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Sammanfattning 
Denna rapport är en fallstudie som har gjorts på det båttillverkande företaget FFAB. FFAB 
har svårigheter att styra materialflödet, från varumottag till montering, på ett standardiserat 
och förutsägbart vis. Som en följd av detta har montörerna svårt att hitta alla komponenter de 
behöver vilket spiller tid från själva monteringsarbetet. Syftet med fallstudien har således varit 
att klargöra materialförsörjningen till en av FFABs produktionslinor och ge 
förbättringsförslag för att reducera andelen icke-värdeskapande aktiviteter kopplat till 
produktionsprocessen. Fallstudien fann fem grundorsaker till icke-värdeskapande aktiviteter; 
oreda, materialpresentationen, monteringsstrukturen, informationssystemet och kittningen.  

Åtgärderna till de rådande problemen och därmed vår slutsats blev att införa 5S för att få bukt 
på den oreda som finns vid samtliga lagerpunkter, att standardisera kittningen och 
systematiken på materialfasaderna och att i större utsträckning involvera montörerna i 
planeringsarbetet.  

Materialförsörjning, Materialpresentation, Kittning, Lean, 5S, 
Affärssystem,   



Abstract 
This report is a case study has been made at the company FFAB that produces boats. FFAB 
recently launched a new boat called June. June is a complex boat and gains marketing 
advantages by making every boat toward the customers specific wishes and by being very 
flexible and yielding. This market offer has led to difficulties with controlling the material 
flow, from product pick up to construction, in a generalised and predictable way. As a 
consequence the assembler has been having a harder time finding the articles they need, 
which leades to lesser time spent assembling. The purpose with this case study has therefore 
been to clarify the material flow to the assembly line of June and to give improvement 
proposals to reduce the portion of non-valueadding activities connected to the 
manufacturingprocess. We have restricted ourselves from some areas of the manufacturing 
and only looks at the material flow between the storage space of lesser articles to the materials 
exposure and the material flow from the materials exposure to the boat. 

Lean has been in the forefront of our theoretical base and has been a tool to find the wastes 
and consequently areas of improvement. Lean aims to eliminate wastes by strict and clear 
guidelines and a continuous flow. Out theoretical base also included theories regarding 
resource planning at different hierarchy levels, enterprise resource planning-system, a variety 
of bills of materials, and how replenishment can be made. 

Information that was later used in the empirical chapter was retrieved from three visits at 
FFAB were we interviewed employees with various areas of expertise and by doing 
observations. The interview questions focused on the current material flow from arrival to the 
beginning of the assembly process and how the articles were stocked in the storage space and 
in the enterprise resource planning-system(ERP-system). Excluding observing the 
manufacturing hall, we also got to observe a few meetings that took place during our visits 
and when the Value Chain Operator worked with their ERP-system. From the retrieved and 
compiled information, we could see and analyse the correlation between several problems. 
We could then pin-point the problems to five fundamental areas where we consider the 
problems origins from. The five areas were disorder, material presentation, assembly 
structure, information system and the kitting process. The areas origins from (1) the lack of 
guidelines leads to several correlated problems, (2) that the storage area is too small relative 
to the amount of articles and (3) that the communication between different functions is 
lacking. 

The measures for the reigning problems and thereby our conclusion is to implement 5S to 
solve the mess that exists within every storage space, to give proper guidelines to the kitting 
process and the systematics on the materials exposure and finally in a bigger extent involve 
the assembly line workers during the planning process. These measures should be seen as 
recommendations or things to develop further upon and to use in future studies regarding 
FFABs material flow. 
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1 Inledning 
Företaget som undersökts i denna rapport är FFAB som jobbar med båttillverkning. De 
tillverkar endast specialbyggda segelbåtar. Företaget har cirka 40 anställda där ungefär hälften 
jobbar i produktionen med montering och resten på den administrativa sidan alternativt med 
utveckling. Produktionen sker i en fabrik där två till tre linor ryms på en yta av ca 80 gånger 
20 meter. Antalet linor som får plats beror på vilka båttyper som tillverkas. Varje lina är 
indelad i olika produktions steg varpå det finns lagerpunkter med komponenter till detta steg. 
Då dessa lagerpunkter i stor utsträckning är underdimensionerade finns det på övervåningen 
ett lager där materialuttag sker. Figur 1 visar en enkel, generaliserad, bild över produktionen 
och dess tillhörande lager. 
 

