” som behövs för att veta när saker och ting inträffar.  
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 Produktionsledares roll i systemet 
 
Det finns tre stycken produktionsledare (PL) totalt, två stycken hos Nya Hamnvägen och en hos 
Glasgatan. Nya Hamnvägen är uppdelat så att en PL har ansvar för värmehärdningen och den andra 
har ansvar för resten av produktionen. Uppdelningen resulterar i att PL för värmehärdning har 
ansvar för fem operatörer, och den andra PL som har hand för resten av produktionen har ansvar 
för 30 operatörer. Glasgatans PL har hand om hela fabrikens 30 operatörer själv. 
 
PL fungerar som en central informationspunkt för verksamhetens olika delar, som är kopplade till 
produktion. Ledning ger direktiv och uppgifter till PL, som sedan skall lösa dessa med operatörernas 
hjälp. PL är även den första kontakten i eskaleringsmodellen. Detta leder till att PL får mycket 
information och problem passerat till sig. Jämfört med den tidigare figuren som beskrev 
operatörernas förhållning till produktion så är hela figuren 28 produktionsledarnas nivå. 
Sammanfattat är PL centrala i organisationen. Pilarna i figuren symboliserar den kommunikationsrutt 
som PL hanterar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PL gick att intervjua med frågeställningar, och genom att föra en diskussion kring frågorna. PL ses 
som väldigt aktiva i verksamheten, så de har mycket information om allting. Så det kunde vara svårt 
att hålla ämnet relevant. 
 
PL funktionella ansvar inom produktion är (Leax styrdokument 2014): 
 

- Personalansvar inom gruppen. 

- Processansvar inom den egna processen. 

- Ansvara för detaljplanering (bemanning) av produktionen enligt huvudplan. 

- Ansvara för maskintillgängligheten. 

- Följa upp att dagligt och veckounderhåll genomförs och signeras. 

- Regelbundet genomföra skyddsronder och tillse att brister åtgärdas. 

- Ansvara för att förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll på 
produktionsutrustning, fixturer och verktyg utförs i erforderlig omfattning. 

- Kontinuerligt coacha förbättringsgrupperna genom ett närvarande ledarskap. 

- Analysera, prioritera och eliminera störningar i realtid tillsammans med förbättringsgrupp. 

- Tillse att operatörer blir utbildade i, och uppföljning av, dagligt underhåll. 

Figur 28 - Produktionsledarnivå 
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- Regelbundet genomföra ordning och reda ronder. 

- Ansvara för att Balanced Score Card inom egen funktion sammanställs månadsvis. Ansvaret 
omfattar även kontinuerlig övervakning och analys av egen funktion. 

- Föreståndare brandfarligvara (endast PL Nya Hamnvägen). 
 

PL befogenheter inom produktion är (Leax styrdokument 2014): 
 

- Befogenhet att besluta om arbetsfördelningen inom egen funktion. 

- I de fall då besluten är utöver fastlagt handlingsprogram, skall ett formellt godkännande 
inhämtas från ledningsgruppen. 

- Rätt att stoppa produktionen om kvalitetsbrister uppstår eller risk för personskada föreligger. 
 
PL har i jämförelse med operatör flera punkter i sitt styrande dokument. Detta kommer dock 
naturligt med rollen som produktionsledare. 
 
Intervju med PL var annorlunda jämfört med operatör. Operatörer lade stor vikt på direkta 
problemområden, och områden som var direktrelaterade till dem själva. Detta är inte möjligt för PL 
då de har ständig kontakt med alla plan inom organisationen. Detta leder till att nulägesbeskrivningen 
blir svårare att framställa, då informationen ofta presenterades generellt över hela verksamheten. 
Informationen blir sammanställd i relation till det plan där den härstammar.  
 

- PL förhållning till Produktion och flöde 
 

» PL koppling till flödet kan både ses som informationshantering och en fysisk 
inblandning. Informationen kommer i form av dokument, såsom styrdokumentet 
nämnt tidigare. Den fysiska delen är PL är aktiv ute i produktionen. 
 
Dokumenten som PL har till sitt förfogande har mycket dokumenterad kunskap i 
form av modeller och metoder. Dock är dessa i vissa fall utdaterade och används inte 
i den utsträckningen de är tänkta.  Det finns personal som inte ens vet om att det 
finns, eller inte förstå hur dessa skall användas.  
 
Exempelvis kan det gälla Leax kvalitetssystem som är mycket genomgående och 
väldokumenterad. Dock så är det svårt att använda systemet praktiskt i verkligheten. 
Det finns så pass många processinstruktioner som skall följas och handhavande 
instruktioner att de blir lite tid över till den faktiska produktionen. 
 

» Leax kan beskrivas som en händelsestyd organisation. Exempelvis så introducerades 
lean konceptet under finanskrisen 2008. Interna utbildningar utfördes, och externa 
konsulter togs in. Lean var mycket relevant just då, men tanken på lean tycks ha 
svalnat av och glömts bort. En del idéer och tankar är kvar, dels för dem fungerade 
bra och dels för att en del av LPS verktyg är mycket lika lean. 
 

» Produktionen är känslig för PL kommunikation. Detta kan vara mellan PL och 
operatör eller PL och teknik. Exempel på detta kan vara att teknik avd. utvecklar de 
underlag som PL skall följa. Då det finns flera olika tekniker och ingen riktig styrning 
eller rutiner mellan dem, så kan flera liknande underlag utvecklas samtidigt av olika 
personer.  

 

» Störningar som försenar produktionen löses vanligtvis med övertid. Antagligen via 
flexibla operatörer, visstidsanställda eller bemanningsfirma.  
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- PL förhållning till Operatör och stödfunktioner 
 

» PL har i dagsläget en bra relation till sina operatörer. Kunskapen som en del av dessa 
besitter värderas högt. Rutinerade operatörer är ofta mycket drivande och har 
möjligheten att ta ansvar och problem i egna händer. Detta kan ultimat leda till att 
PL blir avlastad från t.ex. tidskrävande uppgifter. 
 

» Bemanning används i viss utsträckning. Personalen där är återkommande och har en 
bakgrund i liknande arbeten. Dock så undviks extern bemanning på de stora flödena 
på grund av komplexitet. 
 

» Flexibiliteten och kompetensen inom operatörerna är av mycket stor vikt för PL. 
Dels för att kunna köra produktionen under normala omständigheter, men även 
kunna balansera om personal vid sjukdom eller annan anledning. 

 

» De flesta instruktioner, standardiseringar och rutiner fastställs tillsammans med 
stödfunktioner (t.ex. tekniker). Ofta kan det hända att flera underlag utvecklas 
samtidigt med olika upplägg, för samma uppgift. Detta då det inte finns någon 
särskild styrning eller standard internt mellan stödfunktionerna. 

 

» Informationsförmedlingen till operatör angående förändringar, uppdateringar och 
annan information rörande produktionen generellt sker inte på rutinmässig nivå i 
dagsläget.  

 

» Kunskapen som rutinerad operatör innehar värderas högt av PL. Det kan vara 
återkommande problem som rutinerad personal kan åtgärda utan stödfunktioner, 
medans ny personal går via eskaleringsmodell. 

 
Denna kunskap är i dagsläget ej dokumenterad, och ses istället som rutinmässig 
information, som sprids mellan operatörer.  

 

- PL förhållning till Ledning 
 

» PL tar emot uppdrag och uppgifter från ledning. Dessa uppdrag innebär 
produktionsplaner etc. 

 

» PL har månadsinformation med ledning för att gå igenom tidigare månads kvalité, 
loggar och marknad. 

 

» PL följer styrande dokument som utvecklas av ledningen. Bland dessa ingår bl.a. 
Leax production system (LPS). Det är känt bland PL att det finns mycket bra och 
användbar kunskap i dessa dokument. Dock är det inte klart hur denna skall utnyttjas 
och följas. 
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 Ledningens roll i systemet 
 
Ledningen kan beskrivas dels som en grupp som tar gemensamma beslut, men även som chefer som 
tar säregna beslut beroende på vilken befattning eller avdelning man har hand om. I detta arbete så 
har produktionschefen intervjuas. Figur 29 beskriver den kommunikationsrutt som ledning hanterar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktionschefs funktionella ansvar inom produktion är (Leax styrdokument 2014): 
 

- Personalansvar inom gruppen.  

- Processansvar inom den egna processen. 

- Ansvara för att arbetsmiljön inom företaget uppfyller lagar och krav. 

- Ansvara för att Leax Production System är optimerat. 
 
Produktionschefs befogenheter inom produktion är (Leax styrdokument 2014): 
 

- Utfärda trucktillstånd 

- Med ansvarsområde enligt ovan följer tillhörande befogenheter. I de fall då besluten är 
utöver fastlagt handlingsprogram, skall ett formellt godkännande inhämtas från 
ledningsgruppen. 

 
Till skillnad mot operatör och PL så är ledningen inte i direkt kontakt med flödet. Snarare indirekt, 
då de lämnar över uppdrag till produktion som de skall genomföra på en utsatt tid. Det är dock ändå 
upp till ledningen att ge de förutsättningarna som PL och operatörer behöver för att kunna leverera 
under uppdraget. 
 
Jämfört med PL och operatörsnivån så gav ledingen direkta svar på frågor utan större diskussion. 
Nulägesbilden blir då rakt på sak och beskriven som sammanfattade svar från ledning, grupperade 
efter berört område.  
 

- Produktion 
 

» Störningar som internt påverkar Leax är oftast när projekt från ledning lämnas över 
till produktion. Återkommande är det inte fullt klart vem som skall ansvara för 
eventuella restpunkter från projektet. Detta i kombination med att projekt kan bli 
släppa för tidigt för att hålla planerade deadlines. Förseningar täcks upp med övertid, 
och det resulterar ofta i att mindre tid läggs på rest listan. 
 

» Den ingående material kvalitén är blandad och i vissa fall bristande. Materialet 
kontrolleras endast visuellt och inte metallurgiskt. Materialet specificeras utav kund, 
från specifika leverantörer. Ibland inträffar det att leverantör av material kan ändra 
det ingående materialet, utan Leax kunskap. Även fast materialet är inom de 
specificerade toleransnivåerna kan det uppstå problem i bearbetningen eller längre 
fram i processen.  

