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Abstract 
This report is based on a case study of a company whose production consists of textile labels 
for companies in the textile industry. The case company is facing problems with its lead time 
to customers. Therefore, the company seeks ways to make their business more efficient while 
creating a stable foundation for future expansion. Thus, the purpose with this thesis is to find 
out which tools and methods that can be used to shorten the total throughput times for the case 
company as well as other companies operating within the examined context.  
 
The value of a product is normally defined as the price that a customer is willing to pay for it. 
For a manufacturing company, it’s not only important to produce the “right” goods, i.e. goods 
with a high market demand. It’s also important to produce said goods “the right way” by 
achieving the most efficient product transformation process. The relationship between 
customer value and total production cost is crucial in order to achieve high profit. Thus, it is 
important that companies work actively to minimize the inefficiencies that doesn’t contribute 
to adding customer value. 
 
The empirical study that was carried out, combined with the scientific framework, laid the 
foundation for the subsequent analysis and discussion. This, in turn, was used to reach the 
purpose of the study. The conclusion was that adapted Lean Production and Theory of 
Constraints principles can be used to streamline the flow of materials within the examined 
context. The proposed savings is mostly in the form of reduced work-in-process inventory, 
which shortens the total throughput time accordingly.  
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II 

Sammanfattning 
Denna rapport omfattar en fallstudie på ett företag som producerar tryckta textiletiketter till 
företag inom textilbranschen. Företaget har idag vissa problem med ledtiden till kund. Därför 
vill de effektivisera produktionen och samtidigt skapa förutsättningar för en eventuell 
framtida expansion. Syftet med studien är således att finna metoder och verktyg som kan 
användas för att förbättra materialflödet och förkorta genomloppstiden hos fallföretaget och 
andra företag verksamma i liknande kontext.  
 
En produkts värde definieras normalt som det pris en kund är villig att betala för produkten. 
För ett tillverkande företag är det inte bara viktigt att producera rätt saker, d.v.s. produkter 
som marknaden efterfrågar, utan det är också viktigt att tillverka dessa produkter på “rätt sätt” 
genom att uppnå en så effektiv produktförädlingsprocess som möjligt. Förhållandet mellan 
kundvärde och produktionskostnad är centralt för ett företags lönsamhet. Således är det viktigt 
att som företag sträva efter att minimera de ineffektiviteter i produktionsprocessen som inte 
tillför ökat värde till kunden.  
 
De empiriska studier som utfördes på fallföretaget kombinerat med den teoretiska 
referensramen utgjorde kärnan för efterföljande analys och diskussion vilken användes för att 
besvara syftet. Slutsatsen drogs att anpassade principer av Lean Production och Theory of 
Constraints kan användas för att effektivisera materialflödet i den undersökta kontexten. De 
besparingar som hade kunnat göras består främst av reducerat antal produkter i arbete. 
Därmed kan den totala genomloppstiden reduceras för produkterna.  
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Förord 
Denna rapport är resultatet av det examensarbete om 15 högskolepoäng som utförts på 
Rudholm & Haak under våren 2017. Examensarbetet utgör det avslutande momentet på 
högskoleingenjörsprogrammet Industriell ekonomi – arbetsorganisation och ledarskap vid 
Högskolan i Borås. 
 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till Robin Carlsson på Rudholm & Haak, som har 
iklätt sig rollen som handledare och bidragit med mycket värdefull insyn i 
produktionsprocessen. Vidare vill vi tacka vår handledare på högskolan, Agnes Andersson 
Wännström, vars konstruktiva kritik höjt kvaliteten på rapporten avsevärt. 
 
Det är också på sin plats att tacka all personal i produktionen för ett varmt mottagande under 
våren och en välvilja att ställa upp på intervjuer och bidra med värdefull information om 
produktionsprocessen. 
 
 
Andreas Andersson Wallerius & Niklas Malmén 
Borås, maj 2017 
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1 Introduktion 
Detta kapitel syftar till att redogöra för bakgrunden och syftet med detta examensarbete. 
Därtill presenteras den problemformulering och de frågeställningar som använts för att svara 
mot arbetets syfte. I kapitlet redogörs även för de avgränsningar som gjorts. 
 

1.1 Bakgrund 
Att skapa långsiktiga konkurrensfördelar handlar om att göra saker annorlunda relativt 
konkurrenterna eller göra samma sak fast bättre (Porter 2001). För ett tillverkande företag är 
det inte bara viktigt att producera rätt saker, d.v.s. produkter som marknaden efterfrågar, utan 
det är också viktigt att tillverka dessa produkter på rätt sätt genom att uppnå en så effektiv 
produktförädlingsprocess som möjligt (Olhager 2013). Detta har lett till att många företag 
söker minimera de ineffektiviteter i produktionsprocessen som inte bidrar till att ge 
produkterna ökat värde (Santa, Ferrer, Bretherton & Hyland 2009). 
 
En produkts värde definieras normalt ur kundens perspektiv och kan ses som det pris en kund 
är villig att betala för produkten (Olhager 2013). Det upplevda kundvärdet utgörs av faktorer 
som pris, kvalitet, flexibilitet och leveransförmåga (ibid.). Olhager (2013) framhåller att 
förhållandet mellan kundvärde och produktionskostnad är centralt för ett företags lönsamhet. 
 
Att skapa värde för kunderna är ett vitalt synsätt i produktionsfilosofin Lean (Bergman & 
Klefsjö 2012). Enligt lean betraktas de processer som inte tillför något värde till slutkunden 
som slöserier (Manfredsson 2016). Fokus skall ligga på kunden och därför behöver de 
slöserier som inte tillför produkterna (kunderna) något värde avlägsnas. Vidare beskriver 
Pheng, Shang och Peter (2016) att det finns sju typer av slöserier: lager, transporter, rörelse, 
väntan, överproduktion, överprocessering och defekter. 
 
Lean produktion föddes ur fordonsindustrin, närmare bestämt på Toyota, efter andra 
världskriget. Grundtankarna är till stora delar synonyma med Toyota Production System 
(TPS). Begreppet “lean produktion” myntades dock först 1979 när MIT jämförde olika 
biltillverkare (Petersson et. al. 2015). Sedan Toyota började använda sig av lean har det även 
spridit sig till andra områden, där textil- och konfektionsindustrin är ett av flera exempel 
(Pheng, Shang & Peter 2016; Manfredsson 2016). Däremot menar Manfredsson (2016) att 
många företag i denna industri har varit sena med att implementera lean och andra 
managementfilosofier som skulle kunna användas för att nå ökad effektivitet. Således finns 
det ett intressant forskningsgap på området.  
 
Det är i konfektionsindustrin som fallföretaget för denna studie; Rudholm & Haak, är 
verksamt. Koncernen som bolaget ingår i betraktas som marknadsledande inom 
tillbehörssegmentet med sin tillverkning av bland annat knappar, dragkedjor och 
tvättrådsetiketter till en internationell marknad. Företaget har under hösten 2016 tagit över 
produktionen av textiletiketter i Sverige från ett annat företag i koncernen. Den nya 
produktionslinjen har expanderat allteftersom kundefterfrågan har ökat. Den snabba 
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expansionen har lett till att fokus har hamnat på att skala upp produktionen för att 
tillfredsställa kundbehoven snarare än att optimera produktionsprocessen. 
 
Med utgångspunkt i ovanstående problematik är det väsentligt att undersöka företagets 
material- och informationsflöden. För Rudholm & Haak, liksom för andra företag, är det av 
största vikt att företagets egna flöden utnyttjas mer effektivt än konkurrenternas (Manfredsson 
2016). På så sätt kan företaget vinna marknadsandelar, nå ökad lönsamhet och skapa en 
utgångspunkt för ständiga förbättringar. 
 

1.2 Syfte 
Detta examensarbete syftar till att finna metoder och verktyg som kan användas för att 
förbättra materialflödet och förkorta genomloppstiden hos varuproducerande företag inom 
konfektionsbranschen. Empiriskt ämnas syftet besvaras genom en litteraturstudie samt en 
fallstudie av ett företag inom ovan nämnda bransch. 
 

1.3 Problemformulering 
Med utgångspunkt i syftet som presenterats i avsnitt 1.2 har följande frågeställningar 
formulerats: 
 

- Vilka metoder och verktyg kan användas för att förbättra materialflödet hos ett företag 
som producerar tryckta textiletiketter till konfektionsbranschen? 

- Vilka besparingar kan göras genom att optimera materialflödet? 
 

Examensarbetets mål är att besvara de ovan uppställda frågeställningarna genom: 
  

- Kartläggning av material- och informationsflödet hos fallföretaget 
- Att identifiera brister, problemområden och möjligheter 
- Presentation av förbättringsåtgärder 

 

1.4 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till fallföretagets produktionsanläggning i Borås och exkluderar därmed 
de produktionsanläggningar som företaget har i andra länder. Vidare avgränsas studien till att 
behandla materialflödet för tvättrådsetiketter med avseende på fallföretagets två största 
kunder. Dessa kunder representerar varsin typisk produktvariant som tar olika vägar genom 
flödet. För att illustrera deras vikt kan nämnas att de tillsammans står för 79 procent av den 
totala orderingången, varför det ansågs relevant att basera värdeflödeskartläggningen på just 
dessa kunder och deras typiska produktkonfigurationer. Därmed inte sagt att produkterna inte 
kan ta andra vägar genom flödet. De förbättringsförslag som presenteras kommer dock att 
påverka även de andra produkterna som bearbetas i produktionsflödet. 
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Med material- och informationsflöde avses flödet från ordermottagande tills ordern läggs i 
färdigvarulager i väntan på utleverans. Denna definition exkluderar därmed allt som sker 
utanför produktionsprocessens väggar, exempelvis på leverantörs- och marknadssidan. 
 
Studien kommer inte analysera företagets slutlager eftersom styrningen påverkas av fler 
faktorer än den studerade produktionsprocessen. Vid utleverans kombineras produkter från 
den studerade produktionsprocessen med andra produkter som företaget lagerhåller eller 
tillverkar på annan ort. Därmed påverkas leveranserna av tillgängligheten på det material som 
ska samfraktas med textiletiketterna.  
 
I och med att studien endast utgår ifrån ett begränsat antal olika verktyg utgör valet av dessa 
en avgränsning med avseende på den teoretiska referensramen. Detsamma gäller för området 
lean, som innefattar ett stort antal verktyg och metoder vilka skiljer sig åt beroende på kontext 
och betraktare. 
 
För att säkerställa respondenternas anonymitet kommer de transkriberade intervjuerna inte att 
inkluderas som bilagor till denna rapport. 
  
Avslutningsvis omfattar denna studie de teoretiska förbättringar som skulle kunna göras på 
företagets produktionsavdelning. Arbetet med att implementera de förbättringar som föreslås 
lämnas istället som en rekommendation till fallföretaget att genomföra. 
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2 Metod 
I detta avsnitt beskrivs de metodval som gjorts samt det praktiska genomförandet av studien. 
Slutligen behandlas även validitet, reliabilitet och källkritik kopplat till den genomförda 
studien. 
 

2.1 Fallstudier 
Med fallstudier menas forskning som härrör från undersökningar av en enda miljö, 
exempelvis en grupp individer, en skola eller ett företag (Bryman 1997). Patel och Davidson 
(2011) menar att fallstudier kan vara användbara när processer och förändringar skall 
studeras, varför detta tillvägagångssätt valdes. Att studera flera olika företag inom samma 
bransch hade sannolikt varit för omfattande för detta examensarbete. Ett problem med det 
snäva fokus som fallstudier innebär är däremot huruvida det är möjligt att generalisera 
undersökningens resultat utöver det enskilda fall som studerats (Bryman 1997).  
 

2.2 Semistrukturerad intervju 
En semistrukturerad intervju är som namnet antyder inte helt ostrukturerad, men inte heller så 
fast i sin struktur som en kvantitativ intervju, där syftet är att generera svar som snabbt kan 
kodas och bearbetas (Bryman 2011). Den semistrukturerade intervjun utgår från en 
intervjuguide baserad på de teman som ska behandlas, men intervjupersonen lämnas utrymme 
till att själv formulera svaren (ibid.). Bryman (2011) framhåller att en fördel med den 
semistrukturerade intervjun är att intervjuprocessen tillåts vara flexibel. Dessutom är metoden 
följsam med avseende på intervjupersonens egna tankar och erfarenheter samt vad 
intervjupersonen upplever vara relevant i sammanhanget (ibid.). 
 
Praktiskt kan förståelsen och tolkningen av intervjun underlättas om man på förhand är bekant 
med den miljö och de aktiviteter som ska undersökas (Bryman 2011; Patel & Davidson 2011). 
För att uppnå detta utfördes två besök på fallföretaget där medarbetarna ombads att 
övergripande beskriva processerna vid sina egna arbetsstationer. Företagets produktions- och 
logistikcontroller följde med och kompletterade med information om ledtider och dylikt.  
 
Intervjuerna förbereddes genom att studera de kriterier för en framgångsrik intervjuare som 
Kvale (1996) föreslår (se Bilaga 9). Därefter utformades två olika intervjuguider (se Bilaga 2 
& 3) där varje fråga, undantaget de personliga faktafrågorna, motsvarar ett eller flera områden 
i den teoretiska referensram som empirin jämförs med. Anledningen till att just två 
intervjuguider utformades var att respondenternas befattning skiljde sig från varandra. Fyra av 
personerna arbetade som operatörer i produktionen och den femte personen hade en mer 
administrativ post i form av produktions- och logistikcontroller. Då befattningarna skiljer sig 
så pass mycket förutsätts det att respondenternas kunskap om olika områden skiljer sig åt och 
frågorna utformades därför utifrån dessa förutsättningar. 
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Fem personer intervjuades under ordinarie arbetstid inom loppet av två dagar. Målet med 
valet av dessa personer baserade sig på att intervjua de personer som jobbar närmast 
produktionen och som ansågs ha en god insikt i det dagliga arbetet. Intervjuerna spelades in 
med hjälp av mobiltelefoner för att senare transkriberas. På så sätt kunde intervjuerna 
analyseras i text, och med hjälp av inspelningarna förlorades inte tonen i samtalen. Även vissa 
minnesanteckningar gjordes för att underlätta tolkningen av intervjuerna. Längden på 
intervjuerna skiljde sig åt men tog ungefär 25–40 minuter per respondent.  
 

2.3 Värdeflödesanalys 
För att kunna kartlägga och sedermera analysera Rudholm & Haaks flöde har en 
värdeflödesanalys utförts. Flera författare menar att metoden är effektiv för att visualisera hela 
flödet, inte bara enstaka processer (Rother & Shook 1999: Yuvamitra, Lee & Dong 
2017).  Denna översikt är viktig för att identifiera de områden i systemet som kan anses ha en 
negativ påverkan på värdeflödet (Yuvamitra, Lee & Dong 2017). Utförandet av 
värdeflödesanalysen har följt den arbetsgång som beskrivs i Rother och Shooks bok Learning 
to See (1999).  
 

1. Val av produktfamilj 
2. Rita en karta över det nuvarande tillståndet 
3. Rita en karta över det framtida tillståndet 
4. Skapa en handlingsplan för det framtida tillståndet 
5. Genomförande och uppföljning 

 
Eftersom studien endast omfattar rekommendationer till fallföretaget har det femte steget 
uteslutits.  
 

2.3.1 Val av produktfamilj 
För studien valdes tryckta textiletiketter. Detta val föll sig självklart, dels för att det är den 
vanligaste typen av produkt som företaget tillverkar själva i Sverige, dels för att den bedöms 
vara av strategisk vikt för företaget.  Vidare efterfrågas produkterna regelbundet av företagets 
kunder. Dessutom genomgår de olika typerna av textiletiketter i stort sett samma processteg.   
 

2.3.2 Rita en karta över det nuvarande tillståndet 
För att kartlägga det nuvarande tillståndet följdes produkternas väg från “dörr till dörr”, d.v.s. 
från ordermottagande till att produkten läggs i färdigvarulagret. Rother och Shook (1999) 
påtalar vikten av att inte lita på standardtider utan att istället mäta och beräkna processtiderna 
på egen hand (ibid.). Författarna (ibid.) rekommenderar även att analysen utförs med penna 
och papper, vilket de menar ökar förståelsen, varför analysen utfördes på detta sätt.  
 