 
Figur 1. Enkel bild över FFAB:s fabrik 
 
Båtindustrin präglas av komplexa produktionsprocessers många innehållande steg som i sin 
tur kräver många olika komponenter. Detta ställer höga krav på branschens aktörer vad gäller 
intern planering och styrning, en utmaning som enligt Hassan och Kajiwara (2013) ökar i 
svårighetsgrad i takt med ökad komplexitet i produktionen. Graden av hur väl man lyckas 
med sin interna planering och styrning är därmed en viktig framgångsfaktor för tillverkande 
företag. 
 
Jonsson och Mattsson (2011) redogör för fyra hierarkier inom planering och styrning vilka är 
sälj- och verksamhetsplanering, huvudplanering, orderplanering och detaljplanering. 
Hierarkierna bygger på hur lång planeringshorisont en viss typ av planering och styrning har 
samt på vilken detaljnivå man går in; exempelvis kan sälj och -verksamhetsplanering innefatta 
vilka marknader en viss båtmodell ska inrikta sig mot medan detaljplaneringen kan handla om 
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vem som ska montera vad under ett arbetspass. För att underlätta informationsdelningen 
hierarkier och funktioner sinsemellan använder sig många företag av så kallade affärssystem. 
Affärssystem samlar all information som är nödvändig för en verksamhet i en gemensam 
databas som alla med behörighet kan nå (Magnusson och Olsson 2009). De potentiella 
fördelarna med detta är flera och listas i den teoretiska referensramen, men Sthub (2009) 
pekar på vikten av att ett affärssystem är välimplementerat för att skapa fördelar och redogör 
för flertalet exempel då företag misslyckats och hamnat i en position där planering och 
styrning fungerar sämre jämfört med när mer manuella system nyttjats. FFAB använder sig av 
affärssystemet Jeeves ERP där aktiviteter såsom inköp, kassaflöde och bill of materials 
(vidare benämnt BOM) finns samlat. Begreppet BOM kommer att förklaras djupare i 
teorikapitlet, men kan kort beskrivas som en lista över ingående komponenter i en slutprodukt 
och en illustrering av hur de hänger samman.  
 

1.1 Problembeskrivning 

FFAB lanserade under 2017 en ny båtserie vid namn June - en avancerad båt med många 
komponenter. Konceptet med June är att använda en och samma grundplatta med flertalet 
olika differentieringar i tillval. Detta ger skalfördelar i början av produktionsprocessen, vilket 
leder till att man kan konkurrera med lägre priser mot kundgrupper som annars skulle valt att 
köpa in båtar enligt en egen specifikation helt från grunden (så kallade “one offs”). Trots att 
grunden är densamma för alla båtar leder differentieringen mot slutet till att nya komponenter 
hanteras för varje båt. Detta, i kombination med att hela båtserien som sådan är relativt ny, har 
skapat en situation där montörerna ofta spenderar tid på att leta efter komponenter som de inte 
kan artikelnumret på och lagermedarbetarna plockar ofta ihop kit av komponenter ned till 
produktionslinan som inte är fullständiga för monteringssessionen i fråga. Vilket leder till att 
montörerna spenderar en stor del av sin tid på att göra komponentuttag istället för att montera 
och därmed lägger mer tid än budgeterat på att bygga båtarna i June-serien. Ett annat problem 
är att montörer inte rapporterar in materialuttag korrekt, vilket leder till felaktiga lagersaldon i 
affärssystemet. Felaktiga lagersaldon leder i sin tur till att inköpsprocessen blir mer 
komplicerad då de beställningsförslag som Jeeves genererar inte är tillförlitliga. 
  