Figur 29 - Ledningsnivå 
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Materialproblem upptäcks inte förrän det är försent. Oftast resulterar det i kassation 
av det bearbetade ämnet, men i vissa fall kan hela maskiner med verktyg köras sönder 
eller blir tvingade att stoppas. Detta leder till produktionsstopp, maskinkostnader 
och kassationer.  
 

» Högre krav ställs på operatörerna än vad det gjordes för bara fem år sedan. Kvalitén 
som efterfrågas ökas hela tiden. Kraven är nästintill så höga att det behövs tekniker 
som kan hantera maskinerna. 
 

» Har som mål att finna ett sätt där man får ut mer per person och timme i den 
befintliga produktionen. 

 

» Samspelet har varit eftersatt inom organisationen, man har inte varit tydligt på att 
mäta det som bör mätas, följa upp det som bör följas upp. Anledning till detta tros 
vara att det håller på att byggas om, och att det ännu inte blivit klart. Det sker i 
dagsläget muntligt och inte på något strukturerat, skriftlig sätt. 

 

» En del data kan ses i affärssystemet, t.ex. hur många timmar har arbetats kontrat hur 
mycket man fick ut under den perioden. Dock så vill man få ut mer, dels för 
ledningen och dels för operatörerna själva. 

 

» Det finns i dagsläget fyra stycken huvud stödfunktioner: Teknik, kvalité, underhåll 
och logistik. Dessa arbetar på daglig nivå tillsammans med produktion, hjälper till att 
lösa problem och detektera problem för framtiden. Andra stödfunktioner som finns 
är mer strategiska: Ekonomi, administration; HR etc. 

 
Samspelet, relationen och samarbetet mellan dessa funktioner har inte fungerat fullt 
så pass bra som önskat. Det kan uppstå oenigheter, människor kliver över varandras 
ansvarsgränser och osäkerheter uppstår. Dessa störningar har inte direktkontakt med 
produktion, men kan ändå störa produktion, då problemlösningen blir utdragen eller 
får mindre tid tilldelad till sig. 
 
Otydlighet kan leda till att flera människor arbetar med samma sak utan att veta om 
det. Om det uppstår fel eller problem med arbetet så är det svårt att hitta den 
ansvariga personen för arbetet. Det kan sammanfattas som en informell otydlighet.  
 
Ett exempel kan vara att en tekniker inte hinner med sitt jobb och säger nej till 
uppgiften, eller säger att den får vänta. Då kan det hända att en annan funktion går 
in istället och löser uppgiften. Lösningen kan eventuellt ge upphov till fler problem 
om den inte är löst på rätt sätt. Det kostar pengar och tid, och då vet man inte ens 
vem som gjorde lösningen. 
 
Relationen mellan stödfunktioner kan även orsaka osäkerhet hos operatör i dess 
arbete. Om en operatör får höra ett visst beslut från ledning och sedan ett annat 
beslut från en stödfunktion så resulteras det i ett tveeggat ledarskap. Det är en önskan 
från ledning att operatörer skall våga sätta ned foten för otydliga instruktioner och 
beslut. 

  



43 
 

» Beredningarna beskrivs i dagsläget som inkonsekventa och skulle kunna göras bättre. 
Förändringar i processen och oklart förbättringsarbete kan resultera i missbedömda 
tider. Problem kan då uppstå inför nästa order då den inte körs på samma tid. De 
kan sedan resultera i att standardpriserna blir fel.  
 
Orsaken till detta ses som oklara instruktioner, otydliga krav och brist på tid. 

 

» Det framställs som självklart att Leax vill vara och måste vara bäst i de kategorier 
som räknas. De har fabriker i låglöneland, men i dagsläget är det omöjligt att flytta 
t.ex. huvudaxel produktionen. Dock så närmar sig låglöneländerna den kvalitén som 
efterfrågas. 
 
När den tiden kommer så kommer det bli ansträngt ekonomiskt för Svenska fabriker 
och flera krav kommer att hamna på att få ned lönebilden eller löneprocenten på en 
levererad artikel. Detta i sin tur kan komma att leda till ökat antal automatiserade 
processer. 
 

- Process 
 

» Processerna ses som en utmaning för Leax i dagsläget. Kvalitetssystemet som har 
utformats är bra och heltäckande. Dock så är systemet utformat på ett så pass sätt 
att det är svårt att köra och använda. Om alla instruktioner skall följas, som de själva 
utvecklat och fastlaget så finns det knappt kvar någon tid att köra maskinerna. 
 

» Tankar har kommit upp om att bygga in verktygen i processen istället. Detta tror ge 
högre effektivitet och kvalitetsutfall i framtiden. I dagsläget finns det dock ingen 
process på hur detta skall utvecklas eller vad nästa steg kommer vara. Mentaliteten i 
dagsläget är ”lösningen utformas när problemet uppstår”. 
 

» Ledningen vet att de har eftersatta förutsättningar för ”första linjen” i produktionen. 
Det är en självklarhet att ledning skall avlasta produktion med sådant som inte berör 
produktion. 
 

» Flexibiliteten ses som avgörande hos Leax verksamhet. Tidigare har flexibiliteten 
varit så dålig att när personal är sjuka kan man tvingats att stanna vissa processer. 
Kopplad till kompetensmatrisen. 
 

» Det är ytters sällan det är någon persons fel, utan vanligen ett systematisk eller 
metodiskt fel. 
 

» Förbättringsarbetet har varit eftersatt, situationer kan uppstå där operatör upprepade 
gånger efterfrågar en viss förbättring, men tid har inte funnits att hantera den. 
 

» Situationer kan uppstå där fokus är så pass stort på att leverera att man "glömt bort” 
att säga ifrån när någonting dyker upp som är utöver det vanliga. Detta kan generera 
t.ex. kvalitetsbrister. 

 

» Ledningen har tillsammans skapat förutsättningar för sig själva, och genom detta 
förbättrat sitt arbete. De har skapat tid (förutsättningar) för varandra och har inrättat 
bl.a. månadsinfomöte, tydligare strukturer och ledningsgrupparbete. 
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Det kan beskrivas som en röd tråd som skall genomsyra hela verksamheten, dock så 
är färgen inte röd hela vägen. Arbetet har inte kunnat framskrida lika bra på andra 
plan, t.ex. operativt som på ledningsplanet. 

 

- Inställning och mål 
 

» Metanliteten ses som mycket viktig. Målet är att man skall tycka om att komma 
tilljobbet. Dessvärre så har trivseln inom produktion gått ned tre år på raken. Detta 
påvisas av insamlad data från Human Resources (HR). Det ses som en utmaning, 
och en balansgång för kraven som kan ställas emot de förutsättningar som finns i 
dagsläget. 
 

» Leax fabriker i Köping har en del kulturella skillnader. Glasgatan är mer 
funktionsorienterade medens Nya Hamnvägen är mer flödesinriktad. Dessa 
uppmärksammas när personal flyttas mellan fabrikerna. Det är dock uppskattat och 
roligt med den interna konkurrens som kan uppstå mellan fabrikerna. 

 

- LPS Användning 
 

» Det är ett arbetssätt som är väl inarbetat och fungerar av sig själv. Handboken ses 
endast som ett stöd. Det finns tre stycken certifieringsgrader. Just nu står Leax Nya 
Hamnvägen för nivå tre. Dock så har de fallit tillbaka en del i användandet av 
certifieringen. 
 
Det har skett en del omstarter hos Leax angående certifiering och 
produktionssystem. Efter alla uppretade omstarter så orkar man inte driva igenom 
allting igen, detta beror då på rådande situation operativt. 
 

» Leax är i dagsläget mycket stressade, dåligt kvalitetsbrist utfall innebär omkörning av 
order, vilket ofta tär på övertid. Samtidigt så finns det ingen strukturell grund eller 
beslut på hur mycket skall läggas ned på vad. 
 
Det talas mycket om ”indirekt tid” som kan ses som den tiden som inte är direkt 
värdeskapande, utan mer ett planeringssteg så att förutsättningar kan skapas. Denna 
indirekta tid önskas, men är inte möjlig i dagsläget. 
 
CEO över ledningsgruppen har konstaterat att fokus har hamnat på att likforma alla 
Leax system för den operativa verksamheten. Det är de tre certifieringsnivåerna av 
LPS som gäller. Detta följs naturligtvis, men ingen omstart kommer att ske, utan 
rådande situation gäller. 
 
Det som trätt in som nytt är att man numer även tittar på separata avdelningar och 
inte hela fabriker. Det innebär att man kan fokusera och lyfta upp specifika 
avdelningar. Det har i dagsläget mycket att göra med processnivå såsom 5S, och är 
tänkt att utvecklas och utökas gradvis. 
 
Detta leder till tankar att Leax är på viss väg emot självstyrande grupper, egna beslut 
osv. Dock så har detta avstannat pga. den rådande tidsbristen och tvetydig ledarskap. 
Fullt fokus har hamnat på att leverera och mindre på den ”indirekta tiden”. 
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- Operatör och LPS 
 

» Operatörer är ofta engagerade när LPS arbetet kommer upp. Det kommer mycket 
idéer och förslag. Emellertid så orkar ledningen inte hantera alla förslag, eller så har 
man varken tid eller resurser för att kunna ta hand om dem. Detta kan slutligen leda 
till att ett förslag eller en förbättring kan bli liggande i flera år. Risk är då att energin 
tas ur operatörerna och engagemanget försvinner. 
 
Istället så försöker Leax idag jobba med att ”grundmura” LPS systemet från början. 
Så framtiden blir mer konkret.  
 

- Tidsbrist 

 

» Leax är tidsoptimister, projekt dras igång och genomförs sedan inte till fullo. Detta 

kan resultera i en tvärtomeffekt. Om arbetet med LPS dras igång igen, vilket innebär 

nystart, så måste det finnas en klar plan för hur det skall genomföras, från början till 

slut. Ledningen vill inte utsätta operatörer för ”ytterligare” nederlag, då dessa är värda 

mycket bättre. 

