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Abstract 
 
This report describes and illustrates how to locate an area for improvement in a producing 
process. The report is based on a search for where the streamlining can be performed. How 
can we achieve the goal, and are there methods that can be applied to a diverse range of areas. 
Many companies and businesses today have a great need for improvement, this in order to 
survive the increasingly tougher climate on the market. Where you now must be able to 
deliver a competitive product that is both price and quality at the forefront. 
 
The study is based on a situation analysis on a real business company, with a producing 
process, to do the survey as accurate as possible. The report also describes a study of the 
different methods from previous research in lean and TOC. 
 
By using tools such as 5S, JIT and concepts in its entirety as lean and TOC can you locate 
each one's areas of improvement. By studying the concept of lean and TOC makes you 
localize areas of improvement with the help of their basic philosophy. The parts that are in 
production that should be taken into consideration are transitions, waste and limitations. 
These three factors affect the process negatively even if they are not localized and streamlined 
or eliminated. The method you should use will vary from case to case and it is important that 
you find a method that works well for one's own process. The first thing you should always do 
is to be well prepared and be clear about what you want the method to contribute with. The 
methods of this study has been reviewed and concluded that: 5S, JIT, SMED and TOC's 
doctrine of bottlenecks and leans doctrine of wastes will work. All these practices help with 
ways for locating areas of improvement. 
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Sammanfattning 
 
Detta examenarbete redogör och belyser hur en lokalisering av förbättringsområde inom en 
producerande process kan ske. Rapporten har sin grund i ett sökande efter var en 
effektivisering kan genomföras. Hur uppnås målet och finns det metoder som kan appliceras 
på en diversifierad mängd områden. Många företag och verksamheter har idag ett stort behov 
av förbättring. Detta för att kunna överleva det allt tuffare klimatet på marknaden. En 
konkurrenskraftig produkt både är pris- och kvalitetsmässigt i framkant krävs för att nå 
marknadsandelar.  
 
Undersökningen grundar sig i en nulägesanalys på ett verkligt företag för att göra 
undersökningen så rättvisande som möjligt. Rapporten redogör även för en undersökning av 
olika metoder från tidigare forskning inom lean och theory of constraints.  
 
Genom att använda sig av verktyg som 5S, JIT och koncept i sin helhet som lean och TOC 
kan en lokalisering av förbättringsområden ske. Genom att studera koncept som lean och 
TOC lokaliseras förbättringsområden med hjälp av deras grundläggande filosofi. De delar 
som finns i produktionen som bör tas i beaktning är omställningar, slöserier och 
begränsningar. Dessa tre faktorer påverkar en process negativt om de inte lokaliseras och 
effektiviseras eller elimineras. Den metod som bör användas varierar från fall till fall och det 
är av yttersta vikt att hitta en metod som fungerar bra för den egna processen. Det första som 
bör göras är att bli väl påläst och vara tydlig med vad metoden ska bidra med. De metoder 
som denna studie har granskat och visat sig fungera i en producerande process är: 5S, JIT, 
SMED samt TOC:s läran om flaskhalsar och leans läran om slöserier. Metoderna bidrar med 
olika sätt för lokalisering av förbättringsområden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Lokalisering, förbättringsområden, lean, theory of constraints  
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Förkortningar 
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Förord 
 
Denna rapport är ett obligatoriskt examensarbete på 15 högskolepoäng för en kandidatexamen 
inom Industriell ekonomi – Affärsingenjör på 180 högskolepoäng. Arbetet är utfört på 
akademin för textil, teknik och ekonomi vid Högskolan i Borås, fallstudien har utförts på ett 
referensföretag.  
 
Vi vill passa på att tacka referensföretaget för möjligheten att samarbeta med denna rapport 
samt vår handledare på företaget Christian.  
 
Vi vill även tacka vår handledare på Högskolan i Borås Sara Lorén för hennes hjälp och 
engagemang i arbetet.  
 
Vad beträffande fallstudien så har företaget valts att kallas för referensföretag i rapporten för 
att hålla namn och dylikt konfidentiellt.  
 
Borås, maj 2016. 
 
Jacob Nilsson, Pontus Stomberg.  
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1 Introduktion 
 
I detta kapitel kommer en inledning presenteras där syfte och tillvägagångsätt redogörs för 
hur denna rapport har genomförts. Kapitlet behandlar även de avgränsningar som har gjorts 
i arbetet, samt en kort presentation av referensföretaget.  

1.1 Inledning 
 
Många företag och verksamheter har idag ett stort behov av förbättring. För att kunna 
överleva det allt tuffare klimatet på marknaden krävs det en leverans av en konkurrenskraftig 
produkt både är pris- och kvalitetsmässigt i framkant krävs för att nå marknadsandelar. För att 
kunna göra detta krävs det ett ständigt arbete med förbättringar inom de egna processerna. 
Beprövade förbättringsmetoder såsom lean och TOC kan vara till stor nytta, men det är viktigt 
att förståelsen för metoderna finns. Ett fokus på parametrar som enbart kostnader eller tid kan 
leda till onödiga förändringar som bara kostar pengar men inte tillför någon direkt förbättring.  
 
Under 1950-talet genomförde ingenjören Eiji Toyoda och hans kollega Taiichi Ohno ett 
förändringsarbete på Toyota, där man var tvungna att förändra sin produktion för att kunna 
överleva som företag. Man hade bestämt sig för att helt fokusera på att producera bilar och 
lämna alla annan sorts produktion bakom sig. Det var viktigt att kunna möta kundernas 
efterfrågan vilket man gjorde genom att fokusera på flexibilitet. Detta var starten på 
utvecklingen som skulle leda fram till begreppet lean (Womack, Jones, Roos, 1990).  
 
Tidigare forskning inom detta område är av begränsad karaktär vilket gör denna rapport än 
mer intressant. Den forskning som finns tillgänglig idag fokuserar på genomförande av en 
förbättring och inte på själva lokaliseringen av området att förbättra. Denna rapport ger 
läsaren ett alternativ till den tidigare forskningen. Där en inblick fås i vad de olika koncepten 
erbjuder för verktyg och metoder för att lokalisera förbättringsområde och om de kan 
samverka med varandra. Istället för att anamma ett helt koncept för att lokalisera och förbättra 
kan metoder för lokalisering användas där följden blir att förbättringsarbetet kan ske genom 
olika metoder vid varje enskilt tillfälle. 
 
Denna rapport redogör och belyser hur lokaliseras av ett förbättringsområde inom en 
producerande process sker. Rapporten har sin grund i ett sökande efter var en effektivisering 
kan genomföras. Hur kan uppnås målet och finns det metoder som kan appliceras på en 
diversifierad mängd områden. Undersökningen grundar sig i en nulägesanalys på ett verkligt 
företag för att göra undersökningen så rättvisande som möjligt. Rapporten redogör även för en 
undersökning av olika metoder från tidigare forskning inom lean och TOC av bland annat 
Liker (2004), Goldratt (1990) och Ferradás & Salonitis (2013). Detta ligger som grund till att 
hitta metoder för att besvara vår frågeställning.  
 

1.2 Syfte 
 
Rapportens syfte ligger i att lokalisera områden där förbättringsarbeten kan genomföras. 
Undersökningen inriktar sig till att underlätta för mindre företag, som jobbar med någon typ 
av produktion, att kunna lokalisera var förbättringsområden finns inom produktionsprocessen.  
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Genom tidigare forskning av bland annat Liker (2004) inom lean så tas begreppet muda upp 
som innebär eliminering slöseri i processen och lokalisering av detta slöseri i processen ger en 
möjlighet till förbättring. En annan metod är TOC, med flaskhalsar i centrum, där dessa är de 
delar inom processen som begränsar produktionen. Lokalisering av dessa enligt TOC:s 
principer och tillvägagångsätt är en metod för att hitta förbättringsområden (Olhager 2003). 
Genom analysering av fallstudie och applicering av ovanstående metoder i korrelation till 
egna tankar och idéer skapas ett tillvägagångsätt som företagen kan tillämpa.  
 
För att kunna redogöra alla möjliga alternativ måste en kombination av flera metoder 
undersökas och även varje metod var för sig detta för att uppnå bästa resultat.  
 
Genom referensföretaget görs en fallstudie som mynnar ut i att tydligt visa hur man letar och 
hittar ett sätt att lokalisera förbättringsområde. Fallstudien genomförs på momentet justering, 
som är det första steget av två i en asfaltsläggningsprocess.  
 
För att kunna besvara vårt syfte kommer följande frågeställning tas i beaktning: 
 

• Hur lokaliserar man var förbättringsområden finns? 
o Vilka delar inom produktionen bör tas i beaktning? 
o Vilken metod bör man använda? 
o Kan en kombination av flera metoder användas? 