Sammanfattningsvis är materialförsörjningen i praktiken inte standardiserad och 
rationaliserad, vilket enligt Ohno (1988) leder till spelrum för misstag och icke-
värdeskapande aktiviteter. Fenomenet är enligt Willis et al. (1996) vanligt i branscher där 
avancerade produkter med många komponenter produceras. FFAB har i nuläget en hypotes 
om att de redogjorda problemen är symptom av en komplex BOM som inte är tillräckligt 
strukturerad för att montörerna ska förstå den. Därmed är det sannolikt att det kommer att 
krävas förbättringar i BOMens struktur (gruppering och namngivning av komponenter etc.) 
för att materialförsörjningen ska bli effektivare, men detta projekt kommer ta ett steg tillbaka 
och även söka efter andra faktorer bakom den ineffektiva materialförsörjningen. 
 

1.2 Mål 

Målet med projektet är att skapa förutsättningar för FFABs personal att kunna spendera en 
större andel av sin tid på den värdeskapande monteringen och därmed reducera den totala 
mängden arbetstimmar lagd per producerad enhet av June. 
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1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att klargöra hur materialförsörjningen till June-seriens produktionslina 
ser ut i nuläget och ta fram förbättringsförslag som reducerar andelen icke-värdeskapande 
aktiviteter i produktionsprocessen. 
 

1.4 Frågeställningar 

För att projektets resultat ska kunna uppfylla syftet så kommer vi att jobba med tre 
frågeställningar. Då syftet ska mynna ut i förbättringsförslag för hur produktionsprocessen av 
June ser ut så kräver det att vi vet hur materialförsörjningen ser ut i nuläget. Vid 
nulägesanalysen bör det även uppdagas om vad som ter sig vara problemet vid tidigare nämnd 
hantering. De uppdagade problemen ska sedan analyseras med följande saker i åtanke; design 
och planering, materialhantering och produktion. Frågeställningarna är följande:  
 

1. Hur ser materialflödet ut i nuläget? 
2. Vilka problem finns i nuläget kopplat till de åtta slöserierna som benämns inom Lean 

production? 
3. Hur kan materialhanteringen förbättras genom en ökad grad av standardisering? 

 
 

1.5 Avgränsningar 

Vi kommer att avgränsa oss till att enbart se över materialhanteringen av komponenter som 
tillhör June-serien. Detta kommer innebära att vi inte kommer att studera Junes eftermarknad 
och inte på djupet analysera hur processerna ser ut innan en ny June-enhet börjar att 
produceras. Den studerade delen av materialförsörjningen innefattar processen från det att en 
komponent levereras av en transportör fram tills dess att montören har komponenten i sin 
hand ute på produktionslinan. De inledande stadierna av att bygga en båt är att utforma 
skrovet. Detta stadie kommer vi även att avgränsa oss ifrån, ty det skiljer sig avsevärt från hur 
resterande produktion ser ut. De studerade flödena visualiseras med röda pilar i figur 2. 
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Figur 2. Studerade flöden 
 
En annan avgränsning är att valet av leverantörer och beslut om beställningskvantiteter inte 
kommer att analyseras. Utifrån Jonsson och Mattssons (2011) indelning av planering och 
styrning fokuserar projektet därmed huvudsakligen på detaljplaneringen. Det är däremot inte 
omöjligt att åtgärder som förbättrar administrationen hittas, vilket i sin tur leder till ett mer 
pålitligt affärssystem som sköter beställningar (behovsplanering) på ett annorlunda vis.  
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2 Teoretisk Referensram 
I den teoretiska referensamen börjar vi med en grund i logistik och lean för att sedan dela upp 
den berörda teorin efter planering och styrning, materialhantering och produktion. Vi går 
igenom hur standardisering enligt jidoka kan hjälpa företag att reducera mängden icke 
värdeskapande aktiviteter. Vi tar upp vikten av affärssystem och varför dessa kan förhöja ett 
företag, olika hierarkier inom planering, hur man kan utveckla en BOM och olika former av 
återfyllnadsmetoder.  