- Slutgiltigt mål med LPS 
 

» Leax kommer generellt sett aldrig känna sig helt klara. När metodiken är inarbetat i 
kroppen. Spill torkas automatiskt upp, tömning av spån sker löpande. Om man alltid 
gör detta i alla lägen, då kan man känna sig klar med 5s. 
 
Många stressfaktorer finns dock. Det kan ha smält i en maskin, under övertid med 
en allmänt stressad nattoperatör som har sömnbrist eller problem hemma. Det finns 
många parametrar som hela tiden måste följas upp med revisioner.  
 
Då revideras LPS ett, två och tre. Iden och tanken bakom certifieringen är att när 
LPS ett blir godkänd så har den varit godkänd en längre tid, då släpps kontrollen. 
Måhända så kan det komma in en ny person i verksamheten som inte är insatt i 5S, 
glömmer kalibrera mätinstrument osv. Då får man dra tillbaka LPS ett steg. Ledaren 
som har ansvaret för sin avdelning måste se till att det finns ordning och reda, rutiner 
mm. 
 

» I slutändan skall LPS ge de förutsättningarna som behövs. Skapa tid, och lugn inom 
organisationen. Leax skall jobba på ett strukturerat, korrekt sätt, som minimerar 
störningar och problem. 

 

- Bemanning och ny personal 
 

» De som tas in har en klar skyldighet att göra som de blir tillsagda. Personal som tas 
in externt skall ha den kunskap och de rutiner som krävs för att sköta flödet. Det 
kan uppstå disciplinära frågor, att vissa rutiner kan brista. 
 
Det är av stor vikt att den personal som kommer in i ett flöde skall behandlas 
respektfullt och få stöd från de andra stationära i gruppen. Dessa får agera handledare 
åt den nya personalen. 
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» Ledarskapet ses generellt som bra inom Leax, dock så kan förutsättningarna 
glömmas bort. Denna mentalitet tror komma från att Leax mekaniska tidigare var ett 
familjeföretag. Punkter blir eftersatta på grund av tidsbrist och revisionerna inom 
LPS har inte fungerat då de helt enkelt inte har hunnits med. 

 

- Leax och Lean 
 

» Leax tänker efter lean som filosofi, minimera slöseri och onödigheter. Dock så sker 
inga planerade händelser som handlar om lean. T.ex. instruera operatör vad lean är.  
 

» Det ses som svårt att ta in lean samtidigt om de skall följa det egna 
produktionssystemet (LPS). Det är känt att många verktyg i LPS efterliknar det hos 
lean, och det nämns att lean och TPS går hand i hand. 

 

» Åter igen diskuteras ”indirekt tid”, då en riktig implementation av lean skulle kräva 
utbildning och tid som Leax inte har möjlighet till i dagsläget. 

 

» Slutmålet är i dagsläget att ”skära spån”, detta då det är den direkt värdeskapande 
aktiviteten. 

 

» Det finns en del baktankar kring lean. Om termen lean diskuteras direkt så finns lite 
förståelse mellan leden, men om man diskuterar konceptet, minimera slöseri etc. så 
får man in det grundläggande tänket. 

 

» Lean kan ses som en säljande aspekt för dem hos marknad. 
 

» Är rädda att presentera allt för många termer in i verksamheten. Tiden finns inte till 
i dagsläget att följa upp exempelvis lean rent administrativt. 

 

- Kunskap inom operatörer 
 

» Ett övergripande exempel: De fysiska operationerna genererar direkta pengar som 
krävs för att verksamheten skall fungera. De mjuka bitarna såsom produktionssystem 
genererar inga direkta pengar. Där av så vill man inte införa osäkerhet hos t.ex. 
operatörerna. De är så pass skickliga, i team och i grupper att de kan sköta sig själva, 
låta dem jobba på det sättet som dem vill. 
 

» När läget har stabiliserats i produktion, och att operatörer känner att dem har gjort 
allt de kan för att påverka, förbättra etc. Då kan termer diskuteras, exempelvis 
certifiering av LPS. Det kan då visa sig att de redan har kört lean undermedvetet, de 
kan då revideras att de har klarat lean. 
 

» Om stora koncept som lean skulle presenteras, så måste alla i ledningen vara överens. 
Man måste kunna leverera hur man har tänkt och varför. Om uppdraget blir tilldelat 
utan något medgivande blir responsen: ”Tror ni att dessa fyra bokstäver påverkar så 
pass mycket att vi får ett bättre resultat?” 

 

» Man kan tycka att det finns bokstavskombinationer som är perfekta, JIT, 5S etc. Men 
det blir aldrig bra förens operatör tycker det är bra. 
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- Lean implementation 
 

» Det måste bli ett ”mindset”. Sammanfattat är det ganska enkelt, och beskrivs via 80-
20 regeln. Tjänas eller tjänas inte pengar? Om verksamheten är fri från störningar 
och slöseri fast man ändå får negativt resultat på en produktionslina, så får man 
undersöka om det är felkalkylerat eller om det finns dolda störningar. 
 

» I dagsläget används revisions upplägg. Dessa skulle i princip kunna omvandlas till 
lean revisioner. Det är intressant, då man tjänar pengar på varje störning som tas 
bort. 
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 Leax interna dokument 
 
Leax har själva letat efter potentiella svårigheter, problem och möjliga förbättringar.  Detta 
sammanfattades i ett dokument som är resultat från möten inom ledningen.  Målet var att finna 
potentiellt slöseri så åtgärder kunde utvecklas. De tre största källorna till slöseri blev identifierade 
genom viktning: Förmågan att leda, metodik och allmänt slöseri. Dessa kan ses sammanfattade i 
tabell 4. Övriga identifierade var: flexibilitet, kompetens, genomförandegrad, faktakvalité, 
resursknapphet och maskinstatus. 
 
Tabell 4 - Leax interna dokument 

Förmåga att leda Metod Slöseri 

Vara mer ute i produktion 
Utse en ansvarig för att driva förbättring 

prod/teknik/uh/kval 
Strukturera och rutinera flöde för 

beredning 

Tala fakta (inte mycket) Visualisera normalläge – Vad är möjligt Hitta mätetal för LQG 4, överlämnande 

Vad vill personalen ha för hjälp/support 
och vad vill ledaren följa upp. 

Motsvarat detta kraven? 
Dedikerad resurs Logga förändringar före/efter 

En PGAS => Även projekt! 
Teknik- och ledarpraktik i produktionen 

för att hitta nya vägar för metod-
möjligheter- vinster 

Förtydliga och utveckla rutin för ändring 

Utgå från varje enhet och presentera en 
plan för 2015 och kanske en 3-års vision 

Utvecklingsmöten i maskin med operatör 
Använd efterkalkyl på avdelningsnivå 

och presenterade denna på 
avdelningstavlorna 

Hitta KPI:er för att mäta vårt synliga 
ledarskap (utöver enkäten och BSC) 

Artikelansvar 
Sätt pris på artiklar i produktion så 

kasskostnad syns 

Strukturera om så att vi får 100-25-4 Utveckla arbetssätt i projektfasen Pris för lite kass/avdelning 

Verktyg för dag planering 
Målfokusera förbättringsarbetet i 

produktion och support 
 

Se över instruktionsstruktur 
Högvolym – Fler maskiner 
Låg volym – Enkel maskin 

Förslagslåda? 
Pris för bra förslag 

 

Revidera informationen vid en operation 
och skapa en mer visuell situation 

Forum/Verktyg för ständiga 
förbättringar 

 

 
Gör en pilot där vi avsätter 40 timmar på 

en process. 
Vad blir resultatet? 

 

 Införa metodaspekter i revisioner  

 
Revidera produktion ur effektivitets 

synpunkt 
Rutiner för uppföljning 

 

 

Artikelansvarig 
Maskinansvarig 

Ansvarar för att utveckla och 
vidmakthålla 

 

 

Om-arbete 
Sätt standard för att våga slå stopp. Följ 

punkt oh pricka vissa grundläggande 
rutiner PI Op 13 förtydliga 

 

 
Jobba med en samlad bild över 

artiklar/lönsamhet 
Flöden kost cykeltid TAK osv 

 

  



49 
 

5. NULÄGESANALYS 
 
Forskningsfrågorna som ställdes i början av rapporten var: 
 

- Vilka avgörande problem kan identifieras i hantering och styrning av ett komplext 
produktionsflöde, karakteriserat av att många automatiserade maskinceller handhas av få 
operatörer, som i sin tur leds av en produktionsledare? 
 

- Hur kan dessa problem och svårigheter motverkas och undvikas? (med samma antal 
operatörer) 

 
För att finna svar till dessa kommer nulägesbilden att analyseras. Analysen kommer att ske i fyra 
steg. Dessa steg är en process som kan beskrivas som en analyseringsmodell (figur 30). 
Analyseringsmodellen tar även med nästa steg av rapporten, resultat. Tanken bakom detta är att 
analysens upplägg kan förenkla upplägget av resultatet. 
 

1. Identifiera problem, svårigheter och slöseri. Detta utifrån nulägesbildens olika plan i en 
sammanställning. 

2. Analysera och sortera de identifierade problemen och svårigheterna kopplade till första 
forskningsfrågan. 

3. Analysera de relevanta punkterna i (2) efter ”symtom” och relaterat problemområde. 
4. Analysera likheter och skillnader från relevanta problemområden i (3) med teoretisk 

referensram och nulägesbild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Steg 1 – Problemsammanställning 
 
Alla identifierade problem, svårigheter och potentiellt slöseri identifierades utifrån nulägesbilden och 
fylldes in i tabell 5 till 8, som sammanställning. Tabellerna grupperar upp punkterna till respektive 
nulägesområde. 
 

 Steg 2 – Analys och sortering 
 
Steg 2 innebär en analys och sortering av alla de potentiella problem och svårigheter som identifierats 
i steg 1. De sammanställda problemen och svårigheterna får en bedömning: Koppling (K), Indirekt 
koppling (IDK) eller Ingen koppling (IK). Dessa kan ses sammanfattade i tabell 5 till 8. 
 