 

1.3 Avgränsningar 
 
Med avgränsningar menas det att metodiskt och strategiskt sålla bort sådant som inte 
genererar något väsentligt värde till den ställda forskningsfrågan. Genom att göra detta så kan 
man undvika att glida iväg från det ämne som i slutändan är relevant. Men avgränsningar görs 
även av den enkla anledningen att man vill minimera sitt vetenskapliga område för att få en 
mer kvalitativ undersökning snarare än kvantitativ (Bryman 2008).  
 
Denna rapport har genomförts på en asfaltsläggningsprocess som består av två stora moment, 
där en avgränsning till det första momenteten justering har gjorts. Detta gjordes för att minska 
datainsamlingen, men ändå kunna bibehålla tillräckligt stor del för att ge validitet i studien. 
Resultatet av rapporten är avgränsad till en viss typ av processer, där den mänskliga faktorn 
samt maskiner kombineras för att producera en produkt. 
 
Datainsamlingen avgränsas till löpande möten med ansvarig för det relevanta området hos 
företaget, som kan ses som en typ av intervju, samt en omfattande litteraturstudie. Då det 
anses som irrelevant med en kvantitativ studie, såsom enkäter, så faller även detta bort från 
datainsamlingen. Dock så erhölls kvantitativ data från branschindex och från intervjuer för att 
kunna genomföra en beräkning av nuläget.   
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2 Metod 
 
Kapitlet metod behandlar datainsamlingsmetoder där kvalitativ data och kvantitativ data 
redogörs och förklaras. De metoder som har använts presenteras samt tillvägagångsättet för 
denna rapport. Begreppen reliabilitet och validitet diskuteras också.  
 

2.1 Datainsamling 
 
Datainsamling innebär att på något förutbestämt sätt samlar in relevant data till sin 
vetenskapliga studie. Det finns två olika typer av data, kvalitativ och kvantitativ data.  
 

2.1.1 Kvalitativ data 
 
Enligt Bryman (2008) innebär den kvalitativa forskningen att man är mer inriktad på ord än 
siffror. Han skriver också att denna typ av forskning kan skilja sig mycket åt beroende på hur 
man ser på begreppet kvalitativ. Backman (2008) menar att den kvalitativa filosofin bygger på 
att intresset förankras i individen och hur denna tolkar sin verklighet.  
 
Bryman (2008) nämner ett flertal olika insamlingsmetoder av kvalitativ data vilka skiljer sig 
åt. Exempel på sådana är deltagande observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, analys 
av text och dokument. Vanligtvis sker urvalet av de kvalitativa data i form av ett målstyrt 
urval där forskaren väljer ut till exempel personer, dokument eller företag med avseende på 
den ställda forskningsfrågan.  
 
Kvalitativ data för denna rapport erhölls genom litteraturstudie inom relevanta områden av 
tidigare forskning, samt från intervjuer av insatt arbetsledare hos ett producerande företag.  
 

2.1.2 Kvantitativ data 
 
Kvalitativ data handlar mer om ord än siffror vilket nämndes i föregående kapitel, således 
handlar kvantitativ forskning om insamling av numerisk data från ett ofta större urval som ska 
representera en viss population (Bryman 2008). Till skillnad från den kvalitativa filosofin är 
den kvantitativa objektiv. En stor skillnad mellan den kvalitativa forskningen och den 
kvantitativa är att i den kvantitativa så är det forskarens uppfattning som styr resultatet genom 
valet av ställda frågor i exempelvis enkäter. 
 
Val av respondenter kan ske på olika sätt vad gäller den kvantitativa undersökningen. 
Urvalsprocessen kan vara till exempel av ett systematiskt urval eller ett slumpmässigt urval.  
 
Kvantitativ data för denna rapport erhölls genom branschindex och data taget från intervjuer 
med arbetsledare hos ett producerande företag.  

2.2 Litteraturstudie 
 
Vid starten av ett formulerat problem- eller frågeställning är det viktigt att genomföra en 
studie inom det berörda området. Detta för att läsa på och samla kunskap om tidigare 
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forskning (Backman 2008).  Kunskap och förståelse inom området bidrar till att lättare 
angripa det ställda problemet eller frågan.  Genom en litteraturstudie får man en inblick i hur 
tidigare forskning har gått till väga och vilket resultat det bidragit till, samt vilka brister som 
kan ha funnits. För att förklara litteraturstudien mer i detalj vad den ska bidra med, nämner 
Backman (2008) bland annat:  
 

• En översikt över tidigare kunskap inom relevant område. 
• Visa betydelsen av ett problem. 
• Problem såsom kunskapsluckor, motsägelser och brister. 
• Hjälpa till vid problemformulering. 
• Hjälp till vid precisering. 
• Ge ett historiskt perspektiv. 
• Ge olika tolkningsalternativ. 

 
Rapporten bygger på en litteraturstudie i korrelation med intervjuer med berörd arbetsledare 
på referensföretaget. Genom söktjänsten Summon och BADA på Högskolan i Borås har 
relevanta vetenskapliga artiklar används. Sökorden som har använts för att få fram artiklar är: 
lean improvement, TOC, localization, lean tools, implementation etc. Artiklarna som har 
används ställs i relation till forskningsfrågan och bidrar med tidigare resultat om 
användningen av diverse metoder och hur de har tillämpats. Detta blev en grund att arbeta 
utifrån och ger en förståelse för hur de olika lokaliseringsmetoderna eventuellt kan korrelera 
med varandra. 
 

2.3 Intervju 
 
Det finns olika typer av intervjuer och sätt att strukturera dem på.  Några av intervjuformerna 
som Bryman (2008) beskriver är strukturerad intervju, ostrukturerad intervju, intensivintervju, 
kvalitativ intervju. Dessa skiljer sig åt i hur formellt upplägget är, om intervjuschema används 
och om följdfrågor får ställas, för att nämna några olikheter.  
 
Intervjuer med berörd arbetsledare på referensföretaget har använts som metod för 
datainsamling, vilket bidrog med både kvalitativ och kvantitativ data av hög relevans för 
rapporten. Dessa intervjuer genomfördes med intervjuformen ostrukturerad intervju och 
skedde löpande under rapporttiden. Totalt genomfördes fem stycken intervjuer. Informationen 
som erhölls av intervjuerna sammanställdes för att mynna ut i grunddata som sammanställts i 
programmet Excel, där ett nuläge beräknades fram hos referensföretaget som en grund i 
arbetet. Detta analyserades med avseende på att lokalisera förbättringsområden och även för 
att användas som en referens vid beräkning av förändringar. 
 

2.4 Reliabilitet & validitet 
 
Reliabilitet handlar om hur ett resultat blir detsamma om en likadan undersökning skulle 
göras på nytt, eller om det är andra faktorer som påverkar (Bryman 2008). Det handlar alltså 
om hur tillförlitligt någonting är och är viktigare vid en kvantitativ undersökning än en 
kvalitativ. Validitet är istället hur någonting verkligen mäter det som är avsett att mäta. Det 
finns olika typer av validitet, några exempel på dessa är ytvaliditet och samtidig validitet. 
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Vid en rapport av denna typ underlättar det om man kan förankra sin forskning i tidigare 
vetenskapliga publikationer. Detta för att få stöd för den undersökning som genomförts och 
för att kunna styrka sina teorier. Genom granskning av tidigare forskning inom relevant 
område kan en högre grad av reliabilitet och validitet uppnås.  
 
Genom intervjuerna på en verksam enhet i näringslivet så erhölls det data av en hög 
validitetsgrad. Vid användandet av etablerat branschindex kunde en hög reliabilitet också 
erhållas. Genom urvalet av vetenskapliga artiklar som är kopplade till rapporten så kunde 
arbetet förankras i forskning gjord av framstående namn inom diverse berörda områden.  
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3 Teori och vetenskaplig referensram 
 
Kapitlet teori och vetenskaplig referensram innehåller nödvändig information från tidigare 
forskning kring relevanta områden. Kapitlet kommer att behandla olika metoder som lean och 
TOC.  
 

3.1 Lean 
 
Under 1950-talet genomförde ingenjören Eiji Toyoda och hans kollega Taiichi Ohno ett 
förändringsarbete på Toyota, där man var tvungna att förändra sin produktion för att kunna 
överleva som företag. Man hade bestämt sig för att helt fokusera på att producera bilar och 
lämna all annan sorts produktion bakom sig. Detta var starten på utvecklingen som skulle leda 
fram till begreppet lean (Womack, Jones & Roos 1990). 
 
Det var efter andra världskriget som Toyota började utveckla sitt produktionssystem. 
Villkoren som man hade skiljde sig mycket åt från de stora konkurrenterna, Ford och General 
motors (GM). Ford och GM ville producera stora mängder vilket gjorde att man använde sig 
av massproduktion, skalfördelar och stora maskiner. Detta bidrog till att man kunde producera 
stora mängder komponenter till en låg enhetskostnad. Toyota hade dock inte samma möjlighet 
att göra som de stora konkurrenterna då marknaden inte var av samma storlek i Japan under 
denna tid. Man var istället tvungen att producera ett flertal olika fordon på samma lina för att 
kunna möta kundernas efterfrågan. Det som då blev viktigt var flexibilitet och att kunna möta 
marknaden så exakt som möjligt (Liker 2004).  
 