2.1 Logistik 

Logistiken har tre huvudfunktioner enligt Oskarsson et al. (2013). Dessa funktioner 
är distribution, produktion och försörjning. Försörjningen avser både materialflödet och 
informationsflödet. Council of Supply Chain Management Professionals, som ligger i 
framkant vad det gäller logistik, definierar logistik på följande sätt:  
 
“Logistics is that part of Supply Chain Management that plans, implements, and controls the 
efficient, effective forward and reversed flow and storage goods, services, and related 
information between the point origin and the point of consumption in order to meet 
customers’ requirements” (Cscmp 2018). 
 
Denna definition omfattar logistikens sju R. Dessa R handlar om att målsättningen med 
logistiken är att “rätt vara eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt 
tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad” (Storhagen 2003). Oskarsson et al. (2013) har 
däremot försökt beskriva den moderna logistiken utifrån fyra utgångspunkter: 

1. Att skapa konkurrenskraft och lönsamhet med hjälp av logistik 
2. Att med hjälp av logistik göra företagets flöden mer kostnadseffektiva och 

kundanpassade 
3. Att logistikbeslut ska se till helheten och inte enbart småfragment  
4. Att logistiken till mångt och mycket handlar om förändring.  

 
Genom att försöka öka leveranssäkerheten och sänka kostnaderna kan man generera en högre 
lönsamhet. Detta kan man uppnå om man börjar se till all logistik från råvara till slutkund. 
Överskridande i alla samtliga led är informationsflödet, något som blivit viktigare nu när 
leveransservicen är en stor del av ett företags konkurrenskraft. För att kunna utnyttja och 
planera sina resurser så krävs information om kundens behov, tillgänglig kapacitet, 
beläggning, materialet i företaget och leverantörernas förmåga att leverera. Informationsflödet 
blir således viktigt för ett väl fungerande materialflöde. Företag brukar använda sig av ERP-
system och andra IT-system för att assistera med denna planering. Detta system kan därmed ta 
fram efterfrågan och den framtida efterfrågan genom att lagra försäljningsinformation, 
prognosinformation och kundorderinformation. För att ytterligare möjliggöra ett effektivt 
materialflöde krävs att man vet leverantörernas leveransförmåga. Med denna information kan 
man planera sina resurser på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt (Jonsson och Mattsson 
2016).  
 
I enighet med Oskarssons utgångspunkt två så talar Storhagen (2003) om att en 
kostnadseffektiv produktion fortfarande är viktig men att det finns ett underliggande krav om 
att man ska vara kundorienterade, det vill säga att man kan förhålla sig till kundernas behov. 
För att detta ska uppnås så har man varit tvungen att gå ifrån att lägga fokus på funktionerna i 
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företaget. Istället ska fokus ligga på flöden mellan funktionerna internt men också mellan 
leverantörer och kund.  
 
Innan man började kolla på flödena mellan olika aktiviteter för att förbättra sin lönsamhet så 
kollade man mycket på noden i sig själv. Detta ledde till att man fick en kedja av aktiviteter 
som var optimerade för att bli så effektiva som möjligt utan att se till föregående eller 
nästkommande aktivitet i kedjan. Man hade helt enkelt missat helheten något som den 
moderna logistiken börjat göra, vilket kan ses i deras fokus på flödena och hur saker hänger 
ihop (Storhagen 2003).  
 