På grund av produkternas relativt långa ledtider har det varit ogenomförbart att samla in alla 
mätvärden under en och samma dag. Mätningarna har därför skett vid olika tillfällen. De 
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lagerkvantiteter som finns presenterade i värdeflödesanalysen är dock insamlade i nära 
anslutning till varandra.  
 

2.3.3 Rita en karta över det framtida tillståndet 
Efter att det nuvarande tillståndet kartlagts studerades den insamlade informationen. Denna, 
tillsammans med den teoretiska referensramen och kompletterande observationer, utgjorde 
grunden till det önskvärda framtida flödet.  Rother och Shook (1999) tar upp åtta nyckelfrågor 
som bör adresseras när det framtida tillståndet ska utformas: 
 

1. Vilken är takttiden? 
2. Kommer produktionen att ske mot ett färdigvarulager eller leverera direkt till kund? 
3. I vilka processer kan ett kontinuerligt flöde införas? 
4. Vart behövs en supermarket för att kunna styra flödet i de processer som befinner sig 

uppströms i flödeskedjan? 
5. Från vilken punkt i flödeskedjan kommer tillverkningen att styras? 
6. Hur kan produktmixen utjämnas i den styrande processen? 
7. Vilka delmängder kommer regelbundet att släppas iväg från den styrande processen? 
8. Vilka processförbättringar är nödvändiga för att värdekedjan ska flöda på det sätt som 

finns presenterat i kartan över det framtida tillståndet? 
 

2.3.4 Skapa en handlingsplan för det framtida tillståndet 
Arbetet med värdeflödesanalysen utmynnade i ett antal förslag på de åtgärder som krävs för 
att nå det framtida tillståndet. Dessa åtgärder presenteras i avsnitt 7 av denna rapport. Rother 
& Shook (1999) menar att handlingsplanen kan vara ganska kompakt. Det är däremot viktigt 
att de förbättringsåtgärder som ska utföras är tidsatta och mätbara (ibid.). Arbetet med att 
tidsätta målen lämnas åt fallföretaget att utföra.  
 

2.3.5 Genomförande och uppföljning 
Denna studie omfattar inte själva genomförandet av de förbättringsåtgärder som presenterats.  
 

2.4 Reliabilitet 
Reliabilitet (tillförlitlighet) handlar om huruvida de mått som används är pålitliga, eller om vi 
mätt något annat än det vi avser att mäta (Bryman 2011). En hög reliabilitet innebär att 
resultaten från en undersökning blir desamma om undersökningen upprepas, och påverkas 
inte av olika tillfälliga förutsättningar (ibid.).  
 
Det är viktigt att ha i åtanke att metoden värdeflödeskartläggning endast ger en ögonblicksbild 
av det sammanhang som studerats (Rother & Shook 1999). Tillförlitligheten hos de värden 
som uppmätts under den genomförda värdeflödeskartläggningen kan därför ifrågasättas. Trots 
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detta har undersökningen ändå utförts i enlighet med den metod som Rother & Shook (1999) 
förespråkar, vilken kräver just en ögonblicksbild av nuläget.  
 

2.5 Validitet 
Validitet kan definieras som ett mått på om det som skall mätas verkligen mäts. (Bryman 
2011) d.v.s. om mätningen återspeglar verkligheten eller ej. En hög validitet innebär att de 
slutsatser som härletts från undersökningen “hänger ihop” (ibid.).  
 
För att sträva mot en så hög validitet i intervjuerna som möjligt intervjuades alla ordinarie 
operatörer samt produktions- och logistikcontrollern, vilken är ansvarig för produktionen. Det 
förutsätts att operatörerna och produktionsansvarige är väl insatta i hur verksamheten 
fungerar. 
 
Hernon & Schwartz (2009) beskriver att validiteten kan delas in i två delar, nämligen intern 
och extern validitet. Kort kan den interna validiteten beskrivas som hur bra den valda metoden 
passar för sitt ändamål. Den externa validiteten har att göra med metodens lämplighet för att 
undersöka en mer allmän kontext (ibid.). För värdeflödeskartläggningen användes en väl 
beprövad metod beskriven av Rother & Shook (1999), varför metoden kan anses vara valid 
avseende den interna validiteten. Avseende den externa validiteten utformades studien utifrån 
de förutsättningar som rådde i produktionen vid aktuell tidpunkt, varför den kan vara mindre 
lämplig att applicera på vilken annan kontext som helst. Därav kan den externa validiteten 
ifrågasättas. Det har dock ändå varit relevant att avgränsa undersökningen till att omfatta en 
enda produktfamilj på en viss geografisk plats för att nå adekvat fördjupning samtidigt som 
undersökningen kan hållas överblickbar. 
 

2.6 Källkritik 
För litteratursökningen användes Biblioteket vid Högskolan i Borås söktjänst Summon, vilken 
under arbetets gång ersattes med söktjänsten Primo från bibliotekets håll. Sökresultaten 
sorterades efter relevans och ”Peer-reviewed Journals”. Sökord som användes var bland andra 
”Value Stream Mapping”, ”Value Stream Analysis”, ”Lean” (Production, Manufacturing), 
”Layout” (Functional, Cellular osv.), ”waste”, ”reduce WIP” (work in process inventory), 
”TOC”, ”bottleneck”, ”Drum Buffer Rope”, ”FIFO”, ”5S” osv.  Sökorden användes både var 
för sig och i kombination med varandra. Ord som ”challenges”, ”advantages” och ”benefits” 
användes för att undersöka de olika metodernas för- och nackdelar. För att hitta vetenskapligt 
material som passade in i undersökningens kontext användes ord som ”textile” och ”Europe”.  
 
För att säkerställa referenslitteraturens trovärdighet har det strävats efter att basera den 
teoretiska referensramen på en så hög andel “peer-review”-granskade vetenskapliga artiklar 
som möjligt. “Peer-review”-processen, även kallad kollegial granskning, ses som en sorts 
kvalitetskontroll eller filter för vetenskaplig information (Kreiman 2016). Processen går till 
som så att sakkunniga experter inom samma ämnesområde som artikelförfattaren granskar 
artikeln och avgör om den uppnår tillräcklig vetenskaplig kvalitet för att inkluderas i den 



 

- 9 - 
 

redan existerande kunskapsbasen på området. Inte sällan styr “peer-review”-processen vad 
som ska publiceras i vetenskapliga tidskrifter (Kreiman 2016). Kritik som framhålls mot 
“peer-review” är att metoden inte kan användas för att på ett konsekvent sätt upptäcka plagiat 
och forskningsbedrägeri. Vidare är processen tidskrävande, vilket bidrar till att 
forskningspublikationer fördröjs. Håller artikeln dessutom hög kvalitet från början finns 
risken att värdet som granskningen tillför blir relativt lågt i förhållande till tiden som 
granskningen tar att genomföra. Genom att studien i stort sett avgränsas till endast “peer-
review”-granskade artiklar utestängs sådant material som möjligen uppnår fullgod 
vetenskaplig kvalitet och relevans, men som inte har passerat en formell “peer-review”-
process. 
 
De tryckta källor som använts anses representera adekvat kunskap då de baseras på relevant 
litteratur som är vetenskapligt vedertagen inom sina respektive ämnesområden. Dessutom 
används många av böckerna som kurslitteratur på högskolenivå inom sina respektive 
områden, vilket ytterligare anses indikera materialets trovärdighet.  
 
I de fall där det har bedömts som relevant har flera källor inom samma ämnesområde jämförts 
med varandra för att avgöra om källorna ger samma bild av det som behandlas, d.v.s. om 
samma fakta återges av flera författare, helst oberoende av varandra och utan hänvisning till 
samma källa. 
  



 

- 10 - 
 

3 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras de vetenskapliga teorier som ligger till grund för studien. Den 
teoretiska referensramen syftar till att skapa en utgångspunkt för analysen av empiriska data 
som sedermera används för att besvara de uppställda frågeställningarna. 
 

3.1 Lean filosofi 
Den intensifierade konkurrensen på dagens marknad får många företag att sträva efter 
kontinuerlig förbättring (Hallgren & Olhager 2009). Fokus på hur förbättringarna skall ske har 
dock växlat från ett strikt ekonomiskt perspektiv till ett synsätt där kunskap och information 
tilldelats ett större värde än traditionellt (Allee & Taug 2006). Det finns olika sätt på vilket 
företag kan uppnå detta, där ett av dessa är genom lean (Hallgren & Olhager 2009). 
 
Lean går ut på att skapa värde för kunden (Bergman & Klefsjö 2012). Tankegången inom lean 
är att kringgå och göra sig av med slöserier samtidigt som produktionen är dragande och 
kunden drar ut värde ur flödets olika processer genom att företaget endast producerar det som 
efterfrågas, när det efterfrågas (Lu, Yang & Wang 2011). Liker (2004) skriver även att det 
ultimata målet inom leans principer är att uppnå enstycksflöde i produktionen. 
 
Lean är ett sätt att tänka och för att implementera en lean-kultur på ett företag bör man följa 
de lean-samband som finns (Petersson et al. 2015). Petersson et al. (2015) beskriver att arbetet 
bör inledas med att se till företagets värderingar. Dessa skall vara kopplade till intressenternas 
behov (ibid.). Intressenterna kan vara både kunder och medarbetare. Exempel på värderingar 
skulle kunna vara respekt för människor och ständiga förbättringar, som i Toyotas fall (ibid.). 
När värderingarna fastställts kan nästa steg ta vid, vilket är principerna (ibid.). Principerna 
skall beskriva hur tankegången skall gå för att företaget skall kunna uppfylla intressenternas 
behov kopplat till de värderingar som bestämts (ibid.). När detta steg är klart kan man således 
se till metoder och arbetssätt. Dessa skall kunna bidra med ett resultat som tillfredsställer 
intressenterna (ibid.). Resultatet kan utgöras av delar såsom utförandet av arbetet, förvaring av 
utrustning, hur monteringen av en produkt ska ske eller städrutiner (ibid.) 
 
För att tydligare definiera den del av lean som omfattar produktion går det att karakterisera 
den i form av fem steg (Hicks 2007): 
 

1. Identifiera samt specificera vad som är värde för kunden. 
2. Identifiera värdeflödet för varje produkt eller produktfamilj. 
3. Skapa flöde för de värdeadderande stegen genom att eliminera slöserier. 
4. Skapa ett dragande system där processerna är anpassade efter kund. Detta för att 

kunderna skall få vad de behöver när de behöver det. 
5. Sträva efter perfektion genom att ständigt avlägsna slöserier i systemet. 

 
Utöver dessa steg omfattar lean flera verktyg för att råda bot på slöserier och skapa kvalitet i 
arbetet (Hicks 2007). Hicks (2007) presenterar 5S och värdeflödeskartläggning som några av 
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dessa. Flertalet verktyg förknippade med lean, vilka hade kunnat bidra till ökad effektivitet för 
fallföretaget, presenteras vidare under detta avsnitt. För att kunna dra nytta av dessa verktyg 
krävs dock att de personer som utför förbättringsarbetet har en fundamental förståelse för vad 
slöserier är (Hicks 2007). För ytterligare beskrivning av slöserier, se avsnitt 3.1.6. 
 
Då effektivitet i dagsläget är kritiskt för företag inom textilindustrin samt att få företag 
inklusive fallföretaget tagit sig an nya strategier för att tillfredsställa detta behov 
(Manfredsson 2016) valdes således lean till den teoretiska referensramen. 
 

3.1.1 Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalys handlar om att kartlägga och se hela värdeflödet (Hines & Rich 1997). 
Värdeflödet definieras som allt som händer från att företaget tar emot leverans av material 
tills dess att den färdiga produkten levererats till kund (Hines & Rich 1997; Petersson et al. 
2015). Kartläggningen består av två delar: värdeflödesanalys samt värdeflödesdesign 
(Haefner, Kraemer, Strauss & Lanza 2014). Värdeflödesanalysen består i att visualisera det 
nuvarande flödet, medan värdeflödesdesign syftar till att finna brister i processerna (ibid.). 
När kartläggningen av aktiviteterna och flödet är klart kan slöserier, ineffektivitet samt 
moment som ej tillför värde till produkten kartläggas och lokaliseras inom systemet (Tyagi, 
Choudhary, Cai & Yang 2014). 
 
Bergman och Klefsjö definierar effektivitet (2014) som hur bra processerna utnyttjar de 
resurser som tillhandahålls för att skapa resultatet. De värdeadderande momenten definieras 
som aktiviteter vilka bidrar till ökat värde eller funktionalitet för produkten eller tjänsten 
(Garrett & Lee 2010). Icke värdeadderande moment är således de aktiviteter som ej tillför 
värde eller funktion till produkten, eller som på annat sätt är överflödiga eller onödiga (Garrett 
& Lee 2010). Därmed inte sagt att det kan finnas moment som är nödvändiga för 
produktionen, men som ändå inte tillför värde till produkten (Hines & Rich 1997). Ett sådant 
moment skulle kunna vara en kvalitetskontroll. 
 
Med dessa fakta som belägg anses värdeflödeskartläggning vara ett relevant verktyg som kan 
svara mot den problemformulering som utformats. För att kunna förbättra materialflödet 
gäller det att först visualisera det. 
 

3.1.2 Tider i produktionsflödet 
Nedan presenteras ett antal tider som är relevanta för att kartlägga och analysera ett företags 
värdeflöde: 
 
Cykeltid 
Cykeltid kallas den tid som produkten spenderar inom en viss process d.v.s. den tid det tar att 
bearbeta en produkt (Olhager 2013). Det är tiden från det att en produkt lämnar processen till 
det att nästa produkt är lämnar processen (ibid.). Cykeltiden beräknas genom att dividera 
processtiden med antalet produkter eller operatörer. Stora skillnader mellan cykeltider och 



 

- 12 - 
 

takttiden indikerar vanligen problem någonstans i produktionsprocessen (Rother & Shook 
1999). 
 
Värdeskapande ledtidsandel 
Den värdeskapande ledtidsandelen består av kvoten mellan den värdeadderande tiden och den 
totala genomloppstiden (Olhager 2013). 
 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒	𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 =
𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑎𝑑𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒	𝑡𝑖𝑑
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑑

 

 
Vidare skriver Olhager (2013) att kvoten regelmässigt ligger mellan 0,05 procent och 5 
procent. Femprocentsgränsen väldigt svår att överträffa för varuproducerande företag (ibid.). I 
detta fall omfattas den värdeskapande tiden av den “rena bearbetningstiden” för varje produkt 
och exkluderar ställtider (ibid.). Vidare tas inte hänsyn till partistorlekar. Anledningen är att 
det hade givit ett missledande resultat då större partistorlekar och längre ställtider leder till ett 
högre tal i täljaren (ibid.). Genomloppstiden består av den tid då komponenter och produkter 
ligger i förråd, mellanlager och färdigvarulager samt den tid som produkten är under 
bearbetning (ibid.). 
 
Om den värdeskapande lettidsandelen är låg finns det förmodligen områden som kan 
förbättras i systemet (ibid.). Detta kan uppnås genom eliminering av slöserier i den totala 
genomloppstiden (ibid.). Olhagers exempel på detta är att försöka eliminera exempelvis kötid 
och icke-värdeskapande aktiviteter (ibid.). Identifieringen av förbättringsområden kan ske 
med hjälp av en värdeflödesanalys (ibid.). 
 
Takttid 
Takttiden kan beskrivas som den takt som produktionen måste producera en produkt för att 
kunna tillfredsställa kundbehovet (Chiarini 2012; Rother & Shook 1999). Takttiden används 
som en referenspunkt i värdeflödesanalysen för att synkronisera produktionen med efterfrågan 
(Rother & Shook 1999). För att beräkna takttiden tas den årliga tillgängliga arbetstiden och 
divideras med kundefterfrågan (Erlach 2013). 
 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔	𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑖𝑑
𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛

 

 
Att inte överskrida takttiden kan vara svårt. För att hålla sig inom takttiden menar Rother och 
Shook (1999) att det först krävs eliminering av orsakerna till oplanerade produktionsstopp. 
Dessutom krävs korta ställtider och att någon snabbt kan rycka ut när problem väl uppstår 
(ibid.)  
 