Liker (2004) nämner också att på grund av satsningen på flexibilitet upptäcktes det att 
förkortning av genomflödestider gav en högre kvalitet, nöjdare kunder och ett mer effektivt 
utnyttjande av resurser. Liker (2004) menar dock att den traditionella masstillverkningen visar 
en lägre kostnad per tillverkad enhet men att man inte på ett kostnadseffektivt sätt kan erbjuda 
kunderna den variation som efterfrågas.  
 

3.1.1 Lean principer 
 
Sättet Toyota arbetar på innefattar ett flertal olika principer som man strävar efter att följa. 
Enligt Liker (2004) finns det totalt 14 principer inom lean som man kan dela in i 4 större 
avdelningar. Avdelningarna är:  
 

1. Långsiktigt tänkande 
2. Rätt process ger rätt resultat 
3. Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och samarbetspartners 
4. Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet inom organisationen 

 
Den första avdelningen innefattar principen om att basera sina beslut på lång sikt, även ifall 
det sker på bekostnad av kortsiktiga mål. Liker (2004) förklarar att man bör ha ett filosofiskt 
perspektiv på verksamhetens syfte och sätta det i första hand. Genom ansvarsfullhet och med 
kunden, samhället och ekonomin i fokus ska man ta företaget till nästa nivå.  
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Rätt process ger rätt resultat är den andra avdelningen och den innefattar principer för hur 
företag bör tänka kring sina flöden. Genom att ha flöden där man snabbt kan förflytta material 
och information samt sammanlänka processer och människor så leder det till att problem 
kommer upp till ytan. Liker (2004) förklarar också att man bör skapa en kultur där man 
stannar arbetet direkt då ett problem upptäcks för att leta reda på grundorsaken så man kan 
åtgärda det. En annan princip för att undvika att problem uppstår är att ”arbeta som 
sköldpaddan och inte som haren” (Ohno 1988) vilket betyder att man utjämnar sin produktion 
för att undvika att överbelasta människorna på verkstadsgolvet.  
 
För att förenkla och förtydliga för sina medarbetare så tar man även hjälp av visuell styrning. 
Visuell styrning innebär att man använder enkla synliga signaler för att ge människorna 
möjligheten att direkt avgöra om arbetet är enligt standard. Just standard och standardisering 
är en viktig del i en lean filosofi. Genom standardiserade arbetsmetoder har man en grund för 
ständiga förbättringar. Slutligen innefattar denna avdelning att man ska låta efterfrågan styra, 
detta innebär att undvika överproduktion som är en av de sju stora slöserierna inom lean.  
 
Liker (2004) skriver i The Toyota Way att det handlar mycket om att värdesätta den 
kompetens man har och att man ska tillföra organisationen värde genom att utveckla den 
interna och externa kompetensen. Han förklarar att man ska ta fram ledare som förstår arbetet 
och verkligen lever efter den filosofi som finns inom företaget. Detta uppnås genom att 
utveckla redan befintlig personal snarare än att anställa utifrån. Liker (2004) menar att en 
ledare är en person som förstår arbetet och kan förmedla den filosofi som man vill få ut. 
Genom att skapa en kultur där man utvecklar sina medarbetare så kommer man att skapa en 
filosofi som vill eftersträvas.  
 
Liker (2004) pratar också om att man ska respektera de partners man arbetar med och att se 
dem som en utökad del av den dagliga verksamhet som finns internt. Utveckling är även här 
något som man ska värdesätta, genom att utmana och sätta mål för sina partners visar man att 
man bryr sig och värdesätter dem.  
 
Att göra brandkårsutryckningar för att lösa ett problem är inte särskilt bra i längden. Liker 
(2004) menar att företaget istället bör hitta grundorsaken till problemet och lösa det för att 
motverka att samma problem ska uppstå igen. Den sista av de fyra avdelningarna är att 
behandla just detta, genom att söka grundorsaken menar han att det leder till ett lärande inom 
organisationen. Ytterligare en åtgärd som innefattas i de, snart utstakade, 14 principerna är 
”genchi genbutsu” som innebär att verklig förståelse enbart kan fås genom att gå till platsen 
där det händer. Liker (2004) nämner också för att undvika problem så bör det beslut fattas 
långsamt efter att man har övervägt alla andra möjliga alternativ, för att sedan verkställa 
beslutet snabbt. Det vill säga att man inte ska ha en förutbestämd riktning innan man har 
resonerat fram det alternativ som är bäst.  
 
För att bli en framgångsrik lean organisation måste man även bli en ständigt lärande 
verksamhet, som Liker (2004) beskriver det. Genom ständiga förbättringar och reflektioner 
rör sig hela tiden verksamheten framåt i den riktning som filosofin vill ta en.  
 
Liker (2004) menar att man kan använda sig av diverse lean verktyg men välja att inte följa 
alla principer som ligger till grund, men det skulle enbart leda till kortsiktiga lösningar. Han 
menar att för att uppnå varaktiga konkurrensfördelar så måste man anamma hela konceptet 
och alla dess delar i hela sin verksamhet.   
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3.1.2 Lean filosofi 
 
Leans filosofi fokuserar på att addera värde genom hela flödet, vilket uppnås genom korta 
ledtider och genom tydliga mål genom hela verksamheten. Detta uppnås genom att ha ett 
fokus som är övergripande på hela flödet och genom att synkronisera momenten genom hela 
kedjan (Kovács 2012). 
 
För att en verksamhet ska var stabil och välfungerande så krävs det att alla delar fungerar och 
samverkar med varandra menar Liker (2004) och hänvisar till det kända lean templet. Templet 
är bara starkt om alla delar är starka, grunden, pelarna och taket måste vara stabila. Som 
tydligt visas i figur 1 (Liker 2004) så är det taket som visar målsättningen vilket är hög 
kvalité, låga kostnader och kort genomflödestid. Det som är pelarna i lean templet är 
verktygen och metoderna Just-in-time (JIT) och Jidoka. Liker (2004) förklarar Jidoka som ett 
sätt att separera människan från maskinen och att skapa en metod där fel och problem inte får 
fortsätta vidare till nästa arbetsmoment. Det är kort och gott en inbyggd kvalitetssäkring som 
gör att man inte kan t.ex. montera en detalj på ett felaktigt sätt.  
 
I centrum av templet finns människorna som arbetar i flödet, personalen är som tidigare 
nämnt högt värderade inom lean och bör ses som en väsentlig tillgång för företaget. Liker 
(2004) menar att det är viktigt att personalen förstår vikten av ständiga förbättringar, har 
förståelsen om slöseri och om att ett problem har en grundorsak. Det är just därför de befinner 
sig i centrum av templet. Grunden som pelarna står på handlar om det som tidigare har nämnts 
kring utjämnad produktion, standardiserade arbetssätt och visuell styrning. 
 
Liker (2004) trycker på att varje enskild del är viktigt, men det är ännu viktigare att se på 
vilket sätt varje del bidrar till helheten. Han menar att alla delar samverkar som ett förfinat 
system och att det inte bara är en uppsättning verktyg. Det är viktigt att se allt i dess helhet 
och att det i grunden bygger på att stödja och uppmuntra de människor som finns i centrum av 
templet till att jobba med ständiga förbättringar.  
 

 
Figur 1 Lean templet (Liker 2004) 
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3.1.3 Muri, Mura, Muda  
 
En av de mest kända egenskaperna hos lean är dess inriktning på att minska slöseri, eller 
muda som är det japanska ordet. Smith (2014) förklarar genom att se flödet från kundens 
perspektiv så kan man urskilja vilka processer som är värdehöjande och icke värdehöjande. 
Genom optimering av de icke värdehöjande men dock nödvändiga momenten kan man 
effektivisera sina processer. Smith (2014) radar upp de sju stora slöserierna som man brukar 
prata om, men nämner även en åttonde: 
 

1. Överproduktion 
2. Väntan 
3. Onödiga transporter eller förflyttningar 
4. Överarbetning eller felaktig bearbetning 
5. Överlager 
6. Onödiga arbetsmoment 
7. Defekter 

 
8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda 

 
Ett exempel på onödiga förflyttningar kan vara att en mutter ska användas vid montering och 
den ligger i en låda en bit bort från montören som då måste resa sig från sin plats för att hämta 
den. Detta är en sådan typ av aktivitet som inte bidrar med något värde för kunden och bör 
således optimeras för att minimera onödig förflyttning och tidsåtgång.  
 
Enligt Piercy och Rich (2015) finns en tydlig koppling mellan att minimera slöserier och dess 
påverkan på miljön. Genom att vara mer resurssnål och fokusera på att minska slöserier 
kommer även miljöaspekten att påverkas positivt. Leans fokus på slöserier gör att företaget 
går mot en mer hållbarhetsfokuserad produktion.  
 