Det man kunnat se under senare tid är att kunden har fått en ökad makt. Makten grundar sig i 
att kunden fått en ökad kunskap och att utbudet har ökat. Denna förändring har lett fram till 
citatet från Harrison och van Hoek (2002) som ligger i linje med den tro som Oskarsson et al. 
har om att logistik i stor utsträckning handlar om förändring: 
 
“Morgondagens konkurrensfördelar kommer inte från införande av ERP i sig. De kommer 
från att bättre än konkurrenterna reagera på kunders önskemål i slutet av 
försörjningskedjan”. (Harrison & van Hoek 2002) 

 

2.2 Lean 

Lean är en filosofi som härstammar från den japanska biltillverkaren Toyota som under 1900-
talet blev kända för att erbjuda bilar av bra kvalité till ett lågt pris. Denna framgång grundade 
sig i en djupt rotad övertygelse om att produktivitet skapas genom effektiva flöden snarare än 
skalfördelar, något som nyanseras i ett citat av Toyotaanställde Taiichi Ohno: 
 
”Allt vi gör är att titta på tidslinjen, från det att kunden ger oss en order till att vi tar emot 
betalningen. Genom att ta bort icke-värdeskapande aktiviteter arbetar vi kontinuerligt med att 
göra tidslinjen kortare.” (Modig och Åhlström 2012 s.78) 
 
Icke-värdeskapande aktiviteter, även kallade slöserier, definieras som resurskrävande moment 
som inte tillför något värde till kunden. Liker (2009) redogör för åtta grupper av slöserier 
vilka är överproduktion, väntan, onödiga transporter eller förflyttningar, överarbetning, 
överlager, omarbete samt outnyttjad kreativitet. Petersson et al. (2009) menar dock att det är 
svåruppnåeligt, om inte omöjligt, att helt eliminera allt som inte är värdeskapande och ser 
därför på Lean som att steg för steg närma sig en vision om ett framtida tillstånd där det inte 
finns några slöserier. 
 
Eftersom alla verksamheter har olika processer som kan skilja sig mycket går det inte att 
presentera specifika metoder som är applicerbara för att framgångsrikt eliminera slöserier i 
alla verksamheter. Därför handlar Lean huvudsakligen om värderingar och principer snarare 
än metoder, det vill säga företagskultur och sätt att tänka som alltid är tillämpbara snarare än 
arbetssätt (Petersson et al. 2009). Modig och Åhlström (2012) utvecklar resonemanget med 
hjälp utav en pyramid som är visualiserad som figur 3. Överst på pyramiden är värderingar 
som definierar hur man ska vara, oavsett situation eller sammanhang. Den viktigaste 
värderingen för Toyota, Leans fader, är att kunden är viktigast och ska prioriteras över allt 
annat. För att uppfylla sina värderingar bildar man principer som talar om hur beslut ska fattas 
och vad som ska prioriteras. Lean-filosofin baseras på principerna Just in time och Jidoka som 
tillsammans definierar riktningen i vilken en verksamhet ska utvecklas. Efter att principerna 
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fastslagits framtas metoder som definierar hur olika uppgifter ska utföras. Slutligen är 
verktygen det som krävs och aktiviteterna det som görs för att utföra en metod. 
 

 
Figur 3. Lean-pyramiden. Inspirerad av Modig & Åhlström (2012) 

2.2.1 Just in time 

Just in time (JIT) handlar om att skapa ett taktstyrt, kontinuerligt flöde i ett dragande 
produktionssystem som möjliggör korta och förutsägbara ledtider. Med taktstyrt menas att en 
process delas upp i väldefinierade grupper av arbetsmoment som helst ska balanseras så att de 
tar ungefär lika lång tid att genomföra. På så vis kan enheterna flöda i jämn takt genom en 
produktionslina utan att köer bildas mellan mer och mindre tidskrävande moment. Andra 
betydande fördelar med taktstyrning är (1) att det resulterar i en tydlig översättning av vad 
kundbehovet innebär här och nu för var och en som arbetar i flödet, (2) att det blir enklare att 
skapa en produktionsplan som ställer rimliga krav och jämn arbetsbelastning på personalen 
samt (3) att avvikelser gentemot produktionsplanen upptäcks tidigt vilket ökar sannolikheten 
att hinna parera dessa. Taktstyrning är enklast att implementera på produktionslinor som gör 
större serier, men uppdelning i delmoment ska eftersträvas i alla verksamheter. (Petersson et 
al. 2009) 
 