3.1.3 ”Push” (tryckande system) 
Det tryckande systemet ter sig på så sätt att varje process i systemet producerar utan hänsyn 
till den efterföljande processen (Jonsson 2008). Det kanske mest typiska tryckande systemet 
innebär produktion mot färdigvarulager, där efterfrågan baseras på någon prognos, såsom vid 
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tillverkning av exempelvis skruvar och gummiband. På grund av att processerna inte 
kommunicerar med varandra tar det tryckande systemet inte hänsyn till stopp och störningar i 
framförvarande process. Följden är många produkter i arbete i systemet, även kallat PIA 
(Ghrayeb, Phojanamongkolkij & Tan 2009). Detta, och det faktum att produkterna lagras i 
färdigvarulager, binder kapital i produktionen. 
 

3.1.4 ”Pull” (dragande system) 
Ett dragande system är ett system som styrs av faktiska kundorder (Cudney, Furterer & 
Dietrich 2013). Processerna signalerar till varandra när produktionen ska starta, lager ska 
fyllas på etc. (ibid.). Har en process fullt i sin inkorg ska inga nya ordrar hamna i systemet 
förrän processen avverkat sin kö till en bestämd nivå (ibid.). På detta sätt drar kunden värde 
genom de olika processerna som skapar produkten eller tjänsten (ibid.). Ingenting produceras 
om det inte finns ett konkret kundkrav. Förutom att reducera antalet PIA i systemet får det 
dragande systemet till effekt att kundens ledtid blir mer förutsägbar (Petersson et. al. 2015). 
Vidare kan det dragande systemet synliggöra avvikelser i enskilda resurser (ibid.). 
 

3.1.5 Kanban 
En metod som kan användas för att upprätta ett dragande system är Kanban (Lage & Filho 
2010). Kanban kan se ut på ett flertal olika sätt (ibid.). Womack och Jones (2003) beskriver 
kanbansystemet som kort eller behållare som signalerar behov mellan processerna. 
Informationsflödet sker i motsatt riktning som materialflödet, “uppströms” (ibid.). Detta 
skapar en decentraliserad kontroll av produktionen. I ett traditionellt kanbansystem finns 
kanbankort för produktion samt transport (Lage & Filho 2010). Produktions-kanban signalerar 
att produktionen kan påbörjas och transport-kanban används för att beordra material till den 
förbrukande arbetsstationen. 
 
Antalet kanbankort i systemet styr det totala antalet PIA (Millstein & Martinich 2014). Denna 
egenskap gör metoden tämligen effektiv när det kommer till att minimera antalet PIA i 
systemet (Lage & Filho 2010; Millstein & Martinich 2014). 
 
Kanban fungerar bäst i situationer där efterfrågan är relativt konstant, det vill säga uppvisar en 
låg variation (Abuhilal, Rabadi & Sousa-Poza 2006; Chakravorty & Atwater 1996; Gupta & 
Snyder 2009; Lage & Filho 2010; Watson & Patti 2008). Vidare beskriver Lage och Filho 
(2010) att standardiserade arbetssätt, korta ställtider, stabila processtider och en god 
materialtillgång är förutsättningar för en lyckad implementering av kanban. 
 

3.1.6 De 7+1 slöserierna 
De delar av processen som inte bidrar till att uppfylla kundens behov kan betraktas som 
slöserier (Hicks 2007). För att skapa ett så effektivt flöde som möjligt är det viktigt att 
eliminera dessa (ibid.). Som tidigare nämnts brukar man inom tillverkande system tala om sju 
olika slags slöserier (ibid.): 
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Lager - Slöserier sker då lager av råmaterial, produkter i arbete samt färdiga produkter finns i 
lager men ej tillfredsställer kundefterfrågan. 
Transporter - Onödiga transporter blir slöserier eftersom produkten ej transformeras och 
inget värde adderas. Produkter kan även bli skadade i detta skede. 
Rörelse - Detta slöseri är kopplat till ergonomi, och kan definieras som sådana manövrar som 
utförs i onödan, ofta på ett ansträngande sätt.  Dessa är en följd av att medarbetarna anpassar 
sig efter en ineffektiv layout, överproduktion, överflödigt lager mm. Dessa rörelser tar tid och 
tillför inte något värde till kunden. 
Väntan - Slöseri sker då processer måste vänta på andra processer i produktionen för att 
kunna starta. 
Överproduktion - Med överproduktion menas att det produceras mer produkter än 
nödvändigt. På detta sätt skapas ett överflöd av produkter, produkter som tillverkas för tidigt 
samt onödiga lager. 
Överprocessering - Överprocessering omfattar moment såsom omarbete, upparbetning, 
hantering eller lagring som uppstår på grund av defekter, överproduktion eller överflödigt 
lager. Detta är processer som ej tillför värde till produkten. 
Defekter - Slöseri i form av omarbete samt justeringar som tillkommer då produkter är 
defekta och ej uppfyller specifikationer eller kundkrav. 
(Hicks 2007). 
 
Utöver dessa slöserier finns även ett åttonde som Hicks (2007) beskriver som dåligt 
utnyttjande av människor. Detta rör sig i synnerlighet om individens kreativitet och idéer. 
 

3.1.7 Standardiserade arbetssätt 
För att arbetet skall kunna standardiseras krävs att det finns någon slags upprepning i arbetet 
och de moment som utförs (Johansson et al 2013). Om momenten är mer åt en händelseutlöst 
karaktär är det ej lämpligt att standardisera arbetet (ibid.). Vidare beskrivs att produktionen 
och produkten innan införandet av standardiserade arbetssätt måste besitta en viss 
kvalitetsnivå. Annars kan konsekvenserna bli att fördelarna med standardiserat arbete blir 
svåra att se (ibid.). Exempel på bristande kvalitet kan vara att operatörerna måste åtgärda 
avvikelser i produktionsflödet (ibid.). När det kommer till utförandet av de standardiserade 
dokumenten måste alla moment identifieras och registreras. Operationstiderna, måste även de 
beräknas (ibid.). Det är också viktigt när det kommer till standardiserat arbete att ständiga 
förbättringar görs i form av att arbetssätten revideras kontinuerligt (ibid.). 
 
Standardiserat arbete bidrar till en jämn kvalitet i produkterna då arbetet utförs på samma sätt 
varje gång utan undantag (Petersson et al. 2015). Förutsägbarheten som skapas i arbetet bidrar 
till en låg variation vilket är en nyckelfaktor när det kommer till förbättringsarbete (Petersson 
et al. 2015). Petersson et al. (2015) skriver vidare att om samma fel uppstår hela tiden ses det 
som ett systematiskt fel vilket då lättare kan angripas med hjälp av förutsägbarheten. 
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3.1.8 5S 
5S är ett av många lean-verktyg (Hicks 2007; Kanamori et. al. 2015). Verktyget härstammar 
från Japan och består av fem ord som kan översättas som strukturera (seiri), systematisera 
(seiton), städa (seiso), standardisera (seiketsu) och sköt om (shitsuke) (ibid.). Syftet med 
verktyget är att organisera arbetsplatsen och därmed öka produktiviteten (ibid.). För att vidare 
beskriva de fem steg som 5S innefattar skriver Randhawa & Ahuja (2015) följande: 
 
Strukturera innebär kassation av de föremål som kan anses vara överflödiga. 
Systematisera innebär att nödvändiga föremål arrangeras så att de är lättåtkomliga. 
Städa går ut på att de som arbetar städar upp i lokalen så att damm ej förekommer på golv och 
maskiner. 
Standardisera innebär att hög standard hålls på städning och organiseringen av lokalen. 
Sköt om avser införandet av rutiner för 5S och att dessa görs till en obligatorisk och 
standardiserad del av arbetsrutinerna för personalen. 
 
Ett lyckat 5S-arbete medför fördelar som ökad kvalitet, lägre kostnader och mer tillförlitlig 
leveransprecision (se Figur 3.1) 
 

 
 
Figur 3.1  Beskrivning av 5S (Randhawa & Ahuja 2015 s. 337) 
 
 
De fem stegen i 5S är nästintill ett krav för implementering av standardiserade arbetssätt 
(Petersson et al. 2015). Det beskrivs att anledningen till detta är att det blir omöjligt att följa 
en metodstandard om operatörerna hela tiden måste leta efter saker (ibid.).  
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3.2 Produktionslayout 
Produktionssystemets utformning med avseende på dess layout är av stor vikt för systemets 
totala effektivitet (Ali Naqvi, Fahad, Atir, Zubair & Shehzad 2016; Feysioglu & Pierreval 
2008; Olhager 2013). Genom att finna den optimala layouten kan företagets driftskostnader 
reduceras med uppskattningsvis 15–30 procent (Naqvi et al. 2016; Sijuno & Lashkari 2007; 
Sule 1994). Olhager (2013) beskriver fem grundläggande produktionslayouter, nämligen fast 
position, funktionell verkstad, flödesgrupp, lina och kontinuerlig tillverkning. Dessa 
presenteras nedan i ordning efter ökande flödesorientering. Layouterna fast position och 
kontinuerlig tillverkning behandlas endast översiktligt för att sätta in läsaren i de möjliga val 
som finns, trots att de inte anses relevanta för fallföretagets situation. 
 

3.2.1 Fast position 
Produktionslayouten fast position innebär att produktionssystemet anpassas efter varje 
produkt genom att maskiner och andra resurser förflyttas till det ofta stationära 
produktionsobjektet (Olhager 2013). Fartyg, flygplan och byggnader är exempel på produkter 
där monteringen ofta sker i sådana fasta positioner. 
 

3.2.2 Funktionell verkstad 
Namnet på denna produktionslayout kommer av att den är organiserad utefter 
arbetsstationernas tillverkningstekniska funktion, det vill säga att alla operationer av samma 
slag utförs inom ett visst område (Olhager 2013). Produkterna flyttas sedan runt för att 
bearbetas i de olika resurserna, som kan utgöras av exempelvis en monteringsavdelning, en 
svetsavdelning och en lackeringsavdelning (ibid.). 
 
Produktionslayouten funktionell verkstad kan med fördel användas i situationer då många 
olika sorters produkter ska tillverkas inom samma produktionssystem (Benjaafar, Heragu & 
Irani 2002; Feysioglu & Pierreval 2008; Olhager 2013). Detta eftersom layouten tillåter stor 
flexibilitet vad gäller operationsföljden (ibid.). 
 
Kritik som framhålls baseras på layoutens tendens att skapa komplexa materialflöden 
(Benjaafar, Heragu & Irani 2002; Feysioglu & Pierreval 2008; Olhager 2013). Detta kan i sin 
tur leda till långa ledtider och ett stort antal produkter i arbete (ibid.). Olhager (2013) 
framhåller också komplexiteten i att placera de olika avdelningarna på ett adekvat sätt i 
förhållande till varandra eftersom “antalet möjliga layouter för n avdelningar eller platser är n! 
[n-fakultet].” (Olhager 2013 s.173). Redan vid 5 avdelningar fås alltså 120 möjliga layouter 
medan 6 avdelningar ger 720 möjliga kombinationer. 
 

3.2.3 Flödesgrupp 
Ett alternativ till den funktionella verkstaden är att organisera resurserna i flödesgrupper. 
Detta sker genom att den fysiska layouten anpassas efter den ordning som produkten ska 
bearbetas (Benjaafar, Heragu & Irani 2002; Feysioglu & Pierreval 2008; Olhager 2013). 
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Produktionsprocessen blir produktorienterad istället för resursorienterad, som är fallet i den 
funktionella verkstaden (Olhager 2013). 
 
Wemmerlöv och Johnson (1997, 2000) menar att företag som konverterar från funktionell 
verkstad till flödesgrupper gör det av flera anledningar. Däribland minskat antal PIA, 
reducerad genomloppstid och ökad kvalitet (ibid.). Feysioglu och Pierreval (2008) 
argumenterar för användandet av både flödesgrupper och funktionella layouter inom samma 
produktionssystem. Deras studie (ibid.) visar att flödesgrupper med fördel kan användas för 
de produkter som tillverkas regelbundet medan den funktionella layouten kan användas i syfte 
att åstadkomma en ökad flexibilitet. 
 

3.2.4 Produktionslina 
Produktionslina innebär att produktionsprocessen helt utformas för att tillverka en specifik 
produkt eller produktgrupp (Olhager 2013). Resurserna placeras i anslutning till varandra och 
i den ordning som produkten ska bearbetas (ibid.). 
 
Basu, Shinde och More (2015) menar att en sådan layout är att föredra för produkter som ska 
tillverkas i stora kvantiteter. Med specialiserade produktionslinor kan genomloppstiden hållas 
kort (Basu, Shinde & More 2015; Olhager 2013). Däremot får denna layout konsekvenser 
med avseende på flexibiliteten eftersom produktionen är utformad för en specifik produkt 
(ibid.). 
 
Vid utformningen av en produktionslina behöver hänsyn tas till linjebalanseringen, d.v.s. att 
operationerna fördelas så att alla arbetsstationer ska ha ungefär samma arbetsinnehåll 
(Olhager 2013). Annars skapas en obalanserad produktionslinje med ackumulerande lager 
som följd. Här måste hänsyn tas till operationsföljden och de eventuella precedensrelationer 
som finns (ibid.) 
 

3.2.5 Kontinuerlig tillverkning 
Denna layout karaktäriseras av produkter som mäts i ton, liter, meter eller dylikt (Olhager 
2013). Operationerna är oftast sammankopplade och ses som en enhet, med ett inflöde av 
material och ett utflöde av produkter (ibid.).  
 

3.2.6 Jämförelse av produktionslayout 
Olhager (2013) menar att det är centralt att produktionsprocessen utformas för att stödja de 
egenskaper som ger konkurrensfördelar på marknaden. Ovan har några av de faktorer som 
styr valet av produktionslayout identifierats. Dessa och ytterligare egenskaper presenteras i 
Tabell 3.1. 
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Tabell 3.1  Sammanställning av egenskaper för de fem grundläggande produktionsprocesserna (Olhager 2013 
s195) 

 
 
 

3.3 Theory of Constraints 
Managementfilosofin Theory of Constraints (TOC) började utvecklas år 1979 av Eliyahu 
Goldratt – en ikon inom lean. Teorierna har sedan dess fått spridning både i populärpressen 
och inom den akademiska världen (Jacobs, Berry, Whybark & Vollmann 2011; Watson, 
Blackstone & Gardiner 2006). 
 
I grund och botten handlar TOC om att hitta och hantera de resurser som begränsar flödet i 
värdeflödeskedjan, så kallade flaskhalsar (Chakravorty & Atwater 2006; Pegels & Watrous 
2004). Goldratt menar att en förlorad timme i en flaskhals är en förlorad timme för hela 
processen (Goldratt & Cox 1998). Den förlorade tiden kan inte tas igen genom att arbeta mer 
effektivt någon annanstans i produktionssystemet, eftersom det är flaskhalsen som styr 
systemets totala kapacitet (Jacobs et al. 2011)(se figur 3.2). De övriga resurserna har därför 
per definition överkapacitet relativt flaskhalsen (Olhager 2013). 
 

Aspekt Fast	position Funktionell	
verkstad

Flödesgrupp Produktions-
lina

Kontinuerlig	
tillverkning

Marknad

Produkttyp special → → → standard

Produktbredd stor → → → smal

Kundorderstorlek liten → → → stor

Konstuktionsanpassning stor → → → ingen

Produktion

Produktteknologi generell → → → dedicerad

Produktmixflexibilitet hög → → → låg

Genomloppstid lång → → → kort

Tillverkningsvolym låg → → → hög

Antal	ställ många → → → få

Ställkostnad	per	ställ låg → → → hög

Antal	planeringspunkter många → → → få

Investering	och	kostnad

Investering	i	utrustning begränsad → → → hög

Kapitalbindning:	

	-	förråd låg → → → hög

	-	produkter	i	arbete hög → → låg

	-	färdigvarulager inget → → → hög

Organisation decentraliserad → → → centraliserad
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Figur 3.2  Flaskhalsen “Y” styr systemets totala kapacitet 
 
 
Goldratt och Cox (1998) presenterar en femstegsmodell för att eliminera de begränsande 
resurserna: 
 

1. Identifiera flaskhalsen - Inte sällan bildas en kö framför den begränsande resursen. 
2. Besluta hur systemets begränsningar (flaskhalsarna) ska utnyttjas optimalt - Här gäller 

det att se till att flaskhalsen alltid är belagd. För att åstadkomma detta kan exempelvis 
utökad bemanning och ökat buffertlager genomföras vid flaskhalsen. Genom att 
placera eventuell kvalitetskontroll före flaskhalsen istället för efteråt kan bearbetning 
av redan defekta produkter undvikas. 