Dessa viktar om problemen är kopplade till första forskningsfrågan. (K) och en del relevanta (IDK) 
kan då fortsätta granskningen i steg 3. (IK) och övriga (IDK) blir strukna. Kommentarerna i tabell 
5 till 8 argumenterar kort varför kopplingen gjordes, och ger insikt varför det är ett potentiellt 
problem.  

Figur 30 - Analyseringsmodell 
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Forskningsfråga 1: Vilka avgörande problem kan identifieras i hantering och styrning av ett komplext produktionsflöde, karakteriserat av 
att många automatiserade maskinceller handhas av få operatörer, som i sin tur leds av en produktionsledare? 
 

A. Flöde och process 
Tabell 5 - Flöde och process 

 
Nr. 

 
Sammanställning (Steg 1) 

* Koppling till 
forskningsfråga 1? 

(Steg 2) 

 
Kommentar 

1 
Produktionen och bemanningen är uppdelad på ett sådant 
sätt att celler och ingående maskiner emellanåt står 
outnyttjade. 

K 
Effektiviteten och produktiviteten är ofta dålig med färre maskiner 
igång. 

2 
Robotceller kan vara svåra att felsöka, speciellt när 
programvaran är av äldre modell. 

IK 
Problematik med felsökning är inte direktkopplad till 
forskningsfrågan då detta ses som ett process problem. Med andra 
ord så skulle detta problemet finnas med ett fullbemannat flöde. 

3 
Många manuella moment finns i vissa celler, såsom byte 
av bearbetningsverktyg och påfyllning av diverse vätskor, 
skärolja, tvätt vatten etc. 

K 
Manuella moment kräver en operatör på plats i cellen, en operatör 
kan då exempelvis missa varningar från andra celler. 

4 Resurskrävande rengöring av bearbetningsmaskiner. K 

Upprepande moment som underhåll och standardiserade uppgifter 
kan leda till en strängare tidshantering av den lilla tid som finns. 
Detta är ett process problem, men ger viss inverkan om det är en 
eller få personer som utför det. 

5 
Avsaknad av heltäckande visuell signalering vid stopp, 
signallampor sitter illa till och har emellanåt otillräckliga 
varningar. 

K Få operatörer inte kan vara överallt samtidigt. 

6 

Ergonomisk svårighet har identifieras i cell (3) stora och 
små axlar. De stora axlarna väger uppemot 26 kg styck och 
lyfts manuellt upp till mätinstrument, och sedan lyfts 
tillbaks. 

K Tidskrävande och fysiskt krävande moment. 

7 
Celler kan vara mycket smutsiga, olja på golv kan leda till 
halka och värsta fall tillbud. 

IK 
Har en viss koppling till antalet operatörer, dock så avfärdas denna 
punkt på grund av den höga detaljnivån.  

8 
Det finns i dagsläget ingen specifik rutin eller metodik för 
att byta verktyg i bearbetningsmaskiner. 

IDK Tidskrävande moment som kräver operatörs uppmärksamhet. 

* Koppling (K) Indirekt koppling (IDK) Ingen koppling (IK) 
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9 

Det ingående materialet kontrolleras inte djupgående och 
skapar återkommande spån problem och 
bearbetningsproblem. Exempelvis så kan svarvringar 
uppstå som orsaker problem i senare process steg som 
härdning. Maskiner kan stanna och i vissa fall körs 
verktygen sönder. Dessa resulterar även i kassationer av 
redan förädlade ämnen. 

IK Materialavvikelser finns oavsett bemanning. 

10 
Visuell avsaknad av instruktioner, t.ex. typ av olja som 
skall fyllas på vart etc. 

IDK Ett moment som skulle kunnat spara tid. 

B. Operatörs roll i system 
Tabell 6 - Operatörs roll i system 

Nr. Sammanställning Koppling till 
forskningsfråga 1? 

Kommentar 

1 
Vissa tider så är flödet bemannat av endast en 
operatör. 

K 
Med låg bemanning så tar operativa åtgärder längre tid. Vikt på 
förebyggande underhåll blir väldigt stor. 

2 Stödfunktioner är endast tillgängliga vissa tider. IDK 
Svårt för få eller ensam operatör måste hantera problem utan 
stödfunktioner. 

3 Generell otydlighet (instruktioner) K Otydlighet kan leda till mindre aktiv tid för operatör. 

4 

Höga krav ställs på: 

» Kunskap 

» Flexibilitet 

» Skicklighet 

K 
Alla dessa punkter är mycket viktiga för operatör, speciellt när de är 
få eller ensamma. 

5 Innehar mycket odokumenterad kunskap. IDK 
Den odokumenterade kunskapen spar in på tid, vid t.ex. 
återkommande problem. 

6 

Har flera ospecificerade och okontrollerade 
åtaganden: 

» Instruera ny personal. 

» Ha förmågan att lösa problem. 

» Vara drivande inom förbättringar och 
utvärderingar. 

» Få möjligheter att förbättras på individnivå. 

» Inlärd kunskap, ”känsla” för flödet. 

K 

De ospecificerade punkterna är tidskrävande för operatör. Då de är 
ospecificerade så är dessa inte upplyfta och lika kända för PL och 
ledning. De kan ses som dolda uppgifter som tar från den ordinarie 
arbetstiden.  
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C. Produktionsledares roll i system 
Tabell 7 - Produktionsledares roll i system 

Nr. Sammanställning Koppling till 
forskningsfråga 1? 

Kommentar 

1 
PL har naturligt många funktionella ansvar inom 

produktion. 
IDK 

Många uppgifter kan resultera i mindre tid åt ledarskap, men ingår i 
vissa funktionella ansvar. Ansvarsområde kan skilja sig emot 

arbetsuppgift. 

2 PL har mycket ansvar både fysiskt och informativt. 
Måste dels närvara i produktion, leda operatörer och ta 

emot uppdrag från ledning. 
IK Vanligt uppdrag berör inte antalet operatörer. 

3 Det är oklart hur dokumenterad kunskap skall användas, 
och i vilken utsträckning den skall användas. 

Handhavande instruktioner är en självklarhet, men 
stöddokument såsom LPS och verktygsdokument ger 

upphov till rådvillhet. 

IDK 
Det finns mycket tillgänglig information kring exempelvis 

tidsbesparande processverktyg men dessa är ofta outnyttjade. 

4 Har bitvis med information kring lean metodik och 
tankesätt, men har ingen särskilt ställning hur det skall 

eller om det bör användas. 
IDK 

Det finns mycket potential av lean hos PL, men man måste förstå 
grundbitarna för att kunna komma vidare. Kan resultera i bättre 

styrning etc. 

5 Flera underlag kan finnas för samma uppgift. Detta ger 
en osäkerhet kring vilket dokument som skall följas, och 

vem som är upphavaren av dokumentet. 
 

IDK Tidskrävande och onödigt problem. 

6 Informationsförmedling till operatörer är centrerad till 
flödet. 

IK 
Antalet operatörer ses inte som kopplad till 

informationsförmedlingen. 
7 

Beslut inte baserat på fakta. IK 
Av saknande av uppföljningar och stort fokus på att producera, 

skapa värde. Inte kopplad till FF1. 
8 

En fras och mentalitet som upprepas: ”Jag har inte tid”. K 
PL skall våga och kunna skapa förutsättningar till produktion. Det 
är svårt att veta hur mycket man måste göra om man inte vet vad 

man vill göra. Arbetsinstruktioner etc. 
9 

Har fler operatörer att leda än vad internt dokument 
rekommenderar (100-4-25). 

K 
Det interna dokumentet rekommenderar att Leax skall arbeta efter 
100-4-25. Man måste kunna rättfärdiga varför man inte använder 

satta principer. 

10 
PL är ansvariga för certifiering av LPS IDK 

Då PL är direkt ansvarig för certifiering av LPS kan det hända att 
certifieringen sker i bias till avdelning. Man kan stirra sig blint på 

t.ex. vanliga problem. 
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D. Lednings roll i system 
Tabell 8 - Lednings roll i system 

Nr. Sammanställning Koppling till 
forskningsfråga 1? 

Kommentar 

1 Överlämning av projekt till produktion kan ske för tidigt, 
eventuella restpunkter resulterar i övertid för produktion. 

K 
Konsekvensen resulterar ofta i övertid för operatör. Få personer 

får mer att göra på kortare tid. 
2 Materialet blir specificerat av kund. Fastän materialet är 

inom toleranserna, så kan det orsaka 
bearbetningsproblem inom produktion. 

IDK 
Materialavvikelser finns oavsett bemanning, dock i detta fall så kan 

produktion stoppas av material utan fel inom satta toleranser. 

3 
Ökade kvalitetskrav har satt press på ledning IK 

Det ökande kvalitetskraven har ökat kraven hos operatör, men inte 
antalet. 

4 Mycket informationsutbyte sker idag muntligt och inte 
skriftligt. Samspelet har då blivit eftersatt och 

missförstånd kan uppträda. 
IDK 

Osäkerhet kan leda till dåligt utnyttjande av tillgänglig tid inom alla 
roller.  T.ex. Man vet inte vad som gäller förrän det är nedskrivet. 

5 I dagsläget mäts och följs det upp få parametrar. IK Påverkar inte antalet operatörer. 

6 Samspelet mellan stödfunktioner. IDK Kan resultera i dåliga förutsättningar (instruktioner) för operatör. 
7 Beredningsarbetet kan orsaka missbedömda tider och 

oklart förbättringsarbete. 
IDK Kan resultera i övertid och inte kunna utvecklas. 

8 Oro finns för introduktion av nya metoder och termer. IK Oavsett operatörsstyrka så är det samma oro. 
9 Ledning kan ställa otydliga krav. IK Kraven är otydliga oberoende antalet operatörer/PL. 
10 Instruktioner och övriga dokument kan emellanåt ses 

som överarbetade och alltför kontrollerande. 
IDK 

Operatören måste följa instruktioner oavsett om dessa är 
överarbetande. 

11 
Trivseln har gått ned i verksamheten. IK 

Kan ha en viss påverkan på hos operatörers arbetsmotivation, 
dock så är sambandet allt för djuprotad för att koppla till FF 1. 

12 Saknar drivkraft att köra igenom stora projekt (Lean, 
reviderad LPS). 

IDK 
Finns färre möjligheter till införandet av dessa typer av projekt. 