Enligt Liker (2009) syftar ett kontinuerligt flöde till att enheter flödar direkt från ett 
förädlingssteg till ett annat utan att ligga och vänta vid ett lager eller buffert dessförinnan. 
Detta är något som förkortar ledtider drastiskt, vilket i sin tur minskar kapitalbindning och 
förbättrar likviditeten. En befogad kritik mot att ha ett kontinuerligt flöde i sin stränga 
bemärkelse utan buffertar är att varje problem som uppstår på något ställe i kedjan resulterar i 
att hela produktionen måste stanna upp. Detta är något som den före detta Toyotachefen 
Teruyuki Minoura bemöter med följande citat: 
 
Om något problem uppstår vid tillverkningen i enstycksflöden stannar hela produktionslinan. 
I den bemärkelsen är det ett mycket dåligt system. Men när produktionen stannar är alla 
tvungna att lösa problemet omedelbart. Då måste teammedlemmarna tänka, och när de 
tänker utvecklas de till bättre teammedlemmar och människor. (Citat från Teruyuki Minoura, 
hämtat från Liker (2009), s116) 
 
Kärnan i Monouras citat är att ett kontinuerligt flöde lyfter upp problem till ytan istället för att 
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de döljs av lager och buffertar. Liker (2009) nyanserar hur man bör lösa uppkomna problemen 
genom att presentera begreppet “5 varför”. “5 varför” innebär att varje problem som stannar 
upp en process skall ses som ett symptom av en eller flera underliggande omständigheter, och 
att man skall fråga sig “Varför?” fem gånger om för att finna dessa omständigheter. På så vis 
kan man identifiera grundorsaker till problem bemöta dessa istället för att gång på gång 
bemöta symptomen som grundorsakerna medför.  
 
För att förstå logiken bakom ett dragande produktionssystem måste först begreppet kund delas 
in i två kategorier; extern kund som är mottagaren för slutprodukten samt intern kund som är 
nästa arbetsstation i produktionslinan. I ett dragande produktionssystem signaleras ett behov 
av slutprodukten av den externa kunden, detta skapar en effekt bakåt i värdekedjan där de 
interna kunderna signalerar ett behov i termer av vad som behövs, när det behövs och hur 
mycket som behövs. Detta illustreras i figur 4 (Petersson et al. 2009). 
 

 
Figur 4. Grafisk tolkning av hur Petersson et al. (2009) definierar ett dragande system 
  
 

2.2.2 Jidoka 

Enligt Modig och Åhlström (2012) handlar Jidoka om att skapa en medveten organisation 
som förebygger, identifierar och eliminerar det som hämmar, stör eller försämrar flödet. 
Petersson et al. (2009) lägger stor tyngd vid att upprättandet av tydliga standarder möjliggör 
uppfyllandet av Jidoka. Tydliga standarder innebär dokumenterade beskrivningar om det just 
nu bästa och överenskomna sättet att utföra arbetsmoment. I ett scenario där en verksamhet 
jobbar utefter väldefinierade standarder utförs varje moment likadant oavsett vilken anställd 
som jobbar för tillfället. Detta skapar (1) minskad variation i kvalité och tidsåtgång, (2) lättare 
kunskapsspridning, (3) minskat antal slumpmässiga fel, (4) jämnare arbetsbörda samt (5) ökad 
säkerhet och ergonomi (Petersson et al. 2009). 
 