Liker (2004) skriver att den allvarligaste typen av slöseri är överproduktion, då den leder till 
de flesta av de andra slöserierna. Man skapar ett onödigt lager som får ligga vilket leder till 
väntan som i sin tur leder till kapitalbindning och föråldrade produkter.  
 
Muda är den första av de tre M som Liker (2004) beskriver. De två andra är mura och muri 
vilka är de japanska orden för ojämnhet och överbelastning, i följande stycke kommer även 
dessa två begrepp att redogöras för. 
 
Agera som sköldpaddan snarare än haren är en liknelse som Liker (2004) upprepar ofta i The 
Toyota Way, han menar att med ett leant tänkande agerar man hellre långsamt och konsekvent 
än snabbt och ryckigt. Just denna liknelse passar även in bra när man pratar om mura eller 
ojämnhet i flödet. Ett flöde eller en process där flera olika produkter eller komponenter 
tillverkas lider ofta av långa omställningstider som är oundvikliga. Liker (2004) beskriver ett 
flöde med tre sorters produkter, låt oss kalla dem A, B och C, där man under första delen av 
veckan tillverkar produkt A följt av någon dags tillverkning av produkt B och avslutar veckan 
med produkt C. Låt säga att marknaden har den största efterfrågan på produkt A men de andra 
produkterna har också en viss efterfrågan. Liker (2004) förklarar att om man producerar i 
denna typ av sekvens så blir det svårt att möta marknaden då man inte kan förutse hur och när 
kunderna köper produkter. Kunderna kommer att köpa under hela veckan och man kan inte 
säga exakt när en viss produkt kommer att säljas. Detta betyder att man kommer att producera 
produkter mot lager och därmed så inkräktar man på principerna kring muda.  
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Eftersom det är tre olika produkter som tillverkas så betyder det också ofta att det är olika 
mycket resurser och tid som behövs läggas ner på varje enskild enhet av de olika varianterna. 
Detta betyder att man kommer att lägga olika mycket tid och resurser under veckan och man 
har inte ett utjämnat flöde, det vill säga flödet lider av mura men det kan även vara så att 
muda och muri finns involverat. Då varje process kräver komponenter och material så 
kommer även detta att påverkas uppåt i kedjan av inkommande material. Detta fenomen 
beskriver Gorman och Kanet (2011) som ”bullwhipeffekten” där effekten av en aktion växer 
sig större ju längre bak i försörjningskedjan man kommer.  
 
Det man istället ska göra enligt Tamura, Okumura, Singh Dhakar & Ohno (2011) är att 
försöka ordna produktionssekvensen för att matcha hur marknaden egentligen ser ut. Genom 
att producera efter marknaden kan man undvika att produktionen och inkommande material 
sker i vågor och man får en mer utjämnad produktion. Dock betyder detta att man måste få 
ner sina ställtider till ett minimum, detta för att det inte ska behövas läggas onödig tid på att 
ställa om maskinerna efter vilken produkt man ska tillverka, mer om detta i avsnitt 3.1.4 
Omställningar. 

En stor fördel, enligt Liker (2004), kring att skapa ett utjämnat flöde är möjligheten till att 
skapa standardiserade arbetsprocesser. Genom att skapa standardiserade arbetssätt i 
korrelation med ett utjämnat flöde så kommer arbetsbördan minska för både människor och 
maskiner i processen. Att skapa en jämn arbetsbelastning genom att planera sina 
produktionssekvenser och att ha färdiga metoder för hur arbetet ska ske standardiserat så 
minskar förslitningen på alla inblandade. Detta är mura som man jämnar ut genom att man 
skapar en planering för hur, vad och när man ska göra saker i flödet.  
 

3.1.4 Omställningar 
 
Betydelsen av att ha korta omställningstider menar Ferradás och Salonitis (2013) har länge 
varit en kritisk punkt i produktionsprocessen. De skriver att dagens kunder efterfrågar en stor 
variation på produkter och det uppmanar företagen att kunna erbjuda just detta. Men för att 
kunna möta marknaden så bra som möjligt så måste man som tidigare nämnt ha korta 
omställningstider för att kunna variera sin produktion. Genom mindre batchstorlekar, en 
produktionssekvens som matchar marknaden och ett dragande flöde tvingas man till fler 
omställningar menar Ferradás och Salonitis (2013).   
 
Ferradás och Salonitis (2013) menar att förkortning av omställningstider leder till en högre 
flexibilitet och minskar även kostnader för den tid då produktionen står still. Den metod som 
författarna förespråkar är den så kallade ”Single Minute Exchange of Dies” (SMED) metoden, 
som japanen Shigeo Shingo tagit fram. Metoden bygger på att analysera den omställning som 
man har fokus på och delar in de moment som innefattas i inre och yttre moment. De inre 
momenten förklarar Ferradás och Salonitis (2013) är de moment som enbart kan göras när 
maskinen är avstängd och de yttre moment är sådant som kan göras medan maskinen 
fortfarande körs. De olika momenten som kan innefattas i en omställning kan vara allt från 
rengöring till montering av en annan typ av verktyg i maskinen.  
 
Enligt McIntosh, Owen, Culley och Mileham (2007) delar man in SMED i tre steg med ett 
föregående grundläggande steg där man listar alla moment som omställningen innefattar. Det 
första steget innebär att separera de inre momenten och de yttre momenten av omställningen 
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för att veta vilka delar man kan och bör genomföra då produktionen fortfarande är igång. För 
att ytterligare öka produktiviteten så vill man att så många moment som möjligt av 
omställningen ska vara av karaktären yttre moment. McIntosh et al. (2007) förklarar att steg 
två är att omvandla inre moment till yttre då man kan genomföra dessa då maskinen 
fortfarande producerar. När man har konverterat inre moment till yttre så följs det av steg tre 
som innebär att man ska optimera alla delar som påverkas av omställningen. Det kan innefatta 
förändring av lager, transporter av verktyg och dylikt till maskinen. I tabell 1 finns en 
sammanfattning på redan nämnda steg men även exempel på förbättringstekniker som kan 
appliceras.  
 

Tabell 1 SMED steg (McIntosh et al. 2007) 

SMED steg SMED förbättringstekniker 
Steg 1: Separera inre och yttre moment. • Använd en checklista. 

• Utföra funktionskontroller. 
• Förbättra omställningstransporter. 

Steg 2: Konvertera inre till yttre moment. • Förbered driftsförhållanden i förväg. 
• Standardisering av funktioner. 

Steg 3: Optimera alla delar som påverkas av 
omställningen. 

• Förbättra lager och transporter. 
• Implementera parallella operationer. 
• Eliminera justeringar. 
• Automation. 

 
 
McIntosh et al. (2007) menar också att vid förändring av operatörers delaktighet i 
omställningar så kan det påverka hur snabbt man kan agera och hur man agerar. Genom att 
vara två personer för en omställning kan man korta av tiden avsevärt och genom att även 
skapa en typ av gantt-schema över hur momenten ska genomföras förtydligar man processen.  
 

3.1.5 Lean verktyg 
 
Som redan nämnts ska lean inte ses som en samling verktyg och metoder utan som en filosofi 
där man hela tiden ska sträva efter perfektion och ständigt förbättring. Men givetvis så finns 
det en del verktyg som många använder sig av, i detta kapitel kommer det att redogöras för 
några av dessa verktyg.  

Just-in-time 
 
Liker (2004) förklarar JIT som en uppsättning av redskap, principer och tekniker som 
möjliggör en produktion med korta ledtider i små kvantiteter för att kunna tillfredsställa ett 
visst kundbehov. En förenkling av JIT är att leverera rätt produkt vid rätt tidpunkt och i rätt 
volym. Liker (2004) menar att en av styrkorna med JIT är att det inte uppstår några direkta 
problem då kundefterfrågan förändras. Aksoy och Öztürk (2011) poängterar också att det är 
viktigt att ha kunden i fokus och då menar dem både externa som interna kunder. Det är 
viktigt att alltid se nästa process i flödet som en kund. Om man gör detta är det lättare att 
arbeta med dragande flöde för att inte skapa onödiga mellanlager och även kunna möta 
efterfrågan så exakt som möjligt. Detta för att vara mer konkurrenskraftig och kunna vinna 
marknadsandelar.  
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5S 

 
5S är ett lean verktyg som är lätt att implementera och som många företag använder sig av. 
Syftet med metoden är att skapa och bibehålla en ren, effektiv och kvalitativ arbetsplats (Filip 
& Marascu-Klein 2015). Resultatet av 5S ska vara att arbetsplatsen är effektivt organiserad, 
tydlig i den bemärkelsen att var sak har sin plats och att den bidrar till att minska problem och 
fel samtidigt som den bidrar till en hög kvalité menar Filip och Marascu-Klein (2015).  
 