3. Underordna alla andra resurser beslutet i steg 2. 
4. Öka kapaciteten hos flaskhalsen - Här kan till exempel investeringar i fler maskiner av 

samma typ som den begränsande resursen genomföras.  
5. Börja om från punkt 1 förutsatt att flaskhalsen har eliminerats - När den ursprungliga 

flaskhalsen har eliminerats kan ny resurs uppenbara sig som en flaskhals. Det handlar 
om att skapa en cykel av ständiga förbättringar.  

 
(Fritt efter Goldratt & Cox 1998) 

 
Metodiken ovan kan även användas i situationer där begränsningen finns utanför 
fokalföretagets väggar, såsom hos leverantör eller marknad (Olhager 2013). 
 
Pegels & Watrous (2005) argumenterar för att TOC fortfarande används aktivt på grund av 
konceptets förmåga att identifiera problem i flödet. Genom att eliminera flaskhalsarna skapas 
ett ökat genomflöde och därmed kortare genomloppstider (ibid.). Denna syn på 
flödeseffektivitet för hela flödet, i motsats till enskild resurseffektivitet, är också förenlig med 
leans grundtankar. 
 
Chakravorty och Atwater (2006) menar att ett hundraprocentigt utnyttjande av 
flaskhalsresursen är svårt att åstadkomma över tid. Det kommer alltid finnas händelser som 
gör att det inte går att upprätthålla 100 procent under långa perioder, varför författarna (ibid.) 
menar att systemet inte ska baseras på ett hundraprocentigt utnyttjande. Istället argumenterar 
författarna (ibid.) för att försöka hitta den kapacitet som fungerar på sikt. En högre variation 
kräver lägre optimalt utnyttjande och vice versa. I deras studie fastställdes den optimala nivån 
till cirka 80 procent, men författarna betonar samtidigt att siffrorna är starkt kontextberoende 
(ibid.). 
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Inom Theory of Constraints används en teknik som kallas trumma-buffert-rep för att skapa ett 
dragande flöde (Millstein & Martinich 2014). “Trumma-buffert-rep” liknar kanban på så sätt 
att orderexekveringen styrs av någon enhet i produktionen (Lea & Min 2003). Skillnaden 
ligger i att kanban signalerar materialförflyttning mellan varje process (ibid.). Inom TOC är 
det istället den begränsande resursen, flaskhalsen, som styr produktionstakten. (ibid.). 
 
Konceptet fungerar som så att flaskhalsen sätts som styrande resurs, “trumma”. Som 
beskrivits innan har de övriga arbetsstationerna överkapacitet relativt flaskhalsen, varför 
flaskhalsen får ange takten (Wu & Yeh 2006). Bufferten utgörs av ett lager framför 
flaskhalsen (ibid.). Detta knyter an till det andra steget i Goldratt och Cox (1998) 
femstegsmodell, nämligen att flaskhalsen alltid ska vara belagd. Om processerna uppströms 
relativt flaskhalsen skulle halka efter ska flaskhalsen alltid kunna ha någonting att arbeta med 
(Wu & Yeh 2006). “Repet” kopplas mellan flaskhalsens buffert och den första processen i 
flödet och signalerar att material behöver släppas ut i produktionen i takt med att materialet 
avverkas i flaskhalsen (ibid.) 
 
Flera författare argumenterar för att trumma-buffert-rep är mindre känsligt för variation än 
vad kanban är (Chakravorty & Atwater 1996; Watson & Patti 2008). En grundläggande 
skillnad är dessutom att kanban söker minimera antalet PIA i systemet medan trumma-
buffert-rep förespråkar en viss buffert innan flaskhalsen för att hantera fluktuationer (Lea & 
Min 2003). 
 

3.4 First In First Out (FIFO) 
FIFO-principen (First In First Out) innebär att produkterna bearbetas i den turordning som de 
anländer till processen (Rother & Shook 1999). FIFO-kön besitter en bestämd kapacitet 
(ibid.). Om FIFO kön blir full måste föregående process sluta producera tills det åter finns 
utrymme i kön (ibid.). På detta sätt förhindrar principen överproduktion i den föregående 
arbetsstationen. Rother och Shook (1999) menar vidare att principen är lämplig att använda då 
processerna är fysiskt åtskilda från varandra men när det är önskvärt att bibehålla ett flöde 
mellan dem. 
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4 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel ges inledningsvis en introduktion till fallföretaget. Därefter beskrivs hur 
företaget arbetar med de teoretiska områden som adresserats i föregående kapitel. Den 
empiriska information som presenteras har sin grund i de observationer, intervjuer och 
tidsstudier som utförts i samband med värdeflödesanalysen på fallföretaget. 
 

4.1 Fallföretaget Rudholm & Haak 
Textiltillbehörskoncernen Rudholm Group är en global koncern som finns representerad i ett 
15-tal länder världen över, företrädesvis i Asien och Europa. Företaget har sitt ursprung i 
Borås, där huvudkontoret är beläget än idag. Företaget betraktas som marknadsledande inom 
tillbehörssegmentet till textil- och konfektionsindustrin där knappar, dragkedjor och 
tvättrådsetiketter produceras till bland annat många större textilföretag. 
 
Den svenska delen, Rudholm & Haak, omsätter närmare 81 MSEK och sysselsätter 26 
personer. Det är i detta dotterbolag som den produktionsprocess som undersöks i detta 
examensarbete befinner sig. 
 

4.2 Den nya produktionslinjen 
Företagets produktion i Sverige består i dagsläget enbart av tryckta textiletiketter och 
pappersetiketter till jeans, där den förstnämnda är den absolut största. Produktionen togs 
under hösten 2016 över från ett annat företag i samma koncern för att den ansågs passa bättre 
in på Rudholm & Haaks verksamhet. Den nya produktionslinjen har vuxit fram som en 
reaktion på ökad efterfrågan där fokus har legat på att skala upp produktionen för att 
tillfredsställa kundbehoven snarare än att optimera produktionsprocessen. Rudholm & Haak 
har insett att det finns rum för förbättringar i den nuvarande produktionsprocessen, samtidigt 
som företaget vill skapa optimala förutsättningar för fortsatt expansion. Genom att 
effektivisera produktionsprocessen hoppas företaget kunna vara väl rustade för att möta den 
ökande efterfrågan som finns på dagens marknad. 
 

4.3 Produkter 
Produkterna som företaget producerar består av två olika slags textiletiketter, flexografitryck 
(hädanefter benämnt flexotryck) och termotransfer. Flexotrycket använder färg, roterande 
valsar och plastklischéer för att avsätta trycket. Vid termotransfer överförs färgen till 
etikettmaterialet från så kallade termotransferband med hjälp av värme. 
 
Dessa två produkter skiljer sig på så sätt att flexotryck klarar av tvätt i högre temperaturer än 
termotransfer. Detta då de etiketter som produceras i flexotryck härdas i ugn. Vidare tillverkas 
de båda produkterna i olika varianter med avseende på material, tryck och storlekar. 
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4.4 Produktionsflödet 
Nedan beskrivs informations- och materialflödet genom produktionsprocessen. I 
processchemat nedan (se figur 4.1) illustreras flödet först på ett mer överskådligt sätt. 
Förklaringar till de figurer som använts i processchemat presenteras i Bilaga 1. 
 

 
 
Figur 4.1  Processchema över produktionsprocessen hos Rudholm & Haak  
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Initialt tas ordrarna emot av företagets produktions- och logistikcontroller. Denne skriver ut 
ordrarna och lämnar dem till den första arbetsstationen i respektive process. Som framgår av 
Figur 4.1 har flödet delats upp i två parallella flöden: ett för flexotryck och ett för 
termotransfer. Processerna skiljer sig i dagsläget när det kommer till ledtider beroende på 
vilken typ av tvättrådsetikett som skall produceras. Företaget har som mål att ledtiden till 
kund ska vara maximalt 5 arbetsdagar för termotransfer och 10 dagar för flexotryck.  
 
Beskrivningen av produktionsprocessen kommer att ske med utgångspunkt från 
produktionsstyrning, ingående material, bemanning, 5S, produktionslayout, färdigvarulager 
och omställningar. I avsnitt 4.5–4.9 beskrivs takttid, cykeltider, kundvärde, de 7+1 slöserierna 
samt standardiserade arbetssätt.  
 

4.4.1 Produktionsstyrning 
Orderexikveringen startar vid de första arbetsstationerna. Produkterna rör sig sedan genom 
produktionsanläggningen utan hänsyn till framförvarande arbetsstation.  
 

4.4.2 Ingående material 
Etiketterna trycks på rullar av textilband som sedan klipps i rätt längder. Textilrullarna finns 
på hyllor i nära anslutning till arbetsstationerna där de ska bearbetas (se Figur 4.2). Övrigt 
ingående material är förbrukningsmaterial som färg och termotransferband. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Råvarulager flexotryck 
2. Lager mellan tryck och ugn 
3. Lager efter ugn 
4. Vagn med färdigklippta etiketter 
5. Råvarulager termotransfer 
6. Lager mellan termotransfer och klipp 
7. Vagn med färdigklippta etiketter 
8. Lager mellan termotransfer och klipp 

 
 
 
 

Figur 4.2  Skissering av fallföretagets produktionslayout  
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Vid kartläggning av värdeflödet har hänsyn endast tagits till en ingående komponent, 
nämligen rullarna med textilband som trycken görs på. För de ordrar som följts lagerhåller 
företaget vid tiden för observation motsvarande cirka 7,2 arbetsdagars ingående textilmaterial 
för termotransfer respektive 4 arbetsveckor för flexotryck. Under perioder kan de totala 
ingående lagren med textilmaterial uppgå till motsvarande 4 månaders förbrukning. 
Anledningen till detta är att materialet transporteras med båt från Asien tillsammans med 
annat material tre-fyra gånger årligen. 
 
Lite mer ovanliga material och storlekar lagerhålls inte utan köps in för varje order. 
Anledningen till detta är att företaget inte kan se någon kontinuitet i dessa produktvarianter. 
Dessutom beställs denna typ av produkt vanligtvis i små kvantiteter, och inte av någon av de 
större kunderna. Leveranstiden för icke-standardmaterial varierar mellan 3 och 10 dagar, även 
om det i normalfallet rör sig om 3 snarare än 10. 
 

4.4.3 Tryck 
Tryck är den första processen i värdeflödet för både flexotryck och termotransfer. 
Arbetsstationerna för de båda tryckprocesserna är placerade i olika delar av lokalen (se Figur 
4.2) 
 
Det finns i dagsläget två olika flexotryckmaskiner som hanteras av en och samma operatör. 
Den ena maskinen används frekvent medan den andra endast används för en specifik produkt 
och kund, vilken representerar en relativt liten del av omsättningen. När etiketterna ska 
tryckas med flexotryck behöver nya klischéer beställas i de fall där det inte går att 
återanvända klischéer från tidigare jobb. Företaget kan i nuläget inte producera klischéerna 
själva utan behöver för detta extern hjälp av ett företag beläget i Göteborg. Om klischéerna 
beställs innan klockan 11.00 levereras de nästkommande arbetsdag. Företaget planerar att i 
framtiden kunna tillverka dessa själva, och skulle då spara uppskattningsvis 1–2 dagar. Det 
observerades också att operatören för flexotryckprocessen fick luckor med tid över vilken 
möjligtvis hade kunnat disponeras på ett bättre sätt.    
 
Termotransferprocessen liknar till mångt och mycket en vanlig datorutskrift. Här printas 
etiketterna med hjälp av termotransferskrivare som är kopplade till en dator. Operatören 
startar processen med att hämta och läsa in de datafiler som innehåller information om vad 
som ska tryckas på ordern. Efter att det ingående etikettmaterialet har satts på plats anges det 
önskade antalet etiketter och processen startas. Processen genererar två ”print notes” som talar 
om vad som tryckts, en till kunden och en för intern arkivering. I denna avdelning finns tre 
maskiner som bemannas av en och samma operatör. Två av maskinerna är av samma typ 
medan en är något äldre.  
 
Det observerades att operatörerna hade bra ordning på de verktyg och material som var 
nödvändiga för produktionen. Dessa hölls lättåtkomliga och välsorterade i nära anslutning till 
arbetsstationen. Förbrukat och eventuellt överflödigt material kasserades direkt. 
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Det framkom att damm och annan smuts kunde orsaka kvalitetsproblem då det ibland 
hamnade i vägen för trycket. Vidare observerades det att operatörerna inte använde de 
nedfällbara skyddspaneler som fanns monterade på termotransferskrivarna. Konsekvenserna 
av detta blev omarbete och kassation av defekta produkter. 
 

4.4.4 Värmebehandling 
Efter flexotrycket placeras merparten av de tryckta textilrullarna direkt i ugn för 
värmebehandling. Ugnarna ligger i nästan direkt anslutning till flexotryckmaskinen (se Figur 
4.2). Vid de tillfällen då ugnarnas kapacitet är fullbelagd placeras textilrullarna i ett 
mellanlager tills någon av ugnarna är ledig. Detta är dock inte vanligt då ugnarna kan ta upp 
till 120 000 etiketter på en arbetsdag. En viss etikettyp, med klister på baksidan, skulle smälta 
i värmen, och hoppar därför över detta steg och förflyttas istället till mellanlagret som föregår 
nästföljande arbetsstation. För att etiketterna ska uppnå tillräckligt slitstarka egenskaper krävs 
sedan minst 8 timmars härdning i någon av de två ugnarna. Då bemanningen sällan avviker 
från ordinarie dagskift, och ugnarna därmed inte kan tömmas under kvällstid, blir produkterna 
ibland liggande i någon av ugnarna över natten. Ugnarna stängs heller inte av då skiftet är 
avslutat utan står på under natten. 
 
Inget av det material som tryckts med termotransfer behöver värmebehandlas i ugn. Detta 
material förflyttas istället, tillsammans med print note, direkt till det arbetsbord som utgör 
mellanlager innan etiketterna ska klippas (se Figur 4.2). 
 

4.4.5 Klipp 
När värmebehandlingen är utförd förflyttas produkterna till någon av de två klippstationerna 
bestående av två maskiner vardera (se Figur 4.2). Där hamnar produkterna i respektive 
arbetsstations mellanlager i väntan på bearbetning. Anledningen till detta är att respektive 
klippmaskin endast kan hantera en variant av produkten i taget då varianterna skiljer sig i 
längd och bredd. Klippningen går till på så sätt att inställningar av maskinen görs efter den 
variant som skall hanteras för att sedan klippas i omgångar. Efter ett visst antal etiketter 
klippts stoppas maskinen för att de behandlade produkterna skall buntas ihop och placeras på 
ett arbetsbord. 
 
Klippstation 1 hanterar endast det material som är tryckt med flexotryck och inte det som 
härrör från termotransferprocessen. Det material som inte har härdats i ugn kan endast klippas 
vid denna klippstation. Vidare kan klippstation 1 inte vika etiketten på mitten utan endast 
klippa enkelsidor. 
 