Kan påverka produktion indirekt, även om det inte ens genomförs. 
13 Tidsoptimister i projekt, kan resultera i mer arbete än 

tidigare trott. 
IK Produktionen påverkas oavsett personalstyrka. 

14 Stort fokus har hamnat på direkt värdeökade aktiviteter, 
mindre på indirekta aktiviteter t.ex. öka kunskap, 

produktionssystem mm. 
IDK 

Indirekta aktiviteter ger möjlighet till ett effektivare fokus på de 
värdeökande aktiviteterna. Och därmed är indirekt relaterad till 

FF1. 
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 Steg 3 – Symtom och föreliggande områden 
 
De sammanfattade punkterna i steg 1 presenterar alla de problem och svårigheter som finns i 
nulägesbilden. Steg 2 sorterar ut de punkter och kopplar dessa till den första forskningsfrågan. I 
steg 3 så analyseras informationen från steg 2 ytterligare en gång för att finna en djupare grund, 
och kategori till punkterna.  
 
Tanken bakom detta är att de flesta problem och svårigheter kan bli identifierade som ”symtom”, 
som egentligen är en del av ett eventuell större mer grundläggande problem. Det kan även beskrivas 
som detaljproblem och kan påvisa eventuella gränsöverträdande problem. Detta förenklar även 
teori analysen som sker i steg 4. 
 
A. Flöde och process 
 
Inom flöde och process så identifieras det fem kopplade punkter och två indirekta punkter som är 
kopplade till första forskningsfrågan. Många av punkterna tyder på ineffektivitet och tidskrävande 
uppgifter resulterar i en problematik. Detta kan sammanfattas till att den största problematiken 
inom flöde och process är just ineffektivitet och en del processer som tar tid. Denna ineffektivitet 
och tidskrävande processer kan inte helt tas bort, dock kan deras tid minimeras och effektiveras. 
 
B. Operatörs roll i system 
 
Alla av operatörs punkter är kopplade eller indirekt kopplade till första forskningsfrågan. Det som 
kan identifieras är dels ospecificerade och tidskrävande uppgifter men även alla de krav som 
operatörer har på sig. Då operatör är i första kontakt med maskinerna i flödet så tyds det på att de 
har mycket kunskap kring maskinerna och deras eventuella problem. 
 
C. Produktionsledares roll i system 
 
PL har ett par kopplingar till första forskningsfrågan. Det som kan identifieras är avsaknaden av 
kunskap och information. Avsaknad av kunskap och information kan leda till den mentalitet som 
upprepas ”jag har inte tid”. Då man inte vet t.ex. hur långt dig ett moment tar så vågar man naturlig 
inte svara att man har tid. Man väljer då att gardera sig själv och därmed säkra dels för sig själv och 
för de planerade arbetet. Även så kan en avsaknad av ett användbart övergripande 
produktionssystem identifieras hos PL.  
 
Det finns mycket kunskap och möjligheter, men det finns få instruktioner på hur det skall användas 
och utföras. Detta i kombination med bristen på ”indirekt” tid. En möjlig anledning till bristen kan 
vara allt de funktionellt ansvar som PL har. Det finns helt enkelt ingen tid över till indirekta 
aktiviteter (indirekta aktiviteter kan ses som långsiktigt tänkande). 
 
Slutligen så kan certifieringen av produktionssystemet nämnas som potentiellt problem. Då det är 
PL som utför certifieringen finns det möjlighet till omedveten ”bias”. Detta kan i sin tur leda till 
att certifieringen görs hastigt för att kunna fortsätta med de dagliga uppgifterna. 
 
  



55 
 

D. Lednings roll i system 
 
Lednings koppling till första forskningsfrågan är relativt liten. Anledningen till detta kan vara att 
många av lednings identifierade problem är indirekt kopplade. Ledning har de yttersta ansvaret för 
verksamheten, så mycket av de ledning gör resulterar indirekt i produktionen. 
Projektöverlämningar och informationshantering är kritiska. I dagsläget så sker mycket information 
muntligt vilket kan resultera i missförstånd och brist på information. 
 
Det tyds på att allt mindre tid och energi har lagts på produktionssystemet och på indirekta tiden. 
En simpel anledning till detta är liksom PL, att man helt enkelt inte har tid i kombination med 
mentaliteten ”inte har tid”. 
 

 Steg 4 – Undersökning av teoretisk referensram 
 
Den undersökta teorin beskriver till stor del hur ett produktionsflöde skulle kunna styras. Även så 
försöktes det att finna litteratur som identifierade problem inom olika relaterade områden.  
 
Om man börjar med att granska produktionssystemsdelen av teorin så beskriver den hur viktigt ett 
produktionssystem är för ett företag (Rao & Gu 1997). Produktionssystem har stora möjligheter 
både direkt och indirekt i verksamheten. Menas man kan förbättra sin direkta situation i 
verksamheten och sin konkurrenskraft (Abdi & Labib 2003). Dock så finns det direkta nackdelar 
såsom den ekonomiska insatsen och tiden som krävs för att utforma och införa systemet effektivt 
(ElMaraghy 2006). 
 
I Leax situation så finns det ett grundläggande produktionssystem (LPS) som finns 
väldokumenterad i en handbok. Det finns dock identifierade brister i att utnyttja den kunskapen 
som finns. Även så kan det identifieras att alla ”planen” inte är lika insatta i LPS. Man vet givetvis 
hur man skall jobba, men man har inte varit särskilt driven med just LPS. Detta är en speciell 
situation, då produktionssystemet är utvecklat och det som blivit identifierat är att det inte utnyttjas 
till sin fulla potential.  
 
Lean och Toyotas produktionssystem blev undersökta inom teorin. Anledningen till att dessa blev 
efterforskade är att LPS har koncept och idéer från lean. Situationen som kan identifieras hos Leax 
är ”klassiska” lean, vilket innebär att man är på ”process” steget av lean (Liker 2004). 
 
Man vill ha snabba resultat och (process) förändringar som gör skillnad i produktionen. Man vill 
kunna producera mer med mindre och fortfarande hålla en effektiv nivå. Det är inte fel på något 
vis, då det ofta levererar resultat. Dock så är det svårt att komma närmre långsiktiga mål, 
kontinuerliga förbättringar saktas ned och man riskerar att fastna i sin nuvarande situation. Många 
möjligheter finns då viss kunskap redan finns hos Leax i form av 5S, slöseri och lean tankesätt, 
dock så är detta inte utnyttjat till sin fullaste potential.  
 
Leax i Köping igenkänns som ett SME företag (på svenska SMF – Små och medelstora företag). 
Litteraturen som granskades kring detta sammanfattade de problem som kan uppstå med lean och 
olika SME företag runt om i världen. Litteraturen var jämförelsevis överens om alla de punkter 
som presenterades (Mirzaei 2011; Kumar et al. 2006; Achanga et al. 2005; Kiatcharoenpol et al. 
2015). 
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En stor del av de punkterna som undersöktes över stämmer med Leax nuvarande relation med 
lean. Det är upp till ledningen att införa lean och presentera det för produktion, finansiella medel 
måste finnas till, brist på (indirekt) tid finns, ha den kunskapen som krävs och underhålla den 
kulturen som finns inom företaget. 
 
Leax i Köping har beskrivit kulturen som ett gammalt familjeföretag. Denna kultur är positiv och 
bör finnas kvar, då den ger upphov till tätare samarbete och en ”familjekänsla” på arbetsplatsen. 
Denna måste dock kombineras med ett framåtsiktande produktionssystem såsom lean och/eller 
LPS. 
 
Litteratur undersöktes kring effektiva flöden, standardiseringar och utvärderingar (Sumanth 1997) 
(Bohnen 2009) (Moen & Norman 2006). Dessa relaterar viss information med Leax. 
Standardisering passar bra ihop med Leax produktion, speciellt då Leax själva nämnt att de vill 
bygga in mer i processen. Utvärderingar är som litteraturen beskriver nödvändiga för att kunna 
kontrollera om en förändring gjorde sakläget bättre eller sämre. I dagsläget så följs inte allt för 
många förändringar upp hos Leax.  
 
Mentaliteten igenkänns som, ”kör så hårt det går om det fungerar”. Detta kan ses som en nackdel, 
men det behövs mer information kring Leax utvärderingar för att kunna se den faktiska påverkan. 
Det kan både vara så att Leax spar in pengar på att inte undersöka förändringar en längre tid, eller 
så kanske man förlorar pengar på att förbättringar resulterade i sämre resultat eller att förbättringar 
inte blev ordentligt dokumenterade. 
 
Tämligen mycket tid lades ned på att undersöka för och nackdelar med automation. Grunden till 
detta är att Leax har till stor del automatiserat sin produktion. Enligt litteraturen så finns det en 
mängd fördelar med automatisering, men det finns även en del utmaningar (Groover 2002; Frohm 
2006). Dålig flexibilitet, hög investeringskostnad, tillförlitlighet på utrustning, 
programvaruproblem, långsamma implementeringar, underhåll och kunskapen som krävs för att 
kunna styra, sköta och hantera produktionen. Även balansen mellan automation och människa 
undersöktes (Anezaki et al. 2007). En del av dessa utmaningar kunde identifieras hos Leax.  
 
Kunskapen som krävs för att kunna hantera hela flödet är bred, detta i kombination med att det 
ofta är få operatörer på plats. Förutsättningarna för operatör blir då dålig i många lägen. Detta leder 
även vidare till PL och ledning. Om operatör får problem och inte kan lösa det själv så överlämnas 
det till PL som i sin tur överlämnar det till stödfunktioner via eskaleringsmodellen. Detta verkar 
dock ha blivit minimerat hos Leax då operatörer ofta har den kompetens och skicklighet att de 
problem som uppkommer ofta stannar vid dem själva.  
 