Som namnet på metoden indikerar så består begreppet av fem ord som symboliserar olika steg 
och anvisningar kring vad man ska fokusera på vid användning. De fem orden som innefattas 
i 5S är följande (ord i parentes är det japanska ordet): 
 
Sortera (Seiri): Här bestämmer man vad som är nödvändigt och onödigt att ha på 
arbetsplatsen och sorterar bort det som inte uppfyller någon funktion för fortsatt arbete. Det 
kan handla om både verktyg och material.  
 
Systematisera (Seiton): Systematiskt ge alla nödvändiga verktyg och dylikt en bestämd plats 
så det finns lättillgängliga vid behov.  
 
Städa (Seiso): Att ständigt hålla arbetsplatsen ren, så god kvalité kan uppnås, görs genom 
daglig rengöring i mindre skala och eventuellt en större städning en gång per vecka. 
 
Standardisera (Seiketsu): Skapa standarder för de dagliga rutinerna och göra det tydligt 
genom visuell styrning.  
 
Se till (Shitsuke): Det sista och mest svåra att upprätthålla är då man ska se över sitt 5S arbete 
för att ständigt jobba med förbättringar av standarder etc.  
 
(Filip & Marascu-Klein 2015) 
 
Filip och Marascu-Klein (2015) förklarar också att syftet med 5S är att skapa en arbetsplats 
där visuell information finns tillgänglig, där 5S är verktygen och målet är en visuellt 
simplifierad arbetsplats. De menar därtill att 5S och visuell styrning går hand i hand och att 
genom max 5 minuters observation ska man kunna förstå och bli insatt i arbetet.  
 

3.2 TOC 
 
Theory of Constraints (TOC) är en management filosofi som används för att nå sina 
produktionsmål. Fokus ligger på den svagaste länken inom processen, det som begränsar 
systemet från att tillverka den önskade mängden eller möta en ökad efterfrågan. Man lägger 
sitt fokus på dessa begränsningar för att förbättra hela systemets prestation. TOC 
presenterades 1984 i boken ”Målet” av Eliyahu M. Goldratt där begreppet beskrivs på en 
fiktiv verksamhet. TOC härstammar ifrån Optimized production technology (OPT) som 
utvecklades under 80-talet som ett programpaket, som erbjöd styrning av flaskhalsar (Olhager 
2000). TOC var i början en mjukvara som behandlade schemaläggning men idag är det istället 
en management filosofi som behandlar produktion, logistik, produktivitetsmått och erbjuder 
problemlösningsverktyg, där det ständigt ska strävas efter förbättringar. Olhager (2000) menar 
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att i TOC använder man sig av nyckeltal som genomflöde, lager och tillverkningskostnader, 
där man bortser från de traditionella produktivitetsmåtten.  
 
 
 

3.2.1 TOC filosofi 
 
För att fullt förstå hur TOC fungerar behöver man ha en förståelse för vad en begräsning är 
och man bör även fullt förstå TOCs syn på ett företags lönsamhet. Izmailov (2014) förklarar 
att TOCs huvudfokus ligger i att skapa ett bra genomflöde, minska sina lager och minska sina 
tillverkningskostnader. Första steget i TOCs metodik är att lokalisera och hitta sina 
begränsningar, vilka man inom TOC kallar för flaskhalsar. Flaskhalsar är de maskiner eller 
operationer som tar längst tid i sin produktionsprocess eller begränsar den på något sätt. De 
delar som benämns som flaskhalsar skall styra takten i produktionen, man kallar dessa även 
för trumman i processen. Strävan ligger i att hela tiden ha dem i full utnyttjandegrad, vilket 
kan innebära att man använder sig av buffertlager framför dem eller kör ett extra skift. Inom 
TOC pratar man om trumma-buffert-rep där trumman är flaskhalsen, buffert är de lager man 
använder sig av för att säkerställa att produktionen flyter på, och rep är de som länkar 
processen samman och signalerar om nytt materialsläpp. 
 
Izmailov (2014) nämner också att TOC använder sig av andra produktivitetsmått än den 
traditionella synen, man beräknar genomflöde som (försäljningspris - råmaterialkostnad) / 
tidsenhet, istället för den traditionella synen där genomflödet är den tid det tar för en produkt 
att gå från produktion till färdigmontering. Kapaciteten inom en produktionsprocess, som 
använder sig av TOC, är den del som tar längst tid i processen. Den styr takten genom hela 
produktionen samt styr utnyttjandegraden av alla maskiner. I den traditionella synen strävade 
man efter att utnyttja alla maskiner till max, vilket bidrar till att kostnaden per produkt 
minskar, men lagerhållningen ökar drastiskt. I det traditionella förhållningssättet ansåg man 
att lager är en tillgång, inom TOC är det en kostnad och en onödig kapitalbindning. I TOC vill 
man sälja produkten först och tillverka den sedan. Denna syn på produktivitetsmått är viktigt 
att förstå för att kunna tillämpa de verktyg som TOC erbjuder (Izmailov 2014).  

3.2.2 Begränsningar 
 
För att identifierar sin flaskhals börjar man med att undersöka processens olika operationers 
tider, där man även tar i beaktning av eventuella ställtider. Ett tydligt tecken på en flaskhals i 
en producerande lina är där det byggs upp ett lager. Detta indikerar att det är den operationen 
som tar längst tid i processen. Att hitta sin flaskhals är avgörande för att kunna använda sig av 
TOC. Goldratt (1998) beskriver i sin bok Målet att man genom att bryta ner komplexa system 
till mindre och mer lätthanterliga enheter blir lokaliseringen av de svaga länkarna lättare att 
identifiera. Man ska dock ha i åtanke att detta enbart är små delar i en större process, och 
prioritering ska ligga därefter.  
 
Inom TOC är kapaciteten för hela företagets produktionsprocess irrelevant, istället är det 
flaskhalsarnas kapacitet som det fokuseras på. Ett citat av Goldratt (1998) som tydligt redogör 
för hur kapaciteten bör ses är ”En förlorad timme i en flaskhals är en förlorad timme för hela 
processen.” . Det betyder att man enbart producerar den mängd som flaskhalsen klarar av att 
hantera. Man föredrar istället en överkapacitet för att kunna möta eventuella problem och 
hinder som kan uppstå (Olhager 2000). 
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Goldratt utvecklade en 5-stegsmetod som man arbetar utifrån som lyder: 
 

1. Identifiera flaskhalsen – I det första steget beskriver Goldratt (1990) att i 
identifieringen av begränsningen gäller det även att prioritera dem utefter deras 
påverkan på målet.  

2. Utnyttja flaskhalsen optimalt – Här handlar de om att hitta ett tillvägagångsätt för att 
utnyttja begränsningen maximalt. Man kan använda sig av extra skift, buffertlager 
eller flytta sin kvalitetskontroll, så den sker innan flaskhalsen. Detta för att inte 
begränsningen skall lägga onödig tid på produkter som ska kasseras. Det är 
begränsningen som styr produktionens kapacitet. 

3. Underordna alla andra resurser efter flaskhalsen – Här handlar det om att underordna 
allt efter det beslutet som tagits i steg två. 

4. Höj kapaciteten hos flaskhalsen – I detta steg handlar det om att höja kapaciteten hos 
flaskhalsen. Detta kan göras genom investering m.m.  

5. Om flaskhalsen eliminerats återgå till steg 1, om inte fortsätt att förbättra den – Här 
handlar det om att fortsätta med steg 4 tills begränsningen eliminerats och en ny 
flaskhals har dykt upp. Då återgår man till steg 1. 

 
(Goldratt 1990) 
 

3.2.3 Utveckling med TOC 
 
För att utveckla sitt företag utifrån TOCs principer och filosofi ligger nyckeln i att lokalisera 
var flaskhalsarna befinner sig. Att hitta dessa är avgörande för att kunna utveckla sin 
produktionsprocess. Enligt Olhager (2000) vill man placera sina flaskhalsar så tidigt som 
möjligt i processen, detta för att skapa ett sug genom verkstaden. Man arbetar efter Goldratts 
5-stegsmetod för att hela tiden hitta begränsningar och utveckla dessa. Genom att använda 
den metoden blir det ett problemlösningsverktyg för företaget som är standardiserat för hur 
företaget skall gå till väga vid problem inom produktionsprocessen.  
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4 Empiri 
 
Kapitlet behandlar hur referensföretagets nuvarande situation ser ut. En problembeskrivning 
redovisas och ligger till grund för analysens utformande.  
 

4.1 Studien 
 
Studien av referensföretaget bidrog med ett nuläge där arbetets syfte låg i fokus för en 
insamling av relevant data för rapporten. Genom intervjuer med berörd arbetsledare på 
företaget, inom det specifika området, har data erhållits som ligger till grund för den 
empiriska sammanställningen. I diskussion med referensföretaget gjordes en avgränsning till 
ett specifikt steg i produktionen.  
 