Klippstation 2 kan hantera material från både flexotryck- och termotransferflödet. Båda 
maskinerna klarar enkelsidor, men endast en av dem klarar mitt-vik. I figur 4.1 illustreras 
detta tydligare. 
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Observationer visade på att bemanningen av klippstationerna skiljer sig åt för de båda 
flödena. Operatören som klipper termotransferetiketterna hanterar oftast båda “sina” 
klippmaskiner simultant medan operatören som har hand om flexotrycksetiketterna enbart 
använder sig av en maskin i taget. Genom intervjuer och observationer framgick att detta 
bland annat berodde på inlärningseffekter då den ena maskinen var relativt nyanskaffad. 
Vidare upplevdes att den maskin som användes behövde övervakas och justeras så pass aktivt 
att det i nuläget skulle vara svårt för operatören att hinna med att köra ytterligare en maskin. 
 
Det har diskuterats att montera ett tillbehör på termotransferskrivarna som klipper etiketterna 
direkt i samband med tryck. Anledningen till att detta inte har gjorts uppges vara att 
maskintillbehören endast klipper med så kallad kallkap. Därmed smälter inte klippytan på 
syntetmaterialet, vilket resulterar i en etikett som “fransar sig”. 
 
Vid tidpunkten för studien observerades att det ackumuleras material innan båda 
klippstationerna. 
 

4.4.6 Färdigvarulager 
När ordrarna är färdiga paketeras de för att sedan läggas på lagret i väntan på sammanslagning 
och utskick med andra produkter till kund. Anledningen till detta är att tvättrådsetiketterna är 
lågvärdesprodukter vilket gör att leverans av enbart denna produkt skulle bidra till en markant 
ökning av priset för kund. Dessutom får detta sätt att frakta produkterna på sannolikt mindre 
negativa effekter på miljön. 
 

4.4.7 Omställningar 
Under studien observerades att operatörerna tenderar att bearbeta likartade ordrar i följd för 
att på så sätt undvika frekventa omställningar. Operatörerna gör med andra ord egna 
prioriteringar med avseende på ordrarnas ordningsföljd. Som framgår av 
värdeflödeskartläggningen (se Bilaga 5 & 6) är omställningstiderna väldigt långa i proportion 
till produkternas cykeltider. 
 

4.5 Takttid 
Vid beräkning av takttiden har vissa antaganden varit nödvändiga för att kringgå de 
omständigheter som annars hade varit problematiska för uträkningen. En sådan omständighet 
är operatörernas möjlighet till flextid i början och slutet av arbetsdagen.  Vidare används 
ibland övertid för att komma tillrätta med tillfälliga efterfrågetoppar. Trots detta arbetar 
operatörerna under normala förhållanden sammantaget heltid, med en arbetstidsförkortning 
om 1 timma per dag varför den tillgängliga tiden baseras på just detta. 
 
Året som årsefterfrågan baserats på, 2016, hade 253 arbetsdagar (lördagar, söndagar och 
andra helgdagar har subtraherats från årets 366 dagar). Detta blir cirka 21,1 arbetsdagar 
arbetad tid per månad. Då företaget tar in sommarvikarier under sommarsemestern är 
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produktionen igång även då. Den tillgängliga tiden är cirka 7 timmar per dag. Då har avdrag 
gjorts för en timmas lunch 12:00-13:00 samt en kvarts rast på förmiddagen respektive 
eftermiddagen. Den tillgängliga tiden per operatör och månad har alltså beräknats till i snitt 
147,7 timmar. 
 
För att beräkna takttiden summerades arbetstiden och kundefterfrågan (antal levererade 
produkter) för ett helår. Efterfrågan delades upp i flexotryck respektive termotransfer. Den 
tillgängliga arbetstiden dividerades sedan med efterfrågan för att erhålla takttiden. 
 
Etiketterna som trycks med flexografi har en genomsnittlig efterfrågan om 377 000 stycken 
per månad. För termotransfertrycket är efterfrågan i genomsnitt 538 752 stycken etiketter per 
månad. Det har däremot framkommit att det förekommer en stor variation över året. Under 
januari 2016 efterfrågades cirka 200 000 termotransferetiketter, medan det i november samma 
år efterfrågades över 1 000 000 stycken. För flexotrycket kan efterfrågan under topparna vara 
mer än 10 gånger så hög som de perioder med låg efterfrågan. Denna betingelse har enligt 
fallföretaget att göra med den säsongsvariation som finns i konfektionsindustrin, där 
klädkollektionerna är säsongsbetonade. Följaktligen behöver kunderna beställa tillbehören 
synkroniserat med tillverkningen. 
 

4.6 Cykeltid 
Med utgångspunkt i tidsmätningar och observationer beräknades cykeltider för processerna i 
produktionen. För tryckstationerna är cykeltiden 0,188 sekunder för flexotryck respektive 
0,640 sekunder för termotransfer. Ugnarna i flexotrycksflödet har en cykeltid på 0,240 
sekunder. Klippstationerna uppvisar en cykeltid på 0,582 sekunder respektive 0,278 sekunder. 
Cykeltiderna för de olika processerna presenteras i figur 4.3 och återfinns även i 
värdeflödeskartläggningen (se Bilaga 5 och 6). 
 
 

 
        Figur 4.3  Diagram med uppmätta cykeltider för produktionsprocesserna (i sekunder) 
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Det faktum att cykeltiderna skiljer sig så pass mycket åt indikerar ett obalanserat flöde. Det är 
viktigt att ha i åtanke att de cykeltider som presenteras här baserar sig på tiden det tar att 
bearbeta en enda textiletikett. En order kan innehålla tiotusentals etiketter, varför den totala 
effekten av skillnaderna i cykeltid kan få en stor påverkan på balansen i flödet.  
 
Det har noterats att de standardtider som finns att tillgå för termotransferskrivare och 
klippmaskiner stämmer väl överens med de tider som faktiskt uppmättes. Maskinerna håller 
med andra ord ungefär den hastighet som specificerats av tillverkaren.  
 

4.7 Kundvärde 
Vad som skapade värde för kunderna skiljde sig utifrån de olika respondenternas perspektiv. 
Det som var genomgående för de flesta respondenterna var dock att kundnöjdheten var i 
fokus. Skillnaden var sättet att uppnå den på. En respondent beskrev kundvärdet på följande 
sätt:  
 

Istället för att sitta och ha kontakt med kanske 50 fabriker fram och tillbaka 
med PDF:er som ska ändras och redigeras så gör de det direkt i vårt system, 
så slipper dem det jobbet. 

 
Utöver detta beskrivs att en annan del av kundvärdet ligger i den geografiska närheten till 
produktionen vilket medför reducerade ledtider för kunderna. Den geografiska närheten 
beskrivs även som gynnsam när det kommer till modifiering och utveckling av produkterna: 
 

Om det kommer hit en kund kan man visa ungefär hur det funkar. Dom kan 
ställa frågor [...] och dom kan förbättra produkten, typ dra ihop texten lite för 
att göra det lite enklare, för att den är för tight och sådär ibland. 

 
Vidare förklarar en respondent att det går snabbare att kontakta kunder via telefon och mail 
jämfört med om produktionen skulle legat i Asien, med de omfattande tidsskillnaderna som 
det innebär. En annan respondent beskriver också att kunderna numera lättare kan återkoppla 
till fallföretaget när någon avvikelse behöver åtgärdas. 
 
Att bygga goda relationer genom trygghet och stabilitet för kunden ansågs även det vara en 
bidragande faktor till kundvärdet enligt en respondent. Tryggheten i detta fall bygger på att 
fallföretaget ser till att det resultat som skapas håller måttet. Att resultatet blir bra framhölls 
av flera respondenter som centralt för det upplevda kundvärdet. Vidare menar en respondent 
att det är viktigt att hålla de ledtider som är satta. 
 
Sätten som respondenterna ansåg att de skapade värde för kunderna på ansågs vara av en mer 
enhällig natur då de flesta ansåg att det var viktigt att göra ett bra jobb och att ligga i fas med 
de ordrar som finns i produktionen. Det var också viktigt att alla kunder får samma service 
oberoende av storlek samt att renligheten i lokalen var viktig för en av respondenterna. 
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4.8 De 7+1 slöserierna 
De åtta slöserierna i produktionen observerades genom intervjuer och observationer. 
 
Lager finns, som tidigare beskrivits, inom de båda produktkedjorna innan klippstationerna 
och även i ugnarna för flexotryck där material ligger och väntar.  
 
Transporter för det befintliga systemet är endast transporter mellan processerna samt ut till 
lager vilka krävs för att arbetet skall kunna fortgå. Det kan därför ses som icke-
värdeadderande moment men är nödvändiga för produktionen. Transporten mellan 
termotransferskrivarna och klippavdelningen kan dock anses vara onödigt lång. 
 
Rörelse är i flexotryckprocesserna inget större problem. Däremot upplever operatören på 
klippstationen för termotryck att denne får röra sig mycket mellan maskinerna. 
  
Överproduktion vid flexotryckavdelningen uppskattas ligga på ungefär 10 procent mer än 
vad kunden egentligen behöver. Termotryck trycker ungefär 50 etiketter extra per order. En 
orsak till detta är för att ställa in maskinerna. Dels behöver flexotrycksmaskinen köras medan 
den kalibreras, dels behöver några etiketter passera klippmaskinerna för att dessa ska kunna 
ställas in korrekt.  
 
Det händer också att samma order kommer in två gånger fast med olika slutdatum vilket leder 
till att operatörerna trycker samma order igen. 
 
Överprocessering sker också i produktionen i form av omarbete av defekta produkter. 
 
Defekter har påverkat ett antal stora ordrar under 2016, vilket leder till överprocessering i 
form av omarbete. Detta beror till viss mån på den mänskliga faktorn då inställningarna på 
maskinerna blir fel, men också till följd av att maskinerna själva ställer om sig något under 
körning. En operatör beskriver att termotransferskrivarna uppvisar den tendensen. Maskinerna 
har till en början tryckt rätt men i mitten av rullen har trycket hamnat utanför. Detta upptäcks 
inte alltid i tid, i synnerhet inte när etiketterna trycks på både fram- och baksida simultant. I 
dagsläget behöver operatören böja sig ner för att avsyna undersidan av etiketterna när de 
trycks dubbelsidigt.  
  
Defekter uppstår även då smuts och damm kommer i vägen för trycket, vilket gör att det inte 
kan avsättas korrekt. Även detta leder till kassation och omarbete. 
 
 Kvalitén på produkterna kontrolleras regelbundet av operatörerna under processens gång. 
Man har dock ingen formell kvalitetskontroll utan varje operatör ser det som sitt ansvar att 
utföra dessa kontroller. Vid tryckavdelningarna kontrolleras att trycket är korrekt och 
klippstationerna kontrollerar både tryck och klipp. 
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Det åttonde slöseriet, vilket är dåligt utnyttjande av medarbetarnas kreativitet och idéer 
(Hicks 2007) uppmärksammades främst genom de intervjuer som utfördes. Det framkom här 
att företaget inte alltid utnyttjade de anställdas fulla potential. Detta var bland annat gällande 
vid designen av vissa etiketter. Materialet som används för att trycka på kan skilja sig upp till 
3 millimeter i bredd vilket kunde skapa problem då en del av trycket hamnar utanför. De 
anställda i produktionen var väl medvetna om detta faktum, men deras input togs inte tillvara 
på fullt ut vid den grafiska utformningen av etiketterna.  
 

4.9 Standardiserade arbetssätt 
Något som märktes under studien var avsaknaden av standardiserade arbetssätt. Det fanns inte 
för någon arbetsstation ett nedskrivet “bästa sätt” för hur arbetet skulle utföras. Varje operatör 
hade istället sitt eget sätt att sköta arbetet på. De instruktioner som operatörerna fått var oftast 
genom praktisk utbildning och egna erfarenheter. En respondent beskrev det som tämligen 
problematiskt då vikarierande personal skulle arbeta under sommarmånaderna. Operatören 
hade i detta fall skapat en egen “inofficiell” manual för att beskriva tillvägagångssättet för en 
del av produktionsprocesserna. En annan operatör förklarade att denne själv fått lära sig 
maskinen vid början av sin anställning och att detta skapade problem främst vid kvällspass då 
det inte fanns någon med erfarenhet att kontakta när frågor uppstod. 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel jämförs det teoretiska ramverket med de empiriska studier som genomförts på 
fallföretaget Rudholm & Haak i syfte att besvara de forskningsfrågor som definierats.  

5.1  Lean filosofi 
Utifrån de förutsättningar som råder på företaget hade en implementering av lean varit möjlig 
för att på så sätt öka materialflödet i produktionen. Detta omfattar en del arbete bland annat då 
man måste bestämma företagets värderingar, principer och metoder (Petersson et al. 2015). 
Denna rapport skulle kunna ligga till grund för en implementering av lean om fallföretaget i 
framtiden bestämmer sig för detta. I de följande sex underkapitlen analyseras de områden som 
är kopplade till lean. 

5.1.1  Kundvärde 
De svar som gavs av respondenterna när de ombads att definiera kundvärdet skiljer sig åt och 
omfattar områden som leveransprecision, kvalitet och reducerat arbete för kunderna. 
Respondenterna menar att den geografiska närheten till kunderna är positiv med avseende på 
områden som kommunikation, produktutveckling och feluppföljning. Gemensamt för 
respondenterna är att merparten av dem upplever att det är viktigt att antalet felaktiga 
produkter begränsas till ett minimum snarare än att ledtidskraven tillfredsställs fullt ut. 
 
För att lyckas med att effektivisera sitt flöde enligt lean-principerna är det av yttersta vikt att 
fallföretaget identifierar sitt kundvärde (Womack & Jones 2003; Hicks 2007). Utav de svar 
som gavs av respondenterna kan inget kundvärde definieras med säkerhet. Då denna studie 
endast omfattar fallföretaget har deras kunder inte kontaktats för att utreda vad kunderna anser 
vara värdeskapande. 
 
Ur det empiriska materialet framkommer det att fallföretaget tydligare behöver definiera och 
kommunicera vad deras kunder värdesätter. Womack och Jones (2003) menar att värdet med 
fördel kan definieras genom dialog med vissa utvalda kunder. I denna studie har två kunder 
identifierats som stora relativt de andra. Respondenterna menar att produktionsprocessens 
existens är beroende av dessa två kunders orderingång, varför det kan vara en god idé att 
starta med att definiera kundvärdet med utgångspunkt i just dessa kunders önskemål och 
värderingar. 
 
Sammanfattningsvis är det viktigt att fallföretaget är medvetna om kundvärdet för att kunna 
nå ökad effektivitet i sitt flöde (Manfredsson 2016; Rother & Shook 1999; Tyagi, Choudhary, 
Cai & Yang 2014; Womack & Jones 2003). 
 

5.1.2 Kartläggning av värdeflödet 
Värdeflödet har i denna studie kartlagts genom värdeflödesanalys för de två produkterna 
termotransfer och flexotryck (se Bilaga 5 & 6). Under kartläggningen var intrycket att 
operatörerna hade stor kunskap om hur deras egen del av produktionsprocessen fungerade och 
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bidrog till att förädla textiletiketterna. Däremot saknas ett helhetsgrepp om 
produktionsprocessen. 
 
Genom att kartlägga sitt värdeflöde kan slöserier synliggöras, vilket är helt centralt för att 
uppnå effektivitet genom lean (Hicks 2007). Vidare identifieras vilka aktiviteter som är 
värdeskapande respektive icke värdeskapande (Yuvamitra, Lee & Dong 2017). Som framgår 
av värdeflödesanalyserna (se Bilaga 5 & 6) är den värdeskapande ledtidsandelen 0,00083 
procent för flexotrycket och 0,0039 procent för termotransfer. Fallföretaget har därmed en bit 
upp till den svåruppnåeliga målbild på 5 procent som Olhager beskriver. Den relativt låga 
värdeskapande ledtidsandelen tyder på att det finns problem i flödet.  
  
Genom kartläggning kan visualisering av hela flödet ske, och inte bara isolerade processer 
(Yuvamitra, Lee & Dong 2017). Därför rekommenderas företaget att med hjälp av 
operatörerna kartlägga sina processer och värdeflöden. Detta utgör sedan en bra utgångspunkt 
för ständiga förbättringar (Bergman & Klefsjö 2012). Genom att vara medvetna om nuläget 
kan företaget se till att de förbättringar som utförs går i rätt riktning avseende att minimera 
icke värdeskapande aktiviteter och tillföra värde till slutkunden. Vidare är kartläggningen av 
flödet någonting som bör utföras regelbundet (Rother & Shook 1999). Detta eftersom det hela 
tiden dyker upp nya områden som kan förbättras i systemet. 
 