I detta så föreligger det dock en risk att förlita sig allt för mycket på rutinerade operatörer. Om 
sjukdom, ledighet eller annan anledning leder till att rutinerad personal inte finns tillgänglig så 
presenteras ersättare med stora utmaningar. Utifrån nuläget så finns det möjlighet att ta in 
bemanning, dock så är denna begränsat till enklare uppgifter och kräver en investering av tid för 
att kunna lära sig mer avancerade uppgifter. Flexibilitet bland alla ordinarie operatörer värderas då 
högt. Detta ses som den största utmaningen med Leax automatisering, att den kräver en viss 
kunskap och utbildning för att kunna hantera alla maskiner och system effektivt.  
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Slutligen så undersöktes samarbete och kommunikation inom litteraturen. Uppenbart så leder bra 
samarbete till bättre förutsättningar för ett arbete, dåligt samarbete och kommunikation leder till 
sämre förutsättningar (Tarricone et al. 2002). 
 
Inom Leax så ses samarbetet som bra och fungerande, dock så finns det rum för förbättring. 
Kommunikationen tyds att vara enkelriktat mellan vissa plan, vilket innebär att t.ex. operatör talar 
med stödfunktion, men får ingen respons. Ingen eller dålig respons leder till att drivkraft av t.ex. 
förbättringsförslag försvinner. Ideligen finns det orsak varför stödfunktion inte kunde ge respons, 
”brist på tid” exempelvis. 
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6. SLUTSATS OCH RESULTAT  
 

 Leax interna dokument 
 
Leax interna dokument granskades och jämfördes objektivt med de punkter som detta arbete har 
kommit fram till. Då en stor del av informationen var mycket generaliserad så var det väntat att 
finna liknelser. Då dokumentet är internt så har troligtvis muntliga diskussioner lett fram till denna 
tabell. Punkter som hör samman till i slutsats och resultat: ”Förmågan att leda” (4), ”metod” (1) 
och ”slöseri” (1) (2). De muntliga diskussionerna kan även förklara varför det inte finns riktiga 
grunder eller struktur till de beskrivna problemen finns och därmed är det svårt att bedöma de 
potentiella lösningarna. 
 

  Identifierade problem och svårigheter 
 
Här presenteras de relaterade problem och svårigheter som har funnits hos Leax, som är i relation 
till första forskningsfrågan. Strävan har gjorts för att finna grundorsaken till dessa problem, som 
har beskrivits under analysens gång.  
 
Inom flödet och processerna så har flertalet problem och svårigheter identifieras. Det finns alltid 
rum för förbättringar och effektivisering inom produktion, emellertid så bör dessa separeras från 
problem och svårigheter. Med andra ord så får inte potentiella förbättringar ses som problem eller 
svårighet, snarare som en outnyttjad möjlighet. 
 

1. Grundproblematiken inom flödet och process är de tidskrävande uppgifterna som tar upp 
operatörs uppmärksamhet. Visst ostrukturerat arbetssätt i kombination med att det är få 
operatörer inom flödet resulterar i att operatör ofta själv måste kunna lösa och agera efter 
problem själv. Detta förutsätter att operatör har den kunskapen, flexibiliteten och 
skickligheten som krävs. 

 
Operatör måste övervaka och ha kontroll över flertalet celler med ingående maskiner 
samtidigt, detta i kombination med de rutinmässiga delarna i operatörens arbete (figur 31). 
T.ex. värstafallscenario: Verktygsbyte måste ske i en maskin, samtidigt som en annan 
maskin stannar på andra sidan flödet, samtidigt som olja skall tömmas och fyllas på i en 
annan maskin, operatör skiftet innan glömde tömma en spånbinge etc. Detta leder till att 
operatör på plats måste ha mycket information i huvudet och ständigt gå runt, bevaka och 
försöka kontrollera de olika delarna inom produktionen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 31 - Exempel på operatörs kontrollområden 
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Dessa aktiviteter i ”värsta fall” scenariot får ta den tid det tar att åtgärda, men hur skall 
operatör själv prioritera och strukturera upp sina uppgifter på bästa sätt? Hur vet man vad 
som är verkningsfullast att göra i den situationen? Dessa frågor har besvarats i form av de 
rutinerade operatörer som Leax har. De vet t.ex. när oljan i maskin (5) skall tömmas rent 
instinktivt och prioriterar det. Ett problem är då att dessa instinktiva rutiner är i stort sett 
helt odokumenterade. Detta kombineras med de ospecificerade åtaganden som operatör 
har: instruera ny personal, förmåga att lösa problem, drivande inom förbättringar etc.  

 
Leax har i dagsläget en typ av Andon, där operatör har möjligheten att stoppa produktion, 
dock så saknas systematiska bitar för att stödja möjligheten. Det finns ingen visuell 
signalering bortsett från automatisk lampa, eller att robot ställer sig på särskilt sätt. Dagens 
automatiska varningar är dessutom tvetydiga och skiljer beroende cell. T.ex. Gul lampa kan 
betyda olika saker beroende maskin, och det finns ingen visuell klarläggning vad dessa är. 

 
2. Förbättringsarbetet tycks vara eftersatt i dagsläget. PGAS systemet och metodiken är väl 

genomarbetad och systematiserad, dock så saknas det indirekt tid för stödfunktioner att ta 
hand om PGAS punkter. Operatör måste i dagsläget vara drivande för att få igenom 
förbättringsförslag. Förslag som optimalt kan förbättra situationen för operatör och ultimat 
resultera i effektivare produktion.  
 
Risken finns då att (figur 32) att förbättringar blir utdragna under långt tid eller inte ses 
över alls. Röda kurvan beskriver vart förbättringens grad av uppmärksamhet, när operatör 
tappar intresse så finns det inga resurser eller indirekt tid för stödfunktioner att ta hand om 
punkten. 

 

3. Problem och utmaningar som identifierades hos PL var att produktionssystemet LPS tyds 
att vara dåligt utnyttjat och att arbetstiden inte räckte till för alla arbetsuppgifter. Frasen 
som upprepas ”jag har inte tid” har blivit en mentalitet och en gardering. Denna fras 
kommer att finnas till så länge man inte vet ”vad” man vill eller ”skall” göra, sammanfattat 
så är PL synnerligen händelsestyrd i dagsläget och måste reagera på vad som händer just 
nu. 

 
4. Strukturen 65-3-30(5) är oense rent konstitutivt mot Leax interna dokument för ledning 

och fabriksuppbyggnad, anledning är den ansträngda situationen som Leax befinner sig i 
rent ekonomiskt och hur marknaden ser ut i dagsläget.  

 

Figur 32 - Risk för PGAS punkt 
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Strukturen leder till att det finns färre operatörer totalt och större krav har hamnat på PLs 
ledarförmåga och hos operatörernas möjlighet till övertid och krav (kunskap, flexibilitet 
och skicklighet). 
 

5. Problem och utmaningar identifierade hos ledningen är liknande PLs. Mycket att göra med 
lite tid tillgänglig som resulterar i omprioriteringar. Man skjuter upp problem och förslag. 
Mindre drivkraft har hamnat på indirekt värdeskapande aktiviteter (långsiktigt tänkande). 
Man saknar då även kraft att driva igenom stora förändringar och revideringar 
(produktionssystem). 

 
Man har riktat om sitt fokus till att vara händelsestyrda och försöker att producera så 
mycket som möjligt med så få resurser som möjligt, samtidigt som de får allt större kvalitets 
krav från kund. 
 
Större krav sätter i sin tur press på produktion. Om förutsättningarna inte är ordentligt 
översedda och t.ex. projektöverlämning inte görs oklanderligt riskeras det i övertid för en 
redan ansträngd operatörsstyrka och för PL.  

 

  Förbättringsförslag  
 
Här presenteras de förbättringsförslag som rekommenderas till Leax, som är i relation till andra 
forskningsfrågan. De kan igenkännas som generella förslag som är värda att diskutera vidare och 
se deras faktiska användning i den dagliga verksamheten hos Leax. 
 

1. Då operatör måste övervaka och ha kontroll över flertalet celler med ingående maskiner 
samtidigt, ibland helt ensam. Så måste det finnas ett stimulerande kontrollsystem. Istället 
för att operatör ständigt skall leta efter problem så bör informationen om t.ex. stopp 
komma mer visuellt och naturligt. Detta innebär att varningar och tecken på stopp är 
tydligare (figur 33).  

 
Rutinerad operatör går direkt till (5), annan operatör kan gå runt till alla celler innan (5) 
upptäcks. Istället så bör (5) säga ifrån via timer eller varningssystem till operatör direkt. Då 
kan fokus hamna på (5) och status på övriga celler inte ständigt behövs kontrolleras. 
 
Leax system för Andon och automatiska signaler bör uppdateras och standardiseras så 
signaler betyder samma sak, och att de finns en central informationspunkt för varningar 
och status. Antingen i manuell form via t.ex. whiteboard eller automatisk via bildskärm eller 
lampor. 
 

Figur 33 - Exempel på stimulerande varningssystem 
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Detta i kombination att ”kontrollen” i cellerna standardiseras, så man strukturerar sättet 
man arbetar på. T.ex. man har rutin med checklista, som kan kontrollera statusen på en 
specifik cell eller maskin. 
 
I dagsläget så kan rutinerade operatörer ”känna av” när t.ex. olja skall tömmas eller detalj 
mätas. Denna inarbetade rutin bör sammanfattas i skriftlig form så kunskapen kan dels 
spridas vidare och dokumenteras för framtida användning. Även så bör problemlösning 
som utförs av operatör dokumenteras. Denna dokumentation behöver inte vara allt för 
heltäckande (då tanken är att spara tid inte spendera tid på att dokumentera), det är 
tillräcklig att ha checklista per operatör, maskin eller cell. Innehållet kan t.ex. vara status, 
stopp, problem, lösning etc.  
 
Tanken är att checklista skall utvecklas tillsammans med rutinerad operatör som redan har 
den odokumenterade kunskapen, de vet produktionen och dess ingående maskiner bäst. 
Emellanåt så kan det vara begivet att övertyga operatör som redan kan allting att spendera 
tid att skriva ned redan känd information.  
Det är vägande att åsidosätta den existerande kompetensmatrisen, då denna inte täcker alla 
de exempelvis dolda uppgifterna som operatör har (även ”känslan”), som identifierades i 
analysen. Här bör kompetensmatrisen uppdateras och utvidgas i kombination med t.ex. 
den nämnda checklistan. 
 