4.1.1 Problembeskrivning 
 
Referensföretaget, som detta avsnitt, grundar sig på är ett producerande företag inom 
asfaltsläggningsbranschen. Företaget ligger i en medelstor svensk stad och är kommunalägt, 
vilket betyder att det finns visa restriktioner i deras policy. Dock så drivs verksamheten 
nästintill som ett privatägt företag, där det sekundära målet är att nå intäkter. Detta gäller då 
det arbeten som utförs externt och inte internt. Produktionsprocessen som har undersökts 
producerar utefter beställning, där inget lager med färdiga produkter kopplat till företaget 
finns. All produktion som sker genomförs ute på plats och ingen direkt produktion sker i en 
fast lokal. Det finns en stor variation i storlek på arbeten men principen och arbetssättet är 
detsamma, dock finns undantag beroende på befintligt markunderlag. Beroende på storlek på 
arbetet varierar personalstyrkan, företaget har idag två etablerande så kallade arbetslag som 
styrs av storlek på arbetet. Produktionsprocessen består av lastbilar, grävmaskiner och 
anläggare, där varje del i processen måste ske i specifik ordning och alla deltagande parter har 
bestämda arbetsuppgifter.  
 
Referensföretaget står idag i startgroparna för att utveckla och förbättra sin produktion, detta 
för att kunna ligga i framkant på marknaden och behålla sin konkurrenskraft. Problemet som 
företaget står framför och som arbetet undersöker är hur man lokaliserar var företaget kan 
finna sina förbättringsområden och starta sin resa mot ett bättre, mer effektivt flöde.  
 
Avgränsningar har genomförts mot momentet justering som är det första steget i en 
asfaltsläggningsprocess. Dock så lämpar sig denna undersökning för all producerande 
verksamhet där maskiner och mänsklig arbetskraft används. De metoder som undersökts 
lämpar sig för denna typ av verksamhet vilket den tidigare forskningen styrker. Enligt samtal 
med arbetsledare bestämdes det att beräkning av nuläge skulle göras på en bestämd 
arbetsstorlek och arbetstakt beräknats till 50 m2 per timme. Detta för att förenkla beräkningen 
och för att ha ett fast tal att gå på. Justeringsprocessen går till på så vis att först rivs tidigare 
asfalt bort följt av att man schaktar bort överflödig underliggande massa. Därefter justeras det 
arbetade området för att sedan vid behov fyllas med ett bärlager. De moment som tar längst 
tid att utföra är rivningen, schaktningen samt justeringen, och alla dessa moment genomförs 
av grävmaskinen. 
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4.2 Empirisk data 
 
Genom intervjuer erhölls data för att kunna genomföra en kostnadsberäkning för att producera 
en enhet som valdes till 1 m2. Det arbetslag som beräkningen genomfördes på bestod av två 
stycken grävmaskiner, en lastbil och en anläggare som genomför diverse markarbeten. 
Beräkningen innefattar även priset för ett bärlager med ett djup på 10 cm. De stora 
kostnaderna för arbetet var maskinerna: lastbil och grävmaskin. Med hjälp av informationen 
från intervjuer samt branschindexet KP fakta (KP System 2016) framgick det klart och tydligt 
att grävmaskinen utför de momenten som tar längst tid. Då detta arbetslag använder sig av två 
grävmaskiner så uppgår kostnaden för dessa till 1304 kr per timme vilket blir den högsta 
totalkostnaden. Dock är lastbilen dyrare per enhet med en timkostnad på 770 kr. Anläggarens 
timkostnad är den lägsta av de involverade med en kostnad på 390 kr per timme, se tabell 2 
för förtydligande. Det bärlager som har använts i beräkningen är av typen 0 – 32, vilket 
betyder att det är en stenkross med sten från 0 – 32 mm stora. Kostnaden för denna typ av 
stenkross är 3,71 kr per m2 med 10 cm djup.  
 
 

Tabell 2 Kostnadsberäkning (KP System 2016) 

Arbetslag Pris / h 
Lastbil 770 kr 
Grävmaskin x 2 1 304 kr 
Anläggare 390 kr 
    
    
Total kostnad 2 464 kr 
Producerad mängd m2 / h 50 
Bärlager 185 kr 
Pris / m2 53 kr 

 
 
Vid intervjuerna framkom det information angående framkörning till arbetsplats där det 
visade sig att de flesta arbeten var inom en radie på 5 km från företagets maskinhall. Efter 
varje dag kördes grävmaskinerna tillbaka till maskinhallen för att nästkommande dag utgå 
därifrån. Grävmaskinerna har en max hastighet på 45 km/h, de flesta vägar i närområdet är 
hastighetsbegränsande till 50 km/h.  
 
Under en dags arbete behöver lastbilen åka och tömma sitt släp med jämna mellanrum, då den 
inte kan bära mer än 12 ton last. 1 m3 asfalt väger ca 2,65 ton och ett genomsnittligt schack är 
1,5 m2 med 8 cm djup asfalt.  
 
Vid intervjuerna framgick det att företaget hade en hel del erfaren personal med en hög grad 
av kompetens. Vid intervju med övergripande ansvarig för företaget framgick det att denna 
kompetens inte har använts vid så stor utsträckning vid förbättringsarbeten.  
 
För att svara på rapportens syfte och frågeställning har datan i detta avsnitt bidragit till att en 
analys har genomförts, vilket man kan läsa om i avsnitt 5. Empirin har bidragit till att skapa 
en överblick över en verklig producerande verksamhet och ställts i relation till den teori som 
har tagits fram från tidigare forskning i kapitel 3.   
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5 Analys 
 
Analysen svarar på rapportens frågeställning och den problembeskrivning som redogjordes i 
empirin. Detta kapitel kopplar samman teorin och empirin där all data som samlats in 
analyseras utifrån rapportens syfte.  
 

5.1 Referensföretaget 
 
Företaget har idag en hård konkurrensmarknad där upphandlingar styr marknaden, vilket gör 
det viktigt att ligga i framkant både på pris- och kvalitetsfronten. Då företaget är 
kommunalägt och konkurrerar med privatägda företag på marknaden finns det vissa 
restriktioner i deras policy. Trots detta så drivs företaget likt en privatägd verksamhet där 
målet skiljer sig i att bedriva en tjänst med ett sekundärt mål för att generera intäkt genom 
externa jobb.  
 
Då företaget är i ett skede av förbättring ligger inget fokus i att förändra nuvarande arbetslag 
utan att istället lokalisera var förbättringsområdena finns i processen. Efter diskussioner och 
intervjuer framgick det tydligt att arbetsmomenten och dess ordning ej gick att ändra på. Att 
justera arbetsgången inne i ett moment är något som heller inte undersöktes, detta på grund av 
att rapporten ska rikta sig mot en bredare publik inom den producerande sektorn.  
 
Från den empiriska datan framgick det tydligt att momenten grävmaskinen utför är de delar i 
processen som tar längst tid. Lastbilen är den dyraste enheten, men totalkostnaden för de två 
grävmaskinerna överstiger lastbilens enhetspris. Genom denna information som kunde fås 
från referensföretaget kunde en slutsats dras att grävmaskinen på något sätt kom att påverka 
effektiviteten i processen. En annan observation som gjordes var att transport till och från 
maskinhall till arbetsplats är en intressant del då detta moment inte på något sätt bidrar med 
något värdeadderande för slutkunden, dock nödvändigt för processen. Som nämnt i avsnitt 4 
framgick det från intervju med övergripande ansvarig att kompetensen hos de anställda ansågs 
väldigt hög men delaktigheten i förbättringsarbeten var låg. Detta kan man koppla till det som 
Liker (2004) beskriver som det 8:e slöseriet, beträffande outnyttjad kreativitet.  
 

5.2 Lean slöserier 
 
Först och främst så bör man se lean som ett tankesätt och inte som en uppsättning med 
verktyg och metoder (Kovács 2012). För att lokalisera förbättringsområden med hjälp av lean 
ska man först och främst diskutera implementering av hela leankonceptet. Liker (2004) menar 
om man hängiver hela företaget kring en lean filosofi så kommer man att lokalisera och 
ständigt hitta förbättringsområden med hjälp av leans strävan mot ständiga förbättringar.  
 
Om man bryter ner lean och fokuserar på dess verktyg och idéer kan man identifiera olika 
områden där en förbättring kan genomföras. Begreppet muda behandlar fenomenet slöserier, 
som är av yttersta betydelse inom lean, och förklarar vilka dessa är. Fokus bör ligga på de åtta 
slöserierna, som tidigare nämnts i avsnitt 3.1.3: 
 

1. Överproduktion 
2. Väntan 
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3. Onödiga transporter eller förflyttningar 
4. Överarbetning eller felaktig bearbetning 
5. Överlager 
6. Onödiga arbetsmoment 
7. Defekter 

 
8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda 

 
(Smith 2014) 
 
Genom att undersöka dessa åtta slöserier i sin producerande process så kan man lokalisera 
områden i processen som kan förbättras. I referensföretagets fall kan man bortse från punkt 1 
och 5 då dessa inte behandlas när man producerar ute på arbetsplatsen. För referensföretaget 
är det framförallt väntan, onödiga transporter och outnyttjad kreativitet hos de anställda som 
är värt att titta närmre på. De andra momenten vilka innefattar någon sorts av felaktigt arbete 
är svårt för författarna, utan branschvana, att kommentera och analysera.  
 