5.1.3 Takttid 
Takttiden har beräknats till 1,41 sekunder per produkt för flexotrycksflödet. Detta betyder att 
varje enskild produkt måste lämna flödet med 1,41 sekunders mellanrum för att kunna 
tillfredsställa den genomsnittliga kundefterfrågan. För termotransferflödet beräknades 
takttiden till 0,987 sekunder. 
 
Som nämnts tidigare beräknades takttiderna genom att dividera den tillgängliga arbetstiden 
med den årliga efterfrågan för respektive produktfamilj. Eftersom flexotrycksflödet är relativt 
nytt för fallföretaget finns det bara data från och med oktober 2016, varför den genomsnittliga 
efterfrågan i det fallet baseras på halvåret oktober till mars, istället för kalenderåret 2016. 
 
Då efterfrågan uppvisar en hög säsongsvariation beräknades även takttiden under de månader 
som efterfrågan var som högst för respektive produkttyp. För flexotryck blev takttiden då 0,76 
sekunder respektive 0,51 sekunder för termotransfer. 
 
Genom att sätta cykeltiderna för de olika processerna i relation till takttiden kan det utläsas att 
processerna ska klara den nuvarande efterfrågan med överkapacitet under normala 
omständigheter (Se Figur 5.1 samt Bilaga 5 & 6). Under perioder med hög efterfrågan är det 
däremot risk att termotransferskrivarna inte klarar att hålla sig inom takttiden då cykeltiden är 
0,64 sekunder (Se figur 5.1). Dessutom tillkommer de relativt långa omställningstiderna. Kan 
företaget däremot använda sig av fler termotransferskrivare än en åt gången försvinner denna 
problematik. Vikt bör därför läggas på att hålla igång dessa maskiner och se till att de 
fungerar optimalt.  
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 Figur 5.1  Cykeltiderna i relation till takttiden (i sekunder) 

 
 

5.1.4 Slöserier 
Slöserier definieras som de delar av processen som inte bidrar till att tillfredsställa kundens 
behov (Womack & Jones 2003). Därför är det återigen viktigt att kundens behov identifieras 
och att det är dessa som får vara utgångspunkten när det kommer till att reducera eller 
eliminera slöserierna. Genom den kartläggning som utförts med hjälp av intervjuer och 
observationer har det framkommit att flera av de slöserier som Hicks (2007) beskriver 
existerar på fallföretaget. 
 
Lager 
Vid tidpunkten för observationerna fanns material motsvarande närmare 6 arbetsdagars 
förbrukning uppbundet i produktionen för de båda produktionsprocesserna tillsammans, 
exklusive råvarulager och färdigvarulager. Kostnaden i form av kapitalbindning som detta 
medför bedöms vara relativt liten för företaget som helhet eftersom värdet på produkterna är 
relativt lågt. Även förvaringskostnaderna bedöms vara tämligen oväsentliga i sammanhanget, 
eftersom det i dagsläget finns ett överskott av lagringsyta i anslutning till produktionen som är 
reserverat för just detta. Däremot innebär det en alternativkostnad för fallföretaget, som 
potentiellt sett skulle kunna använda ytan till annat. Det omfattande antalet produkter i arbete 
har också en starkt betydande påverkan på produkternas totala genomloppstid (Petersson et al. 
2015). I dagsläget utgörs en produkts genomloppstid av 81 procent lagringstid för flexotrycket 
(exklusive råvaru- och färdigvarulager). För termotransfer är siffran 99,99 procent. En 
reducering av de PIA som är uppbundna mellan arbetsstationerna skulle leda till en 
proportionerlig minskning av den totala genomloppstiden. 
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Transport och rörelse 
De transporter som sker på fallföretaget är huvudsakligen transporter mellan de olika 
processerna. Dessa är icke värdeadderande moment men är samtidigt nödvändiga för 
produktionen med den nuvarande layoutkonfigurationen. Genom observationer framgick dock 
att transporten mellan termotransfertryck och klippavdelningen hade kunnat effektiviseras då 
den ansågs onödigt lång. Hade processerna flyttats närmare varandra hade denna sträcka och 
rörelse kunnat minimeras. 
 
Som beskrivits tidigare upplever operatören som klipper termotransferprodukterna att denne 
behöver röra mycket på sig för att hantera båda maskinerna samtidigt. Sådana rörelser tillför 
inget värde till slutkunden och har enligt Womack och Jones (2003) ofta att göra med en 
ineffektiv layout, vilket slutsatsen också blev i den undersökta produktionsprocessen. I avsnitt 
5.2 analyseras de förändringar som skulle kunna göras med avseende på layouten ytterligare. 
 
Överproduktion 
Den överproduktion som sker i nuläget är främst på grund av att klippstationerna behöver 
extra material för att ställa in maskinerna korrekt. I flexotrycket var överproduktionen ca 10 
procent respektive 50 st etiketter per order för termotransfer. Anledningen till detta sades vara 
att termotransferprodukternas klippmaskiner uppvisade en högre precision än 
flexotryckprodukternas. En annan anledning är också att det kräver mer arbete att trycka nya 
etiketter i flexotryck än termotryck då omställningen för maskinen är mer tidskrävande samt 
att etiketterna måste gå igenom värmebehandlingen, vilket tar mer än en arbetsdag. Det anses 
från företagets sida därför vara mindre kostsamt att överproducera än att göra om hela 
batchen. Det framkom även att överproduktion sker då bristande kommunikation mellan 
kontor och produktion uppstår. Ibland händer det att samma order kommer in med två olika 
slutdatum vilket leder till produktion av det dubbla antalet etiketter för ordern än vad som 
egentligen behövts. Det är därför viktigt att företaget ser till att kommunikationen mellan 
kontor och produktion är korrekt. 
 
Defekter 
Defekta produkter kan anses vara ett problem på fallföretaget. Även om det inte händer alltför 
ofta sker det ändå i så pass stor utsträckning att de kan skapa vissa problem med ledtider och 
kostnader. Som nämnts i empirin händer det att defekter inte upptäcks för de 
termotransferetiketter som trycks dubbelsidigt. Därför föreslås fallföretaget att se över 
möjligheten att montera speglar i botten på maskinen. På så sätt skulle operatören kunna 
avsyna båda sidorna ungefär samtidigt. Detta får sannolikt positiva effekter på kvaliteten, 
såväl som ergonomiska effekter för operatören, vars onödiga rörelser kan reduceras. Det är 
dock inte säkert att en sådan åtgärd är förenlig med att använda de skyddspaneler som finns, 
som riskerar att skymma sikten.   
  
Det föreslås att de defekter som uppstår till följd av smuts och damm kan reduceras genom 
användandet av 5S (se avsnitt 5.1.6). 
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Medarbetarnas kreativitet  
För att i högre utsträckning tillvarata medarbetarnas kompetens kan medarbetarna vara med 
och kartlägga värdeflödet på det sätt som presenteras i avsnitt 5.1.2. 
  
Ett problem var att designen på vissa etiketter inte var ideal för produktionen. Det hände i 
vissa fall att materialet som etiketterna trycks på skiljer sig några millimeter i bredd. Problem 
uppstår då när den som designar etiketterna inte tar detta i åtanke. Här hade företaget kunnat 
använda sig av operatörernas omdömen, vilket hade kunnat bidra med värdefulla insikter då 
vissa produkter designas. Kunskapen i detta fallet skulle kunna bidra till minskade omarbeten 
vilket i sin tur hade sparat tid och pengar. 
 

5.1.5 Standardiserade arbetssätt 
Avsaknaden av standardiserade arbetssätt märktes inte minst när det gäller i vilken ordning 
ordrarna bearbetas. Detta får stor påverkan på den totala genomloppstiden då vissa ordrar 
prioriteras upp och vissa andra förblir obearbetade under en längre tid. Den inkonsekventa 
sekvenseringsordningen medför därmed en stor variation i genomloppstiden för produkterna. 
Förslag på hur sekvenseringsordningen kan standardiseras presenteras i avsnitt 5.4. 
 
Standardiserade arbetssätt hade kunnat råda bot på en del av de problem som oundvikligen 
kommer uppstå då företaget expanderar verksamheten, vilket de planerar. Som nämnts i det 
empiriska materialet har varje operatör utvecklat sitt eget “bästa sätt” för hur arbetet ska 
utföras, men detta arbetssätt finns inte nedskrivet. Skulle arbetsmomenten standardiseras och 
nedtecknas skulle det vara enklare att lära upp nya medarbetare. Sannolikt skulle de nya 
medarbetarna, med hjälp av standardiserade arbetssätt, kunna arbeta självständigt på relativt 
kort tid.  
  
För att nå en genomgående hög effektivitet anses det vitalt för fallföretaget att upprätta 
standardiserade arbetssätt. Som nämnts tidigare är stabilitet, förutsägbarhet och låg variation i 
arbetet en förutsättning när det kommer till förbättringsarbete (Petersson et. al. 2015), 
någonting som standardiserade arbetssätt hade kunnat hjälpa till med. Fallföretaget behöver 
vara konsekventa i hur de arbetar i nuläget för att kunna avgöra om de förbättringsåtgärder 
som utförs verkligen leder till förbättringar, eller som Petersson et. al. (2015) menar; för att 
kunna avgöra huruvida ett fel är systematiskt eller slumpmässigt. Det är förenat med stor 
osäkerhet att försöka förbättra verksamheten om inte nuläget är tydligt definierat. Därmed är 
standardiserat arbete en förutsättning för att övriga förbättringsförslag som presenteras i denna 
rapport ska kunna implementeras med lyckat resultat.   
 
Om standardiserade arbetssätt skulle införas på fallföretaget kan de tider och värden som 
tagits fram i denna rapport bidra till det arbetet. Exempelvis har takttid och cykeltid redan 
uppmätts och beräknats. Det praktiska kunnande som operatörerna besitter kan användas för 
att utforma det bästa nu kända arbetssättet. Därmed har fallföretaget redan en bra grund för att 
standardisera arbetet i enlighet med de steg som Johansson et. al. (2013) beskriver. 
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Genom att strukturera upp arbetet med hjälp av införandet av standardiserade arbetssätt hade 
fallföretaget kunnat lägga en grund till upprättandet av ett dragande system där ett flöde 
genom processerna skapas utan några längre uppehåll. 
 

5.1.6 5S 
Fallföretaget använder sig inte av någon uttalad 5S-metodik i nuläget. Genom de 
observationer och intervjuer som gjordes gick det däremot inte att iaktta några större problem 
med struktureringen och systematiseringen i produktionen, vilket Randhawa och Ahuja 
(2015) menar är de två första parametrarna i 5S. Det framgick att operatörerna kasserade 
föremål som var överflödiga samt att de hade bra ordning på de föremål som var nödvändiga 
för produktionen då dessa hölls lättåtkomliga. 
 
Kopplat till det tredje s:et, städa, framgick det att damm och annan smuts kunde te sig 
problematiskt då det kom i vägen för trycket. Detta skapar inte bara kvalitetsproblem, utan 
också omarbete och kassation av defekta produkter, vilket enligt Womack och Jones (2003) 
ses som slöserier. 
 
Vidare observerades det att operatörerna inte använde de nedfällbara skyddspaneler som fanns 
monterade på termotransferskrivarna. Dessa paneler är sannolikt designade för att förhindra 
olyckor till följd av att man kommer åt det rörliga maskineriet, men eftersom panelerna täcker 
maskinen hade de sannolikt fått en positiv effekt även mot damm. Skyddspanelerna är dock 
bara en “brandsläckningsåtgärd” då grundproblematiken är att lokalerna behöver hållas efter 
noggrannare. Detta knyter an till punkterna standardisera och sköt om, som innebär att man 
gör städning och organisering till en obligatorisk del av vardagen (Randhawa & Ahuja 2015). 
Genom att göra så hade genomloppstiden kunnat förkortas för de ordrar som påverkas av 
kvalitetsproblem i form av damm och smuts. Det kan också konstateras att det hade lett till en 
mer konsekvent kvalitet på de produkter som trycks. Med detta som grund kan en 
implementering av 5S på företaget anses vara en lösning på en del av de problem som finns i 
nuläget med smuts och damm. 
 
Det är viktigt att ha i åtanke att stegen i 5S måste följas för att på så sätt lägga grunden till en 
lyckad implementering av standardiserade arbetssätt (Petersson et al. 2015). Fallföretaget har 
kommit en bra bit på vägen genom att de verktyg och material som används är strukturerade 
och lättåtkomliga. 
 

5.2 Produktionslayout 
Området layout är som beskrivits tidigare tätt förknippat med slöserierna transport och 
rörelse, eftersom en eliminering av dessa ofta kräver att layouten förändras. 
 
Produktionslayouten på fallföretaget har identifierats som en blandning av flödesgrupper och 
funktionell verkstad. Flexotrycket består av flödesgrupper eftersom flödet är anpassat efter de 
olika operationsstegens ordning i produktionen, vilket Ohlager (2013) menar är 
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kännetecknande för den layouttypen. Termotransfertrycket kan däremot liknas mer vid en 
funktionell verkstad enligt Ohlagers (2013) definition. Detta eftersom tryckmaskinerna är 
placerade inom ett område som ligger lite avskilt från klippmaskinerna. Produkterna förflyttas 
sedan mellan de olika avdelningarna. Däremot är flödet så pass likriktat att det i fallföretagets 
fall är svårt att skilja de olika layouterna åt. Maskinerna är placerade utefter deras 
tillverkningstekniska funktion, men samtidigt utefter den ordning som produkten ska 
bearbetas. En produktorienterad layout blir därmed automatiskt också resursorienterad i 
Rudholm & Haaks fall, och vice versa. 
 
Att sträva efter ett dragande system och samtidigt eliminera onödiga transporter och rörelser 
får till effekt att produktionsprocessen rör sig mer och mer mot kontinuerlig tillverkning. 
Liker (2004) menar att enstycksflöde är det ultimata målet för företag som anammar leans 
principer. Produktionssystemet hos fallföretaget uppvisar redan en rad av de egenskaper som 
karaktäriserar en hög flödesorientering (se Tabell 3.1). Detta tyder på att företagets layout 
med fördel skulle kunna förändras i riktning mot ett kontinuerligt flöde. För fallföretaget 
skulle det däremot vara svårt att uppnå ett kontinuerligt flöde i dagsläget eftersom rullarna 
med etiketter då skulle behöva klippas direkt efter trycket. Som nämnts tidigare är detta något 
som diskuterats för termotransferprocessen. Det är dock inte tekniskt möjligt med det material 
som används idag. Skulle det vara möjligt att styra kunderna mot ett material som går att 
klippa direkt i termotransferskrivarna hade fallföretaget kunnat tillgodogöra sig stora 
besparingar, inte minst avseende tiden för den operatör som annars hade klippt materialet. 
Den frigjorda tiden skulle exempelvis kunna användas till att stärka upp bemanningen vid 
klipprocessen för flexotrycket. Denna eller liknande åtgärder skulle kunna användas för att 
reducera problematiken kring linjebalansering. Operationsföljden går inte att göra så mycket 
åt på grund av de precedensrelationer som förekommer. Etiketterna måste tryckas innan de 
klipps, och i vissa fall också härdas däremellan. 
 
Den funktionella verkstadens karaktäristika, att vara flexibel med avseende på produktmix 
(Benjaafar, Heragu & Irani 2002; Feysioglu & Pierreval 2008; Olhager 2013), anses inte 
särskilt relevant för fallföretaget, som uppvisar en relativt smal variantflora sett till utförandet 
av arbetet. Det är inte troligt att fallföretaget skulle ha särskilt mycket att vinna på att kunna 
vara flexibla om det samtidigt innebär fler produkter i arbete och längre genomloppstider. Det 
handlar om att utforma produktionen för att stärka de egenskaper som bidrar till ökad 
konkurrenskraft (Olhager 2013), och fallföretaget menar att just ledtiderna är en sådan faktor. 
En konvertering mot flödesgrupper eller produktionslinor är därför att föredra (Basu, Shinde 
& More 2015; Wemmerlöv & Johnson 1997, 2000; Olhager 2013). Det observerades däremot 
att de produktvarianter som finns tar olika vägar genom produktionsanläggningen, varför 
produktionen sannolikt skulle bli alltför “låst” genom att sammanbinda maskinerna och 
anpassa hela produktionen efter några få produktkonfigurationer. Däremot är det inte säkert 
att den blir mer sårbar för maskinhaveri eftersom vissa produkter endast kan hanteras av 
specifika maskiner även i nuläget. 
 