Slutligen så bör rutiner utredas för operatör vid driftstopp. Det är beskrivet i handlingsplan 
att operatör skall arbeta med annat under tiden anledningen till exempelvis stopp repareras 
av stödfunktioner. En generell rekommendation är att rikta om allt fokus till icke 
värdeskapande aktiviteter under tiden produktionen står stilla (yttre och inre ställtider), 
detta innebär t.ex. en del förebyggande underhåll (beror på hur man ser det), fylla på olja i 
maskiner, hantera transporter av material, städa etc. och bygga upp en struktur som 
identifierar vad som är vad och varför man bör göra det då. 
 

2. Förbättringsarbetet tycks vara eftersatt i dagsläget. PGAS systemet och metodiken är som 
tidigare nämnt väl genomarbetad och systematiserad. Dock så finns det en avsaknad på 
indirekt tid som krävs för att kunna genomföra förbättringar och tänka långsiktigt. 
 
En anspråkslös lösning på detta skulle varit att anställa mer personal eller avsätta mer 
resurser för indirekt tid. Ingendera av dessa är dock möjliga i dagsläget, och är inte till 
relation till andra forskningsfrågan. 
 
Istället så får man undersöka den existerande tiden och de resurser som finns tillgängliga. 
Om man inte har indirekt tid så får man antingen avsätta tid för den, omprioritera eller 
skapa indirekt tid. Exempel på skapandet är förslaget tidigare, att strukturera upp och se 
över varningar för att effektivisera den tid t.ex. operatör eller stödfunktion har tillgängligt.  
 
Ett annat förbättringsförslag för Leax är att introducera ett tillfälligt koncept; ”mikro 
förbättringar”. Om det i dagsläget inte går att avsätta, skapa eller omprioritera får man 
maximera den lilla tid man har tillgängligt. Tanken bakom detta är att man bibehåller 
konceptet ”kontinuerliga förbättringar” med minimal insats. Den tiden kan även fungera 
som en periodisk paus som kan skapa stabilitet och struktur i förbättringsarbetet 
(förbättringarna ses inte bara t.ex. kvalité förbättringar, en grundtanke är att de även kan 
frigöra ytterligare tid för förbättringsarbete).  
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De aktuella punkterna bör finnas visuellt tillgängligt så de inte glöms bort eller begravs av 
andra punkter i en databas. Leax databas och hantering efterliknar mycket den i en 
funktionell verkstad, vilket innebär att man har en avlägsen datakonsol där informationen 
förs in och status kan ses. Informationen bör finnas lättillgänglig till den som fört in den 
(t.ex. operatör) och vara dels aktuell och uppdaterad. I dagsläget så kan PGAS lista skrivas 
ut och sättas upp på avdelnings(gemba) tavla, detta måste dock tas ett steg till och prioritera 
den visuella delen istället för databas delen. ”Vad gör vi just nu”, ”hur ligger vi till” dessa 
två delarna samt hur dessa visuellt presenteras. 
 
PGAS punkter måste även kunna specificeras i deras omfattning. I dagsläget så hanteras en 
1000 kr punk lika som en 100 000 kr punkt. Slutligen så måste PGAS punkter struktureras 
så de automatiskt följs upp i ett specificerat intervall. T.ex. en PGAS punkt utfördes för en 
månad sedan, en månad senare genereras det automatiskt en PGAS punkt för utvärdering 
av den tidigare PGAS punkten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta exempel är dock endast möjligt om man ligger bra till med sina PGAS punkter. Man 
måste motivera vad man vill göra. Utvärdera/följa upp tidigare punkter eller lägga fokus på 
att genomföra nya. 
 

3. Produktionssystemet är dåligt utnyttjat i dagsläget. Anledningen till detta sammanfattas 
som ”brist på tid” och otillräckliga instruktioner hur det skall och bör användas.  
 
En trolig anledning till ”brist på tid” mentaliteten är att man inte vågar åta sig problem och 
uppgifter då man är orolig att oförutsedda (mer prioriterade) problem eller uppdrag kan 
framträda. Man är som tidigare nämnt mycket händelsestyrda och fokuserar på nuet. Om 
långsiktigt tänkande skall vara möjligt så behövs det indirekt tid även här. På samma sätt 
som tidigare punkt så måste denna skapas från den redan existerande tiden.  
 
Ett förslag är att utveckla handlingsrutiner för oförutsedda problem eller uppdrag. För att 
kunna utveckla dessa så behövs det dels information och resurser för att kategorisera och 
göra handlingsrutinerna tidseffektiva och användbara. Exempel på informationskälla är den 
förslagna checklistan i punk 1.  
 
Om (rutinerad) operatör dokumenterar t.ex. återkommande problem med tillhörande 
lösning en viss tid, så finns denna kategoriserad för tillhörande maskin eller cell. Om samma 
problem uppstår och annan operatör är på plats och som inte kan lösa problemet. Så tar 
den operatören kontakt via eskaleringsmodellen med PL. Om PL inte kan lösningen från 
minne så kan PL först pröva den sammanfattade och kategoriserade informationen för 
tillhörande maskin från den rutinerade operatören, innan man tar hjälp av t.ex. 
stödfunktioner. 
 

Figur 34 - Automatisk uppföljning av PGAS punkter 
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Ultimat så kan operatören i första läget kontrollera dokumentet från rutinerad operatör. Då 
kan återkommande problem inom produktion minimeras och hållas till operatörsnivå, 
vilket kan resultera i indirekt tid för PL och stödfunktioner.  

 
Dock finns det risk i detta att operatör får allt för mycket att hantera, så det måste finnas 
en balans. Figur 35 beskriver förslaget via delar av eskaleringsmodellen. 

 
 

Ett slutligt förslag är att kontrollera dagens status på produktionssystemet. I Leax 
verksamhet så används produktionssystemet som en del som marknadsföring och som 
försäljningsargument hos kunder. LPS består av branschens ”guldkorn” i form av dess 
verktyg och utformning, hur pass relevanta är dessa för Leax interna verksamhet? 
 
Man bör revidera LPS till en nivå som i alla fall klarlägger de aktiva delarna i verksamheten, 
så dessa kan stabiliseras och byggas på ytterligare. Figur 36 exemplifierar att LPS bör brytas 
isär till de externa och interna bitarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figur 35 - Förslag på hantering av återkommande problem inom produktion 

Figur 36 - Exempel på möjlig omstrukturering av LPS 
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4. Strukturen 65-3-30(5) som är oense rent konstitutivt mot Leax interna dokument för 
ledning och fabriksuppbyggnad kan vara en bidragande anledning till Leax nuvarande 
situation. Det tycks vara att man ändrade organisationsstrukturen utan att ändra sin 
metodik inom produktion. Metodiken som då finns i dagsläget är den som tidigare var 
utvecklad och tänkt för 100-4-25 bemanning, en kommentar till detta är att den nuvarande 
ledningen är yngre än den aktuella produktionen. 
 
Det är svårt att utveckla ett förbättringsförslag till detta då strukturen hanterar hela fabriken 
och verksamheten på en nivå som inte blivit noga undersökt i detta arbete. De förslag som 
kan ges är att styrande rutiner och dokument (delvis LPS) behövs ses över och revideras 
om de skall fungera effektivt och vara hjälpsamma. Den troliga tanken bakom dessa rutiner 
och principer är just att effektivisera den tillgängliga tiden för personal och skapa de 
förutsättningar som behövs för alla undersökta planen i arbetet. 
 
Då tiden innan inte har undersöks (när 100-4-25 var aktivt) så är det svårt att säga hur exakt 
verksamheten fungerade. Den omedelbara skillnaden är den allmänna 
bemanningsstrukturen men även chefs/ledning strukturen. När strukturen gick ned i antal 
anställda så minskades operatörsanalet men även antalet mellanchefer (upplyfta 
operatörer). ”Blinda fläckar” kan ha uppstått som tidigare hanterades av dessa 
mellanchefer. Figur 36 beskriver denna som att färre operatörer och mer uppgifter för PL 
genererar okontrollerade ”Blinda fläckar”. 

Fläckarna kan vara allt från specifik kunskap, rutin eller någon form av betydande uppgift. 
Spartanskt beskrivet så saknas det något som fanns tidigare. Rekommendation är då att gå 
vidare med detta tankesätt och identifiera de potentiella fläckarna och täcka igen dessa med 
(existerande) operatörer eller ansvariga. 

Figur 37 - Hur "fläckar" kan ha uppstått 



65 
 

5. Det är även svårt att ge rekommendationer för hur ledning skall rikta sitt fokus för 
verksamheten. Om man väljer att vara händelsestyrd så finns det både för och nackdelar, 
desamma gäller om man väljer att jobba med indirekt tid eller teoretiska funktioner i 
verksamheten. Alla koncept och verktyg är inte perfekta, de har sina för och nackdelar. I 
själva verket handlar det om att finna rätt balans för ens verksamhet, som passar just nu.  
 
Vad gäller större koncept så som lean och 5S så bör man vara aggressiv i dess utformning. 
Man bör sätta mål som man får arbeta hårt för, inte mål som man vet att man kommer 
klara innan man ens har satt igång. I dagsläget så känns de indirekta delarna (t.ex. lean) i 
Leax verksamhet tämligen spretiga, outnyttjade och okontrollerade. 

 

 Generalisering av problem inom tillverkande industri 
 
Här beskrivs de problemen och svårigheterna som blivit identifierade som generaliserade. Vad de 
innebär för liknande industri och verksamheter. Både problemen och de potentiella lösningarna 
presenteras. 
 

1. Problematiken ”kontroll” kan återfinnas i alla verksamheter. T.ex. Operatörer som skall 
hantera maskiner eller hela celler måste ha förutsättningar i form av instruktioner och 
styrande dokument. Som denna studie har visat så räcker inte alla dessa dokument till alla 
gånger, utan man måste ha mycket dold kunskap kring det existerande flödet som är i 
odokumenterad form.  
 
Rutinerade operatörer ses som en mycket viktig ofta outnyttjat resurs. Dess kunskaper är 
ofta inte dokumenterade och förblir ofta så, då inget kunskapsbyggande system täcker den 
formen av ”skicklighet” eller kunskap av den typen. 
 