För att få en bättre förståelse för sin verksamhet måste man ha en god inblick i hur 
processerna i verksamheten fungerar och skapa sig en verklig bild över detta. Genom lean 
uttrycket och metoden ”genchi genbutsu” (Liker 2004) kan en sådan bild skapas. För att 
lokalisera var ett förbättringsområde finns så måste även anställda i ledande position skapa sig 
en inblick i den verkliga verksamheten. Där man genom deras kompetens och nyfunna 
kunskaper om sina processer kan identifiera eventuella brister och potential. Detta bidrar till 
att man kan lokalisera områden att förbättra. Denna typ av metod används till viss mån hos 
referensföretaget man det kan utnyttjas i högre grad.  
 

5.3 Lean principer 
 
I avsnitt 3.1.1 Lean principer, förklaras det fyra större avdelningarna med dess 14 infattande 
principer. Liker (2004) förklarar den första av de fyra stora lean avdelningarna som handlar 
om långsiktigt tänkande och behandlar inte lokalisering av förbättringsområde. Den behandlar 
snarare hur ett beslut ska fattas och vad som ska ligga till grund för beslutet. Avdelning två 
handlar om att rätt process ger rätt resultat, där lokalisering av ett förbättringsområde kan ske 
genom att se på arbetsbelastningen i processen. Detta handlar om att utjämna produktionen, 
här gör Ohno (1988) en liknelse med att man ska ”arbeta som sköldpaddan och inte som 
haren”. Ett till budskap som detta uttryck kan ge är att om man stressas igenom sina 
arbetsuppgifter kan det vara svårt att finna tid till lokalisera förbättringsområde och 
förbättringsarbetet blir lidande. Arbetsbelastningen på grävmaskinerna på referensföretaget är 
väldigt hög vilket innebär att det är ett område som kan förbättras med avseende på utjämnad 
produktion.  
 
Den tredje avdelningen som Liker (2004) beskriver handlar om hur man kan lokalisera 
förbättringsområden inom interna och externa delar med hjälp av utveckling och höjning av 
kompetens. Detta är något som alla företag borde lägga tid och energi på, både för 
arbetsstimulering och för höjning av kompetens i de egna leden. Den fjärde och sista 
avdelningen innefattar principer om att ständigt söka grundorsaken till ett problem. Denna 
avdelning handlar om att ständigt söka efter förbättringsområden för att undvika att problem 
ska uppstå igen. Detta betyder att avdelning fyra blir som en egen metod till att söka efter 
förbättringsområden, för att företag ska slippa brandkårsutryckningar och omarbete.  
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5.4 Omställningar 
 
Ferradás och Salonitis (2013) förklarar att omställningar länge varit en kritisk punkt i 
produktionsprocessen. I en producerande process som använder sig av maskiner följer 
omställningsmoment med per automatik. Genom att undersöka denna del i processen kan man 
lokalisera förbättringsområden både för inre och yttre moment i omställningen. Med hjälp av 
metoden SMED görs denna lokalisering, genom analys av omställningsprocessen. Vid 
analysen fastställs onödiga delar i omställningen för att lokalisera förbättringsområden. Denna 
metod är svår att koppla till referensföretaget, men dock mycket viktig i ett producerande 
företag där mycket kapacitet kan vinnas.   
 

5.5 JIT & 5S 
 
JIT huvudsakliga fokus menar Aksoy och Öztürk (2011) är att ha sina kunder i fokus vare sig 
det är interna eller externa och att man kan leverera rätt produkt, vid rätt tid och i rätt volym. 
Genom att anamma ett JIT-tänk till sitt företag bidrar det med att man kan lokalisera sina 
förbättringsområden i sina relationer till interna och externa kunder samt i sin 
leveransprecision. Detta tack vara att man sätter sina kunder i fokus och eftersträvar att uppnå 
hög precision i ens leveranser. För referensföretaget handlar det om, som för alla företag, ett 
måste att upprätthålla en hög konkurrenskraft och en möjlighet att kunna uppfylla kundens 
krav. 
 
5S bidrar likt JIT inte med någon direkt lokalisering av förbättringsområden. Genom 
införande av metoden blir det per automatik att man lokaliserar förbättringsområden kring sin 
arbetsplats. Dessa förbättringsområden handlar om att skapa och bibehålla en ren, effektiv och 
kvalitativ arbetsplats (Filip & Marascu-Klein 2015). Då referensföretaget inte har fasta 
arbetsplatser blir det än viktigare att utrustning har sin korrekta plats och att den finns 
tillgänglig vid behov.  
 

5.6 TOC 
 
Det som TOC fokuserar mest på är att lokalisera en process begränsningar. Genom att lägga 
fokus på dessa begränsningar vill man förbättra hela processens prestation. För att kunna 
lokalisera en begränsning är det viktigt att förstå vad en begränsning är, en begränsning är den 
eller de delar i flödet som på något sätt hindrar processen att nå sin maximala prestation. Vid 
lokalisering av dessa begränsningar är det vanligt förekommande att det byggs lager framför, 
att resterande flöde får vänta på denna del eller att det uppstår kvalitetsbrister (Olhager 2000).  
 
Från den empiriska datan framgår det tydligt att de moment som grävmaskinen utför är de 
moment inom processen som tar längst tid. Då just denna process enbart producerar ute på 
arbetsplats så finns det inget lager att ta hänsyn till eller leta efter. Referensföretagets 
producerande enhet har olika arbetsmoment som olika arbetare utför, därför blir det inga 
direkta köer för att nästa moment ska kunna genomföras, dock så kan det i vissa fall innebära 
en väntan. Det framgick i empirin att grävmaskinen hade den högst procentuella 
utnyttjandegraden då dem genomförde större delen av momenten på arbetsplatsen. Enligt 
Goldratt (1990) och hans syn på flaskhalsar uppfyller grävmaskinerna alla dessa krav. Ett 
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förbättringsområde som bör undersökas är alltså grävmaskinernas arbetsmoment och dess 
utnyttjande.  
 

5.7 Kombination 
 
En sammanslagning av flera metoder som sträcker sig över flera filosofier är helt möjligt men 
det kan uppstå komplikationer och svårigheter. Något som kan ligga bakom en komplikation 
är det olika filosofierna i sig själva, då man inte har samma fokus i alla aspekter. Detta 
betyder att man måste vara försiktig i valet av vilka metoder och tillvägagångsätt man ska 
kombinera.  Liker (2004) menar att man kan använda sig av diverse lean verktyg men välja att 
inte följa alla leans principer. Dock påpekar han att det enbart skulle leda till kortsiktiga 
lösningar. Han menar också att för att kunna erhålla och bibehålla varaktiga 
konkurrensfördelar så måste man anamma hela konceptet och alla dess delar i hela sin 
verksamhet.  En kombination av metoder kan samverka om det görs korrekt, vad som då är 
viktigt är att hålla isär filosofierna som ligger bakom metoderna.  
 
Till exempel kan en kombination av TOC:s syn på flaskhalsar och verktyget 5S kombineras 
trots att man inte fokuserar på samma saker, men båda delar kommer ändå att leda till 
lokalisering av förbättringsområden. Denna kombination skulle fungera på det studerade 
referensföretaget.  
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6 Diskussion 
 
Valet av ämne för rapporten var till en början svårt att definiera för utomstående, att enbart 
jobba med att lokalisera var ett förbättringsområde finns men att inte dyka djupare i 
förbättringsarbetet var svårförklarat. Det var även svårt att inte gå djupare in i ämnet och 
därmed frångå syftet, vilket enbart låg i att hitta metoder för att lokalisera 
förbättringsområden. Det var även svårt att definiera syftet i en frågeställning, som är enkel 
nog för utomstående att förstå vad som menas.  
 
Vid val av område för rapporten så insågs det vid ett tidigt stadie att tydliga avgränsningar 
behövdes göras. Dels för att smalna av området och dels för att inte arbetet skulle få en skild 
slutsats. Det gjordes en avgränsning mot att målgruppen för rapporten skulle vara mindre 
producerande företag. Detta för att minska komplexiteten på studien som annars hade blivit 
allt för omfattande. Sedan gjordes valet att göra en avgränsning i den fallstudie som 
genomfördes då det enbart fokuserades på ett steg i produktionsprocessen. Detta för att 
minska komplexiteten och datainsamlingen för studien.  
 