Sträckan mellan termotransfertrycket och klippningen hade kunnat förkortas, vilket skulle 
reducera slöserier som transport och rörelse. Förslagsvis hade termotransfertrycket kunnat 
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flyttas in till samma rum som resten av maskinerna, för att på så sätt skapa flödesgrupp för 
denna produktionskedja precis som för flexotrycket. Rent praktiskt skulle det inte vara svårt 
att förändra maskinernas placering. Maskinerna är relativt små, och i dagsläget finns det ett 
överskott av golvyta hos fallföretaget. Ett exempel på hur detta skulle kunna se ut illustreras i 
figur 5.2. För att ytterligare minska de rörelser som operatörerna behöver göra i sitt dagliga 
arbete hade klippmaskinerna för termotransferetiketterna kunnat placeras mittemot varandra 
så att operatören enbart behöver vända sig om för att byta maskin. 
 
 

 
 
Figur 5.2  Skissering av den föreslagna produktionslayouten  
 
 

5.3 Theory of Constraints 
I enlighet med Goldratts Theory of Constraints (Goldratt & Cox 1998) är första steget att 
identifiera flaskhalsen i systemet. Sett till takttiden är det i dagsläget ingen process som 
överstiger den (se Figur 5.1). Däremot har fallföretaget en uttalad vilja att expandera 
produktionen, varför det är väsentligt att resonera kring vilka processer som skulle komma att 
bli flaskhalsar om efterfrågan skulle öka. För flexotrycksflödet skulle begränsningen komma 
att utgöras av klippstationen. I termotransferflödet är det skrivarna som hade begränsat 
systemets output om efterfrågan skulle öka. 
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Det bildas i nuläget mycket lager framför samtliga klippstationer, vilket Goldratt och Cox 
(1998) menar kan vara kännetecknande för flaskhalsarna. Däremot anses bland annat 
variationen vara en bidragande orsak till de relativt stora mellanlagren hos fallföretaget. 
Slutsatsen kan dras att det finns faktorer utöver maskinernas cykeltider som får negativ 
påverkan på den totala genomloppstiden. Dessa faktorer skulle sannolikt kunna reduceras 
genom de övriga områden som presenteras i denna rapport, såsom 5S, standardiserat 
arbetssätt, eliminering av slöserier och dylikt. 
 
Vid första anblicken är det lätt att tro att ugnarna utgör en begränsning i flexotrycksflödet 
eftersom produkterna behöver härdas i 8 timmar. Det har däremot observerats att ugnarna 
fylls på och töms kontinuerligt. Därmed rymmer de hundratusentals enskilda etiketter åt 
gången. Cykeltiden för ugnarna beräknades således till 0,24 sekunder. Vidare är det inte 
ovanligt att de körs under natten, varför den tillgängliga tiden ibland uppgår till mer än det 
dubbla jämfört med vad som beräknats i värdeflödeskartläggningen. Den tillgängliga tiden för 
ugnarna är således högre än den tillgängliga tiden för operatören som bemannar den. Som 
framgår av nulägeskartan (se Bilaga 6) hinner inte den efterföljande klippstationen bearbeta 
de PIA som redan finns i systemet innan ugnarna är klara med nästa batch. 
 
För att utnyttja den begränsande resursen till fullo i enlighet med det andra steget i TOC hade 
fallföretaget behövt nyttja båda klippmaskinerna till flexotrycket i högre utsträckning än vad 
som görs idag. För att åstadkomma detta kan det vara klokt att se över om något av de 
arbetsmoment som utförs idag är överflödigt. Återigen behöver standardiserade arbetssätt, 
kännedom om process och kundbehov ligga till grund för arbetet. Lyckas företaget inte 
minska arbetsinnehållet kan det vara en god idé att bemanna klippstationen med ytterligare en 
operatör. Att investera i fler maskiner skulle inte vara till nytta eftersom begränsningen finns 
på bemanningssidan. Detsamma gäller tryckavdelningen för termotransferflödet som 
vanligtvis endast utnyttjar två av de tre maskiner som finns tillhanda. 
 
Ett hundraprocentigt utnyttjande av flaskhalsen är svårt att hålla över tid, vilket nämns av 
Chakravorty och Atwater (2006). Fallföretagets orderingång uppvisar en egenskap som tyder 
på att den optimala flaskhalskapaciteten kan baseras på ett lägre utnyttjande än 100 procent, 
nämligen variationen i orderingång. Vidare uppvisar ordrarna en tydlig säsongsvariation. 
Detta kan kopplas till standardiserade arbetssätt, som med sin variationsutjämnande 
betingenhet hade kunnat höja flaskhalsens optimala kapacitet. 
 
Som nämnts i empirin finns ingen formell kvalitetskontroll. Däremot berättar operatörerna att 
de ofta löpande kontrollerar kvaliteten vid sina respektive arbetsstationer. Vid 
klippstationerna avsynas därför etiketterna med avseende på både klipp- och tryckfel. TOC 
förespråkar att en eventuell kvalitetskontroll ska placeras före flaskhalsen (Goldratt & Cox 
1998). Anledningen är att flaskhalsen inte ska behöva lägga tid på att bearbeta redan felaktiga 
produkter (ibid.). Detta är dock i det närmaste omöjligt för fallföretagets flexotrycksflöde 
eftersom etiketterna inte avskiljs från varandra förrän i just flaskhalsen. Däremot skulle 
fallföretaget kunna reducera omarbete och kassationer genom att ställa hårdare krav på 
kvaliteten från tryckstationen. Termotransferflödets begränsning finns i den första 
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arbetsstationen, varför det blir svårt att kontrollera kvaliteten före denna. Däremot är det 
viktigt att de ordrar som exekveras är korrekta, och att inga dubbletter hamnar i 
produktionen.   
 
Det observerades även att den operatör som arbetar med att trycka flexografietiketterna ibland 
har små luckor med tid över. Det är möjligt att dessa luckor skulle kunna användas för att 
avlasta klippstationerna, alternativt arbeta ytterligare med att säkerställa kvaliteten på 
produkterna. Omvänt skulle operatören som klipper termotransferetiktterna kunna avlasta 
tryckstationen vid överkapacitet. 
 
Det tredje steget i TOC-metodiken skulle vara att underordna flexotryckstationen för att på så 
sätt inte producera mer än den efterföljande flaskhalsen kan hantera (Goldratt & Cox 1998). 
Detta skulle kunna göras på flera sätt, vilka analyseras i avsnitt 5.4. 
 
Därefter gäller det att öka kapaciteten hos flaskhalsen (Goldratt & Cox 1998). Det är inte 
ovanligt att det utmynnar i investeringar i form av fler maskiner av samma typ (ibid.) Som 
nämnts tidigare förutsätter detta dock att flaskhalsen först utnyttjas optimalt, vilket inte någon 
av de potentiella flaskhalsarna gör hos fallföretaget i dagsläget. 
 
Theory of Constraints är en teori som baserar sig på ständig förbättring vilket betyder att 
arbetet börjar om från början när det sista steget är utfört (Goldratt & Cox 1998). Detta för att 
flaskhalsen byter plats då kapaciteten ökas för den dåvarande flaskhalsprocessen (ibid.). 
Genom att ständigt lokalisera och öka kapaciteten hos flaskhalsarna kan genomloppstiderna 
minska kontinuerligt hos fallföretaget. 
 

5.4 Produktionsstyrning 
Som beskrivs av Jonsson (2008) karaktäriseras det tryckande systemet av att varje process i 
systemet producerar utan att ta hänsyn till de efterföljande processerna. Detta stämmer bra 
överens med observationerna som gjorts på fallföretaget. Vid första anblicken gavs intrycket 
att systemet på fallföretaget är ett dragande system då produktionen initieras av faktiska 
kundorder. Vid närmare undersökning framkom det däremot att processerna inte 
kommunicerar med varandra, vilket är en förutsättning för ett dragande system (Cudney, 
Furterer & Dietrich 2013). Istället trycks materialet igenom systemet. 
 
Under studien observerades att det fanns ett stort antal PIA i systemet. Detta menar Gharyeb, 
Phojanamongkolkij och Tan (2008) är karaktäristiskt för ett tryckande system. Dessutom 
indikerar det en avsaknad av styrning. Detta var tydligt under de observationer som utfördes, 
där operatörerna själva modifierade prioriteringsordningen för att undvika omställningar. 
 
Det har i denna rapport presenterats två olika koncept för införandet av ett dragande system; 
Kanban och Trumma-Buffert-Rep. Upprättandet av ett dragande system hade kunnat minska 
antalet produkter i arbete, och därmed reducera produkternas totala genomloppstid. Vidare 
kan det dragande systemet blottlägga avvikelser i systemet (Petersson et. al. 2015), något som 
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är essentiellt vid förbättringsarbete. En skillnad mellan de olika koncepten är i sättet de 
kontrollerar materialflödet (Lea & Min 2003). I Kanban sänds signaler från alla processer till 
de processer som föregår dem, medan Trumma-Buffert-Rep endast signalerar till den första 
processen i flödet (ibid.). Flera författare argumenterar för att Kanban är lämpligast att 
använda i produktionssystem som kännetecknas av låg variation (Abuhilal, Rabadi & Sousa-
Poza 2006; Chakravorty & Atwater 1996; Gupta & Snyder 2009; Lage & Filho 2010; Watson 
& Patti 2008). Bedömningen är att fallföretagets produktion uppvisar en relativt hög variation 
då produkterna skiljer sig åt med avseende på längd, bredd, material och tryck. Därmed 
bedöms Trumma-Buffert-Rep passa bättre in på fallföretagets förutsättningar. Detta 
resonemang stöds av Chakravorty och Atwater (1996) samt Watson & Patti (2008), som 
menar att Trumma-Buffert-Rep är mindre känsligt för variation än Kanban. Dessutom bedöms 
Kanban ta längre tid att implementera än Trumma-Buffert-Rep, eftersom det kräver fler 
signaler i flödet. 
 
De potentiella flaskhalsar som tidigare identifierats; termotransferskrivarna och 
klippmaskinerna för flexotrycket, får utgöra systemets styrande processer för de båda flödena. 
Det är de arbetsstationerna, “trummorna” som anger systemets takt. För att underlätta 
implementeringen i flexotrycksflödet kan takten kommuniceras med hjälp av själva 
pappersordrarna, som istället för att lämnas till tryckstationen lämnas till klippstationen. 
Denna station släpper sedan en order i taget till den första arbetstationen, i takt med att ordrar 
lämnar den. Detta blir “repet” som dras från trumman till första processen i flödet. 
 
Att införa Trumma-Buffert-Rep får till effekt att vissa sektioner av produktionssystemet 
fortfarande är tryckande. Detta skiljer sig från Kanban, som inte tillåter materialförflyttning 
innan den föregående processen signalerar om det. Detta är dock ett ringa problem för 
fallföretaget, eftersom antalet processer är så pass få. Systemet blir bara tryckande efter 
klippstationerna, ut mot slutlagret. 
 
Genom införandet av FIFO-principen föreslås en PIA-begränsning i de båda flödena. Detta 
kan dessutom komma tillrätta med den inkonsekventa prioriteringsordningen. Som en 
utgångspunkt bedöms det lämpligt att lagerhålla en arbetsdags förbrukning före 
klippmaskinen i flexotrycksflödet. Detta blir “bufferten” i Trumma-Buffert-Rep-analogin som 
ska se till att flaskhalsen alltid har material att bearbeta, i enlighet med Goldratt och Cox 
(1998) modell. Eftersom flexotryckmaskinen har betydligt kortare cykeltid än klippmaskinen 
borde flexotryckmaskinen kunna “jobba ikapp” även om den skulle drabbas av kortare 
produktionsstopp. Dessutom fungerar de mellanliggande ugnarna som ytterligare buffert före 
flaskhalsen. Gällande termotransferflödet föreslås att helt eliminera buffertlagret mellan 
termotransferskrivarna och klippstationen. Klippstationen har både kortare cykeltid och 
ställtid än termotransferskrivaren, och bedöms därför hinna med att klippa allt material som 
kommer därifrån. 
Med införandet av FIFO ökar antalet omställningar, vilket intuitivt kan tänkas öka 
genomloppstiden. Däremot blir ordrar inte liggande i systemet till följd av att andra ordrar 
prioriteras upp, varför genomloppstiden minskar för systemet som helhet. Dessutom skapas en 
kontinuitet i arbetet, vilket som tidigare beskrivits ligger till grund för att införa standardiserat 
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arbetssätt och synliggöra avvikelser i systemet. Detta får till följd att kundens ledtid blir 
enklare att förutse (Petersson et. al. 2015). Med den överkapacitet relativt takttiden som finns 
hos samtliga arbetsstationer ska de dessutom klara av de extra omställningar som tillkommer. 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras huruvida syftet med studien uppfyllts samt förslag på områden som 
identifierats som intressanta för framtida studier. Utöver detta berör avsnittet även de 
miljömässiga och etiska aspekter som är relevanta att diskutera när förbättringsåtgärder för 
företagets produktion ska utformas. 
 

6.1 Resultatens generaliserbarhet 
Manfredsson (2016) menar att många små och medelstora företag i den europeiska 
textilbranschen har varit sena med att ta till sig managementfilosofier såsom lean. Denna 
studie kan bekräfta att även fallföretaget Rudholm & Haak tillhör denna grupp av företag. 
Därmed finns det sannolikt stora förbättringsmöjligheter för de företag som är villiga att tänka 
i nya banor.  Effekterna av lean har genom flera studier visat sig vara övergripande positiva i 
den kontext som Rudholm & Haak verkar i (Manfredsson 2016). Denna studie kan bekräfta 
detta på ett teoretiskt plan. 
 
Ett dilemma som uppstår vid implementering av de verktyg och metoder som presenteras i 
denna studie är att de måste översättas till rätt kontext. Alla företag har olika förutsättningar, 
mål och utmaningar som verktygen måste anpassas till för att fungera tillfredsställande. 
Fallföretaget, som är en underleverantör till andra företag inom, har antagligen andra 
förutsättningar än till exempel de företag som producerar till slutkunden, vilket bidrar till 
skiftande mål och utmaningar för företagen. Det är således viktigt att först betrakta metoderna 
från en hög abstraktionsnivå, för att sedan utforma anpassade verktyg som svarar mot 
företagets övergripande mål och strategi. Risken är annars att implementeringen leder till 
suboptimeringar av flödet som helhet. Det gäller att se lean, TOC osv. som koncept eller 
filosofier snarare än en uppsättning verktyg. 
 
Med detta i åtanke skulle det vara möjligt att implementera de metoder och verktyg som 
presenteras i denna studie på företag som verkar i både liknande och andra miljöer. Att öka 
andelen värdeskapande tid, eliminera slöserier och sträva efter ständiga förbättringar är viktigt 
i alla verksamheter, oavsett sammanhang (Hicks 2007). 
 

6.2 Hållbar utveckling och arbetsmiljö 
Som nämnts i denna studie är kännedom om sitt kundvärde centralt för nästan allt 
förbättringsarbete. Liker (2004) tar det ett steg längre och menar att företag och organisationer 
även ska sträva efter att generera värde för samhället och ekonomin. Genom att Rudholm & 
Haaks produktion i Sverige hålls konkurrenskraftig kan den stanna inom Sveriges gränser, 
och därmed generera både ekonomiskt värde och arbetstillfällen, vilket är positivt ur ett 
samhällsperspektiv. 
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Att effektivisera sin produktförädlingsprocess leder till att företaget i fråga tillverkar saker på 
“rätt sätt” (Olhager 2013). Detta får till följd att mindre resurser behöver användas för att 
producera samma mängd produkter eftersom defekter, omarbete, kassation och så vidare hålls 
till ett minimum. Detta ger besparingar avseende både material, energiåtgång och maskinernas 
livslängd, vilket får reducerade konsekvenser för miljön. 
 