Förbättringsförslag är att vända riktningen på informationen, så maskinerna själva via 
automatiskt ”andon” varnar operatör, istället för att operatör konstant letar efter problem. 
”Ge” kontrollen till operatör istället för att de måste ”ta” den. För att kunna skapa detta 
automatiska ”andon” så behövs den kunskapen som rutinerade operatörer besitter. 
Systemet bör utformas av rutinerad operatör tillsammans med t.ex. stödfunktioner. 
 

2. Eftersatt förbättringsarbete är mycket generaliserbart, då responsen från t.ex. 
stödfunktioner som genomför förbättringar är ”brist på tid” eller ”brist på resurser”. 
Personen som kom på förbättringen är många gånger den enda som är drivande och håller 
förbättringen levande. Om förbättringssystemet tillåter så kan förbättringen slutligen 
begravas när personen tappar intresse och/eller inte längre kan vara drivande. 
 
Tankar och idéer som formar förbättringsförslag måste tas omhand i tidigt skede. Det är 
bättre att få ett direkt ”nej, inte just nu” istället för en utdragen energikrävande process som 
inte resulterar i någonting. 
 
Systemet som tar omhand förslagen måste kunna prioritera och hantera dem för vad det 
är. Enklare/mindre förbättringar som är simplare i sin utformning har ofta en lägre 
ekonomisk insats att genomföra än mer komplicerade förslag, det kan därför vara av större 
intresse att lägga fokus på enklare och realiserbara förbättringar.  
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Utformningen och hanteringen av förbättringsförslag måste balanseras med det som är 
möjligt för dagens industriella verksamhet. Om ingen indirekt tid finns så måste 
förbättringssystemet kunna handskas med detta. T.ex. ha flera nivåer av de aktiva 
förbättringssystemet.  
 
Lägsta nivån kan hantera enklare förbättringar, medel kan ta sig an ett par större projekt 
och de högsta nivån tillåter större investeringar och projekt. Detta måste då kombineras 
med en klar framåtblickande plan så man inte riskerar att fastna på de lägre stegen. 
 

3. Produktionssystem är en stor del i ett tillverkandeföretag, men som detta arbete har påvisat 
kan det vara en synnerligen otydlig del. Produktionssystem för SMF och mindre industri 
tycks röra sig emot en mer teoretisk del än praktiskt. Med viss spekulation så ser mindre 
företag hur de ledande företagen arbetar med sina system och försöker sedan efterlikna 
dem. 
 
Man är osäker hur det skall utnyttjas och vilka ingående (teoretiska) verktyg som egentligen 
bör användas. När denna osäkerhet kombineras med den strikta tid som finns tillgänglig, 
så resulteras det i att produktionssystemet står outnyttjat och även fastnar i sin utveckling. 

 
Studien uppmärksammade att företag gärna undviker att revidera sina produktionssystem 
då det är en så pass ekonomisk och tidskrävande process. En viktig del som kunnat 
identifieras är att man inte skall fastna i sitt nuvarande läge. Produktionssystemet måste 
hela tiden utnyttjas så de kan röra sig framåt i utvecklingen. Om det inte utnyttjas kan man 
inte se vad som faktiskt fungerar och de som inte fungerar. 
 

4. Denna punkt hanterar termen ”downsizing”. Den innebär att man effektiviserar sina 
produktionsflöden genom att skära ned på personal och effektivisera den personal som blir 
kvar. 
 
I likhet med detta arbete har kunnat påvisa så kan ”fläckar” uppstå i en verksamhet. 
Personal som tidigare hade hand om en specifik rutin (som ofta är odokumenterad) 
försvinner och symtom uppstår kring denna. Rutinen är i detta fall grundorsaken, och 
symtom som t.ex. sämre tidsplanering uppstår. 
 
Det är en stor risk att använda sig av ”downsizing” då kunskap med stor sannolikhet 
försvinner från företaget, men det är också en av de metoder som tillämpas i yttersta fall 
där företagets fortlevnad står på spel. 
 
Det förslaget som kan rekommenderas i och med ”downsizing” är att dokumentera den 
existerande kunskapen i ett tidigt skede så man är redo när en eventuell lågkonjunktur 
inträffar. Även lägga fokus på en bred kunskapsnivå inom företaget så maximal 
bemanningsflexibilitet kan uppnås. 
 

5. Liksom Leax tidigare nämnda rekommendation så finns det för och nackdelar med att vara 
händelsestyrd. Det är svårt att ge en faktisk rekommendation på hur man skall agera. Skall 
man fokusera på indirekt tid, eller skall man ta problem och svårigheter när de uppstår? 
 
Det är svårt rent att rekommendera en potentiell lösning, då det är en fin balans mellan 
indirekt tid och händelsestyrning. Denna punkt behöver mer information kring hur 
specifikt företag föredrar att arbeta och sedan se för och nackdelar med det.  
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7. DISKUSSION  
 
Initialt så förutsattes det att detta arbete skulle bli centrerat kring produktion och de faktiska 
processerna som ingår. Information i form av statistik var väntad att samla in. Dock när arbetet 
var igång och forskningsfrågorna ställts så växte arbetsområdet exponentiellt. Det ses som både en 
fördel och en nackdel att arbetet blev så pass brett. Fler potentiella problem kunde sammankopplas 
och större delar av verksamheten kunde undersökas. Undersökningen blev dock förhållandevis 
grund i de undersökta områdena.  
 
Första fokus var att identifiera så många problem och utmaningar som var möjligt. Det är 
förvånansvärt enkelt att hitta alla möjliga problem när man är en utomstående som kommer in i en 
verksamhet. Speciellt när man har en så pass bred teoretisk bakgrund. Verkligheten presenterade 
en utmaning i sig att försöka hålla sig till de problem som faktiskt spelade någon roll, men samtidigt 
inte undvika de potentiella kopplingar som de ”mindre relevanta” problemen har. Arbetet hamnade 
i en liknande situation som Leax själva har, mycket att göra med begränsade resurser och tid. 
 
Det kan ses som negativt att ständigt beskriva de potentiella problem som en verksamhet har, man 
får ha i baktanke att denna rapport fokuserade på att finna problem och inte lägga större tid åt det 
som fungerade. Arbetet och författaren ser även de identifierade problemen som möjligheter och 
inte som besvär. 
 
Metoden som utvecklades och användes i arbetet fungerade bra. Dock så lades allt för mycket tid 
ned på metod i början av arbetet. Försök att strukturera upp ett arbete som hanterar 
problemidentifikation resulterade i att metoden ständigt fick revideras och ses över när 
arbetsområdet expanderades. För att undvika detta så skulles distinktare ramar om projektet sättas 
så tidigt som möjligt, istället för att fortsätta på bredden så skulle fokus riktas djupare i de problem 
som identifierats.  
 
Detta relaterar även till den teoretiska delen av arbetet, inte förens relativt sent i arbetet så tyds det 
att mer information behövdes kring ”mjuka” delar såsom mänsklig interaktion (samarbete) och 
kommunikation. Detta resulterade i att en del av de teoretiska kapitlen är relativt skarpa och korta, 
då fokus i slutet var främst att kunna leverera att fullständigt arbete inom den satta tidsramen. 
 
Figurer och modeller som utvecklades var oväntad användbara i projektet, inte bara som förklaring 
till läsaren utan också som förståelse för författaren själv. Figurer som visuellt beskriver t.ex. de 
”plan” som data samlades ifrån i figur 5, var hjälpsam i hur verksamheten fungerar och hålla koll 
på vart information härstammade ifrån. 
 
Viktningen och kopplingarna i analysen var först tänkta att anslutas till litteratur som generaliserar 
problemen, så starkare argument kunde föras varför dessa blev valda. Dock så presenterade inte 
tidsramen inom projektet den möjligheten och för att projektet skulle framskrida så beslöts 
punkterna utifrån författarens kännedom. Detta ses som den största bristen i arbetet. 
 
Slutligen så var det en utmaning att bibehålla en ”röd tråd” inom arbetet och inom rapporten. Det 
har varit mycket svårt då informationen var mycket spretig i början och tiden det tog att få ned 
analysen på papper och få informationen konkret. Strukturen har upplevt många revideringar, och 
den slutgiltiga har fokuserat på att lägga vikt på den ”röda tråden” och framförallt hålla uppe 
intresset för läsaren. 
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 Rekommendationer till framtida arbeten 
 
Nya frågeställningar som uppkom under detta arbete var: 

- Vad är den ekonomiska effekten av den identifierade problematiken? 

- Är det liknande problem i andra produktionsflöden? 

- Är det liknande problem i Leax andra (utomlands) fabriker? 

- Vad är effekten av rekommendationerna i verkligheten? 
 
Intressanta frågeställningar som ligger utanför arbetets avgränsningar: 

- Hur fungerar teknik och supportavdelningarna (stödfunktioner)? 

- Hur fungerar Leax industrial system i jämförelse med LPS? 
 
Alternativa metoder för att nå andra/bättre resultat var: 

- Aktivt arbeta på företaget liksidigt med operatör/PL/ledning (de olika planen). 

- Fokusera på ett identifierat problem och ge flertalet lösningar. 
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8. BILAGOR 
 

 Bilaga 1 – Diskussion och Intervjufrågor 
 

- Vilka källor till slöseri finns det i ett flöde som sköts av få operatörer?(Första forskningsfrågan) 

- Är problemen generella över alla Leax fabriker, t.ex. jämfört med Glasgatan? 

- Hur fungerar LPS systemet och handboken i dagsläget? 

- Om det är tidsbrist, kan man inte rikta fokus åt det som behöver det? 

- Hur fungerar det om ni tar in bemanning, eller personer som tidigare inte har arbetat enligt ert arbetssätt? 

- Vad är det slutgiltiga målet när alla stegen är gjorda inom LPS? 

- Hur lean är ni i dagsläget? 

- När operatör blir tillfrågad angående om produktionssystem och lean, så ses de endast som begrepp. 

- När det blir dags i framtiden att gå ned och titta på lean, hur kommer det gå till? 

 