De siffror som studien fick fram var inte helt exakta då det var svårt att få fram dessa siffror 
från referensföretaget. Vid en närmare granskning och ett mer omfattande arbete, där en 
observation under en längre tid görs, hade dessa kunnat bli mer exakta. Istället fick 
branschindex användas i korrelation med information från handledare på företaget. Om en 
djupare granskning av processen hade genomförts med diverse observationer och dylikt hade 
egna siffror kunnat förankras i empirin på ett starkare och mer rättvisande sätt. Då storleken 
av arbetet är av begränsad omfattning kunde enbart en sammanställning av metoder och 
tankar göras men inte prövas i praktiken. En mer omfattande studie skulle kunna bidra till 
större insikt i hur de olika lokaliseringsmetoderna hade bidragit vid användning och i 
kombination med varandra.  
 
Något som observerades tidigt i samarbetet med referensföretaget var att vid en förändring av 
personalstyrkor ute på arbetsplatserna skulle eventuellt en högre effektivitet kunnat nås. Detta 
är ett mycket intressant ämne men dock frångår det studiens verkliga syfte och fick helt enkelt 
förbises. Det har i vissa stunder varit svårt att inte gå djupare in på förbättringsarbete där 
syftet inte ligger.  
 
Att se referensföretaget enbart som en producerande enhet och att inte fokusera på dess av typ 
verksamhet var vid ett tidigt skede bestämt, detta på grund av att studien ska kunna gå att 
applicera på en diversifierad skala av producerande verksamheter.  
 
Då rapporten till stor del bygger på koncepten lean och TOC så kom litteraturstudien att vara 
av hög relevans. Bland så stora filosofier som dessa två finns många definitioner på vad 
koncepten innebär och betyder. För att få en hög validitet och reliabilitet i rapporten så 
användes källor av högt meriterade och aktade författare i största möjliga mån.  
 
Liker (2004) påstår att man enbart kan uppnå varaktiga konkurrensfördelar ifall man anammar 
alla leans principer och därmed hela dess koncept. Om enbart några verktyg används så påstår 
han att det endast leder till kortsiktiga lösningar. Men att till exempel enbart använda lean 
verktyget 5S så kan det ändå leda till att man bibehåller det resultat som är menat med den 
sortens implementering. Ur studiens perspektiv så anses det att en implementering och en 
eventuell kombination mellan olika koncept är genomförbara, bara det görs med en hög grad 
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av försiktighet och tydlighet med vad man vill uppnå. Dock ska det poängteras att förståelsen 
bakom en filosofi oftast ligger som grund för att kunna använda verktygen. 
 
Outnyttjad kompetens som är det 8:e slöseriet enligt Smith (2014) är något som vid en 
diskussion på ett av mötena hos referensföretaget uppdagades. Detta slöseri är något som blir 
en typ av definitionsfråga där det kan finnas skilda uppfattningar om vad man anser att hög 
kompetens är. Att säga att ens anställda besitter en hög kompetens och att inte utnyttja den är 
ett stort slöseri. Men det är även ett slöseri ifall man inte tar med sina anställda i diverse 
förbättringsarbeten då deras kompetens annars stagnerar och strandar. Detta leder i sin tur till 
ett oinspirerande arbete och antagligen till ett missnöje hos de anställda där de kan känna sig 
förbisedda. Många metoder för att lokalisera förbättringsområden kräver en förståelse för 
filosofin bakom koncepten. Genom att involvera sina anställda i förbättringsarbeten får även 
de en förståelse för filosofin och alla strävar åt samma håll.  
 
En metod för att starta sitt förbättringsarbete är att använda sig av ”genchi genbutsu” (Liker 
2004). Detta begrepp innebär att man går ut i processen för att få en förståelse för arbetet och 
bidra med en större kompetens. Det är även endast där ett problem uppstår som det kan lösas 
(Liker 2004). Referensföretaget använder sig i viss mån av detta där arbetsledaren befinner 
sig ute på arbetsplats, men det kan dock anses att även högre uppsatta kan delta i detta arbete. 
Genom ”genchi genbutsu” kan hållbar utveckling av företaget erhållas, då en förståelse för 
processerna finns genom hela företaget. Kompetens kan utbytas och styra processen i rätt 
riktning.  
 
Vid användning av leans diverse metoder vill man bli så resurssnål som möjligt vilket innebär 
att man minskar onödiga kostnader som leder till mindre påverkan på miljön. Genom fokus på 
leans slöserier uppnås en högre hållbarhet och man minskar risken för omarbeten och 
kvalitetsbrister vilket påverkar miljön och bidrar till en mer hållbar utveckling. Lean 
förespråkar även att beslut ska tas med ett långsiktigt fokus vilket kan kopplas samman till ett 
hållbart företagande (Piercy & Rich 2015).  
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7 Slutsats 
 
Genom att använda sig av verktyg som 5S, JIT och koncept i sin helhet som lean och TOC 
kan man lokalisera vart förbättringsområden finns. Att öppna sig för möjligheter till 
förbättringar av de områden som anges av dessa verktyg och metoder är viktigt. Genom att 
studera koncept som lean och TOC lokaliserar man förbättringsområden med hjälp av deras 
grundläggande filosofi. Att studera lean bidrar till att få en förståelse för vad slöserier är som 
kan vara till nytta även om inte hela detta koncept implementeras. Detta gäller även för TOC 
där kunskapen kring begränsningar kan ge nytta. 
 
De delar som finns i produktionen som man bör ta i beaktning är omställningar, slöserier och 
begränsningar. Dessa tre faktorer påverkar ens process negativt om de inte lokaliseras och 
effektiviseras eller elimineras.  
 
Den metod man bör använda varierar från fall till fall och det är av yttersta vikt att man hittar 
en metod som fungerar bra för ens egen process. Det första man dock alltid bör göra är att bli 
väl påläst och vara tydlig med vad man vill att metoden ska bidra med. De metoder som 
denna studie har granskat och kommit fram till att fungera i en producerande process är: 5S, 
JIT, SMED samt TOC:s lära om flaskhalsar och leans lära om slöserier. Alla dessa metoder 
bidrar med olika sätt för lokalisering av förbättringsområden.  
 
För att lyckas med en lokalisering av förbättringsområde med hjälp av 5S bör man starta med 
att förstå verktyget. Därefter bör en kartläggning göras av arbetsstationerna i verksamheten 
för att lokalisera vart 5S kan implementeras. När kartläggningen är genomförd börjar man att 
gå igenom de fem olika steg som beskrivs i avsnitt 3.1.5. Genom införande av metoden blir 
det per automatik att man lokaliserar förbättringsområden kring sin arbetsplats.  
 
JIT:s huvudsakliga syfte ligger i att ha fokus på sina kunder både interna som externa. Vid 
implementering av JIT bör man, likt 5S, starta med att förstå konceptet. Genom att förstå vad 
JIT innebär kommer det att direkt leda en in i ett tänk med fokus på kunden. Detta tänk är 
avgörande för att kunna förstå och lokalisera interna kunder i form av efterföljande processer. 
När man har lokaliserat alla sina kunder, interna som externa, kan man arbeta med att 
förbättra relationerna mellan dem.  
 
En producerande process med maskiner följer omställningsmoment med per automatik. Vid 
användning av metoden SMED erhålls en mall för hur man kan lokalisera förbättringar inom 
enskilda omställningar. Följ stegen i tabell 1 för att nå kortare omställningstider med hjälp av 
lokalisering av förbättringar.  
 
TOC fokuserar på att lokalisera en process begränsningar. Nyckel till att kunna använda TOC 
är att förstå vad en begränsning är, hur man hittar den och hur man eliminerar den. Genom att 
använda Goldratts 5-stegsmetod, se avsnitt 3.2.2, lokaliserar man begränsningen och 
eliminerar den.  
 
För att ge ett handfast tips för hur man kan lokalisera förbättringsområden med hjälp av leans 
synsätt bör leans sju stora slöserier användas, se avsnitt 3.1.3. En förståelse av vad dessa 
innebär bör ligga som grund till att lokalisera dessa i verksamheten. Genom att helt enkelt gå 
igenom de slöserier som finns listade kommer det att öppna upp för områden med potential att 
förbättras.  
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En kombination av flera metoder är genomförbar så länge de inte kommer i konflikt med 
varandra i den bemärkelsen att den ena motarbetar den andra. Man kan hela tiden anamma 
små delar från olika koncept men det är då viktigt att förstå filosofin bakom det. Utfallet kan 
självklart variera beroende på vilken grad man använder sig av metoderna. 
 
Den slutsats som denna rapport har kommit fram till är att: 
 

• Skapa en god kunskap om koncepten för att få en bra inblick i hur metoder och 
verktyg fungerar, samt vad de ska bidra med.  

• De delar som finns i produktionen som man ska fokusera på är omställningar, slöserier 
och begränsningar.  

• För att lokalisera förbättringsområden kan man använda sig av 5S, JIT, SMED samt 
TOC:s lära om flaskhalsar och leans lära om slöserier. Samtliga bidrar med enkla 
metoder för lokalisering. 

• En användning av 5S och TOC:s lära om begränsningar är två metoder som går att 
kombinera då dessa ej är i konflikt med varandra, likaså gäller för SMED och TOC:s 
lära. 
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