Att införa de åtgärder som föreslås i denna rapport får sannolikt blandade effekter på 
arbetsmiljön. Åtgärder med avseende på layouten och 5S kan minska onödiga rörelser och 
transporter. Genom att arbetet standardiseras finns däremot risk att arbetsuppgifterna blir mer 
monotona, vilket riskerar att få negativa effekter på ergonomin, såväl som på motivationen. 
Däremot föreslås att operatörernas kreativitet och idéer utgör basen både för utformningen av 
arbetsuppgifterna och det löpande förbättringsarbetet, vilket sannolikt leder till positiva 
effekter för både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. 
 

6.3 Etiska aspekter av studien 
På grund av produktionsprocessens ringa storlek har det varit svårt att säkerställa 
respondenternas anonymitet. Den information respondenterna lämnat skulle göra det tämligen 
enkelt att lista ut deras arbetsuppgifter, och eftersom varje arbetsstation endast bemannas av 
en operatör blir studien ganska sårbar med avseende på respondenternas konfidentialitet. För 
att komma tillrätta med detta har rapporten blivit genomläst och justerad så att det inte ska 
framgå vad som är en observation av rapportförfattarna, ett intervjusvar från den respondent 
som bemannar den aktuella processen eller information från någon av de övriga 
respondenterna. Fallföretagets logistik- och produktionscontroller har varit särskilt svår att 
hålla anonym eftersom dennes input är något annorlunda än den som operatörerna i 
produktionen har bidragit med. Detta ses dock som ett ringa problem då respondenten har 
givits tillfälle att läsa igenom och godkänna rapporten i sin helhet innan publicering. 
 
Trots att respondenterna fick muntlig information om undersökningens syfte och villkoren för 
deras deltagande missades det att förse respondenterna med skriftliga kontaktuppgifter. Om 
de ville kontakta ansvariga för studien utanför tiden för intervjuer och observationer hade de 
behövt gå via företagets produktions- och logistikcontroller eller VD, vilket kan ses som 
problematiskt av flera anledningar. 
 

6.4 Vikten av engagerat ledarskap 
För att lyckas med en leanimplimentering på företaget samt upprätthålla resultaten av detta 
krävs enligt Liker (2004) ett engagerat ledarskap från högsta ledningen. Alla, även 
medarbetarna måste ha insikten att förbättrade resultat måste ske genom tillämpning och 
förbättring av de metoder och principer som bestämts (Petersson et al. 2015). Vidare beskriver 
Liker (2004) vikten av att fokusera på långsiktiga mål. Kortsiktiga resultat som exempelvis 
kvartalsrapporter kan gå emot de långsiktiga vinsterna som kan göras (Liker 2004). 
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Detta gäller inte endast för implementering av lean utan för förbättringsarbete i allmänhet. Det 
är därför viktigt att ledningen på fallföretaget är engagerade i det förbättringsarbete som utförs 
för att på så sätt vara en drivande kraft som arbetar för att stödja och utveckla de anställda i 
sitt arbete. 
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7 Slutsats 
I detta kapitel ges kärnfulla svar på de forskningsfrågor som presenterades i kapitel 1.2.  
 
Det teoretiska ramverk som utformats genom litteraturstudier har med hjälp av observationer 
och intervjuer på fallföretaget bekräftats vara adekvata metoder och verktyg som kan bidra till 
ett förbättrat materialflöde, med avseende på reduktion av genomloppstiderna, för 
fallföretaget. Ytterligare en slutsats som har dragits är att implementeringen av dessa verktyg 
och metoder kan ske på liknande företag inom konfektionsbranschen, om än med vissa 
begränsningar. Detta svarar mot den första forskningsfrågan, nämligen: “Vilka metoder och 
verktyg kan användas för att förbättra materialflödet hos ett företag som producerar tryckta 
textiletiketter till konfektionsbranschen?” 
 
Fallstudien identifierade ett antal metoder och verktyg som kan ha positiv effekt på den totala 
genomloppstiden. Det har konstaterats att kännedom om kundvärdet utgör grundbulten för allt 
förbättringsarbete enligt lean-principerna. Med utgångspunkt i detta kan företaget eliminera 
de delar av processen som inte bidrar till att tillfredsställa kundens behov. Lean-verktyget 5S 
kan användas för att minska andelen ordrar som påverkas av kvalitetsproblem, och utgör 
grunden för standardisering av arbetet. Standardiserade arbetssätt bidrar med förutsägbarhet 
och reducerad variation i processerna. Det har konstaterats att TOC:s principer är möjliga att 
implementera för att lokalisera flaskhalsresurser och höja dess kapacitet. Förändringar mot ett 
mer produktorienterat flöde har identifierats som gynnsamt. Vidare har det konstaterats att 
införandet av ett dragande system leder till positiva effekter vid givna förutsättningar. 
 
Slutsatsen är att anpassade principer av lean och TOC kan användas för att effektivisera 
materialflödet i den undersökta kontexten. 
 
Svaret på den andra forskningsfrågan, “Vilka besparingar kan göras genom att optimera 
materialflödet?”, är att de besparingar som hade kunnat göras primärt består av reducerat antal 
PIA. Därmed reduceras den totala genomloppstiden för produkterna. Det finns också 
ekonomiska besparingar att göra genom reducerat omarbete och minskad kassation av defekta 
produkter. 
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7.1 Rekommendationer till fallföretaget 
 
Utifrån studiens resultat rekommenderas Rudholm & Haak att: 
 

- Tydligt definiera kundvärdet och se till att arbetet utformas för att uppfylla det. 
- Löpande, med hjälp av operatörerna, kartlägga sina processer för att blottlägga 

avvikelser och förbättringsmöjligheter.  
- Arbeta kontinuerligt med att eliminera slöserier.  
- Skapa en utgångspunkt för ständiga förbättringar genom att standardisera det 

nuvarande arbetssättet.  
- Implementera 5S för att minska andelen defekter och lägga grunden för 

standardiserade arbetssätt. 
- Se till att de potentiella flaskhalsar som identifierats (klippstationen för flexo och 

tryckstationen för termo) alltid är belagda med arbete.  
- Med hjälp av trumma-buffert-rep skapa ett delvis dragande flöde i produktionen, styra 

orderexekveringen och underordna de övriga arbetsstationerna relativt flaskhalsens 
kapacitet. 

- Införa FIFO-köer framför de processer som föreslagits i Bilaga 7 och 8 för att på så 
sätt skapa ett prioriteringssystem och samtidigt begränsa antalet PIA i systemet. 

- Skapa en produktorienterad layout med flödesgrupper (exempelvis enligt det förslag 
som givits i Figur 5.2). 

- Se över möjligheten att avsyna termotransfertrycket utan att behöva böja sig ner.  
- Undersöka skyddspanelernas eventuella effekt mot damm på termotransferskrivarna. 
- Arbeta med att, om möjligt, utjämna variationen i orderingång.  
- Se över om det skulle vara möjligt att styra vissa av termo-kunderna mot ett material 

som kan klippas i kallkap. Således skulle de klippinsatser som finns till 
termotransferskrivarna kunnat användas till vissa ordrar.  

- Använda sig av operatörernas kunskap i utformningen av etiketterna. 
- Se över möjligheten att kunna använda sig av operatören för flexotryckprocessen vid 

klippavdelningen i de situationer då tryckprocessen ej behöver utnyttjas till fullo. 
- Ständigt förbättra flödet med fokus på vilka aktiviteter som adderar värde för 

slutkunden. 
 

7.2 Förslag till framtida studier 
Om fallföretaget väljer att utföra de förbättringsåtgärder som presenteras i denna studie hade 
en utvärdering av dess effekter kunnat vara föremål för framtida studier. 
 
Vidare hade det varit intressant att undersöka synkroniseringen på färdigvarulagret, där 
textiletiketterna ska konsolideras med andra produkter. För framtida studier rekommenderas 
att undersöka om det är möjligt att de produkter som kommer in utifrån kan beställas på signal 
från den studerande produktionsprocessen. 
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Fallföretagets ingående lager hade kunnat analyseras för att utröna om det skulle vara 
fördelaktigt att beställa i andra kvantiteter och/eller med annan frekvens än vad som görs i 
dagsläget. Inom detta område finns en del intressanta restriktioner att titta på, exempelvis att 
materialet i dagsläget beställs tillsammans med andra produkter. 
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Bilaga 1 – Symboler processkarta 
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Bilaga 2 – Intervjuguide operatörer 
 
 
Börja	 med	 att	 informera	 intervjupersonen	 om	 vad	 undersökningen	 handlar	 om	 samt	 att	 svaren	
kommer	att	behandlas	konfidentiellt.	 
 

1. Kan	du	berätta	kort	vem	du	är	och	vad	du	jobbar	med?	
	

2. Hur	ser	en	typisk	arbetsdag	ut	för	dig?	
	

3. Varierar	produkterna	från	kund	till	kund?	Vilken/vilka	delar	av	produkterna	rör	det	sig	i	så	fall	
om?	

	
4. Vad	anser	du	skapar	värde	för	företagets	kunder?	

	
5. Hur	arbetar	du	för	att	skapa	värde	för	kunderna?	

	
6. Upplever	 du	 att	 det	 finns	 någon	 arbetsuppgift	 som	 enkelt	 skulle	 kunna	 effektiviseras	 eller	

göras	annorlunda?	
	

7. Finns	det	något/några	moment	som	inte	fungerar	optimalt	idag?	
	

8. Upplever	du	att	du	ibland	arbetar	snabbare,	startar	tidigare	eller	producerar	mer	än	vad	som	
egentligen	behövs?	

	
9. Upplever	du	att	du	ibland	behöver	vänta	på	att	uträtta	“nästa	steg”	i	ditt	arbete?	

	
10. Uppstår	det	köer	någonstans	i	processen?	I	så	fall	vart?	

	
11. Hur	långa	är	ställtiderna	för	maskinerna?	

	
12. Upplever	du	att	det	 finns	 tydliga	 instruktioner/manualer/standarder	 för	hur	ditt	arbete	ska	

utföras?	Är	de	skriftliga	eller	muntliga?	
	

13. Följer	du	instruktionerna	i	ditt	dagliga	arbete?	
	

14. I	vilken	utsträckning	behöver	du	omarbeta	felaktiga	produkter?	Uppstår	det	dubbelarbete?		
	

15. Hur	ofta	behöver	produkter	kasseras?	Vad	beror	det	oftast	på?	
	

16. I	vilka	situationer	upplever	du	att	du	behöver	röra	mycket	på	dig	i	ditt	arbete?	
	

17. Känner	du	att	du	kan	utnyttja	hela	din	kreativitet	och	kompetens	i	ditt	arbete?	
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Bilaga 3 – Intervjuguide produktions- och logistikcontroller 
	
	
Börja	 med	 att	 informera	 intervjupersonen	 om	 vad	 undersökningen	 handlar	 om	 samt	 att	 svaren	
kommer	att	behandlas	konfidentiellt.	 
 

1. Kan	du	berätta	kort	vem	du	är	och	vad	du	jobbar	med?	
	

2. Hur	ser	en	typisk	arbetsdag	ut	för	dig?	
	

3. Skulle	du	kunna	berätta	om	hur	denna	produktionsprocessen	har	kommit	till?	
	

4. Varierar	produkterna	från	kund	till	kund?	Vilken/vilka	delar	av	produkterna	rör	det	sig	i	så	fall	
om?	

	
5. Hur	ser	orderstorlekarna	ut	från	dag	till	dag?	Varierar	det	mycket?	

	
6. I	 vilken	 utsträckning	 upplever	 du	 att	 ni	 kan	 uppfylla	 de	 ledtidskrav	 som	 kunderna	 ställer	 i	

dagsläget?	
	

7. Hur	lång	är	leveranstiden	för	det	material	som	används	i	produktionen?	
	

8. Kan	du	berätta	om	hur	det	ser	ut	med	arbetstid,	skift	osv.	för	operatörerna?	
	

9. Vad	anser	du	skapar	värde	för	företagets	kunder?	
	

10. Hur	arbetar	du	för	att	skapa	värde	för	kunderna?	
	

11. Upplever	 du	 att	 det	 finns	 någon	 arbetsuppgift	 i	 produktionen	 som	 enkelt	 skulle	 kunna	
effektiviseras	eller	göras	annorlunda?	

	
12. Finns	det	något/några	moment	i	produktion	som	du	upplever	inte	fungerar	optimalt	idag?	

	
13. Upplever	du	att	operatörerna	ibland	arbetar	snabbare,	startar	tidigare	eller	producerar	mer	

än	vad	som	egentligen	behövs?	
	

14. Upplever	du	att	operatörerna	ibland	behöver	vänta	på	att	uträtta	“nästa	steg”	i	sitt	arbete?	
	

15. Uppstår	det	köer	någonstans	i	produktionsprocessen?	I	så	fall	vart?	
	

16. Hur	arbetar	ni	för	att	se	till	att	processerna	följs?	
	

17. I	 vilken	 utsträckning	 upplever	 du	 att	 operatörerna	 behöver	 omarbeta	 felaktiga	 produkter?	
Uppstår	det	dubbelarbete?		

	
18. Hur	ofta	behöver	produkter	kasseras?	Vad	beror	det	oftast	på?	

	
19. Upplever	du	att	operatörerna	kan	utnyttja	hela	sin	kreativitet	och	kompetens	i	sitt	arbete?	
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Bilaga 4 – Symboler värdeflödesanalys 
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Bilaga 5 – Karta över nuläget, flexografitryck 
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Bilaga 6 – Karta över nuläget, termotransfer
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Bilaga 7 – Karta över framtida tillstånd, flexografitryck 
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Bilaga 8 – Karta över framtida tillstånd, termotransfer 
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Bilaga 9 - kriterier för en framgångsrik intervjuare  
 
 
Tio kriterier för en framgångsrik intervjuare enligt Kvale (1996): 
 

- Insatt. Intervjuaren ska i detalj känna till intervjuns fokus. Samma typ av 
pilotintervjuer som görs i en kvantitativ undersökning passar bra i detta sammanhang.  

 
- Strukturerad. Intervjuaren beskriver syftet med intervjun, inleder och avrundar den 

samt frågar om intervjupersonen har några frågor.  
 

- Tydlig. Intervjuaren ställer enkla, korta och begripliga frågor och använder sig inte av 
någon yrkesjargong.  

 
- Visar hänsyn. Intervjuaren låter människor tala till punkt, ger dem tid att tänka efter 

och tolererar tystnad och pauser.  
 

- Sensitiv. Intervjuaren lyssnar uppmärksamt på det som sägs och har en empatisk 
inställning i kontakten med intervjupersonen.  

 
- Öppen. Intervjuaren reagerar på det som är viktigt för intervjupersonen och är flexibel 

under intervjun.  
 

- Styrande. Intervjuaren vet vad han eller hon vill ha ut av intervjun.  
 

- Kritisk. Intervjuaren är beredd att ifrågasätta det som sägs, till exempel när det 
framkommer inkonsekvenser eller motsägelser i intervjupersonens svar.  

 
- Kommer ihåg. Intervjuaren relaterar det som sägs i stunden med det som sagts tidigare 

under intervjun.  
 

- Tolkar. Intervjuaren klargör och utvecklar innebörden av det som intervjupersonen 
säger, men utan att påtvinga intervjupersonen sina egna tolkningar.  

 
 
Tillägg av Bryman (2011): 
 

- Balanserad. Intervjuaren säger inte för mycket (vilket kan göra att intervjupersonen 
blir passiv) och säger inte för lite (vilket kan ge intervjupersonen intryck av att svaren 
inte är förväntade eller att de är ”fel”) 

 
- Etiskt medveten. Intervjuaren är känslig för den etiska aspekten av intervjuandet och 

ser till att intervjupersonen får reda på vad undersökningen handlar om och att svaren 
kommer att behandlas konfidentiellt.  
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