Den minskade variationen i kvalité och tidsåtgång kan härledas till att kunskap i mindre 
utsträckning är knuten till specifika individer. Med samma standard för alla minskar risken för 
slumpmässiga fel och oerfaren personal blir på relativt kort tid ungefär lika snabba som mer 
erfaren personal. Detta är förutsättningar för en taktad verksamhet, vars fördelar beskrevs i det 
förra kapitlet. De kortare inlärningstiderna bidrar även till en ökad flexibilitet i 
resursutnyttjandet. Om det exempelvis är väldigt hög beläggning på en avdelning och dess 
standarder är tydliga kan personal från en annan avdelning rycka in och på så vis har 
arbetsbördan jämnats ut. Detta minskar givetvis stress som är en av de vanligaste 
anledningarna till att man glömmer beakta säkerhet och ergonomi i sitt arbete (Petersson et al. 
2009). 
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Liker (2009) betonar starkt att man måste se på standardisering som ett sätt att förenkla 
kunskapsspridning snarare än något framtvingat som gör arbetet långtråkigt och 
degraderande. Imai (1991) menar att det är omöjligt att förbättra en process utan att 
standardisera den, ty en avsaknad av standarder leder till att nya idéer endast resulterar i 
ytterligare processvarianter som bara används ibland och ofta ignoreras. Vidare menar Imai 
(1991) att kvalitén på arbetet inte blir lika förutsägbart om processerna görs olika från gång 
till gång.  
 
För att uppnå fördelarna med standardisering krävs att personalen följer de standarder som 
utformas, något som inte alltid är helt trivialt. Petersson et al. (2009) nämner förankring, rätt 
detaljeringsgrad och enkelhet som lämpliga mål vid upprättandet av standarder. För att nå 
dessa mål är det lämpligt att involvera personalen som för tillfället utför arbetsmomentet i 
fråga då dessa har bäst vetskap om vilka faktorer som är mer eller mindre kritiska i utförandet 
och därmed avgör detaljeringsgraden i beskrivningen. Förankringen är något som kommer på 
köpet då man lyssnar på arbetarna istället för cheferna. Om standarder görs av chefer kan 
medarbetarna känna att deras kompetens underskattas och därmed blir omotiverade såväl som 
obenägna att följa standarden i fråga. 
 
2.2.3 5S 

5S är en metod som anses applicerbar inom de flesta verksamheter som en pusselbit i 
uppfyllandet av Leans filosofier. Målet med 5S är enligt Petersson et al. (2009) att skapa en 
välorganiserad och funktionell arbetsplats, något som i sin tur är en förutsättning för att kunna 
synliggöra slöserier, standardisera processer och skapa kontinuerliga flöden. Detta är en 
uppfattning som delas av Liker (2009), som även lägger stor vikt vid att 5S inte ska förväxlas 
med att endast hålla det rent och snyggt på arbetsplatsen.   
 
Petersson et al. (2009) redogör för fem steg i uppfyllandet av en välorganiserad och 
funktionell arbetsplats vilka är (1) sortering, (2) strukturering, (3) systematisk städning, (4) 
standardisering och slutligen (5) självdisciplin. Det inledande steget, sortering, innebär att 
sortera alla föremål efter hur ofta de används. Syftet med detta är att materiel och verktyg som 
har högt utnyttjande ska finnas nära tillgängligt, gärna på en armlängds avstånd från där de 
används, medan de med obefintlig åtgång får platser på mer svårtillgängliga platser där de inte 
är i vägen alternativt slängs. Steg två är att strukturera så att allt finns på en väldefinierad 
plats, något som inte enbart gäller verktyg och materiel utan även administrativt kopplade ting 
såsom fysiska- och elektroniska dokument. En viktig del i uppfyllandet av strukturering är att 
det även ska vara lätt att se om något saknas, något som går hand i hand med att det ska vara 
lätt att hitta saker.  
 
Steg tre, systematisk städning, är inte att förväxla med sedvanlig städning där man får undan 
oreda och smuts. Även om målet med systematisk städning förvisso är detsamma som 
sedvanlig städning, att åstadkomma ordning och reda samt renlighet, är tillvägagången olik. 
Systematisk städning handlar om att kontinuerligt kontrollera så att allt är i sin ordning samt 
stoppa källor till nedsmutsning. Därigenom upprätthålls ordning och reda hela tiden och 
dessutom minskas tiden som läggs på sedvanlig städning (Petersson et al. 2009).  
 
Steg fyra handlar om att upprätta tydliga standarder som är lätta för alla medarbetare att ta till 
sig i syfte att upprätthålla det som åstadkommits i de första tre stegen, något som bör göras i 
samråd mellan medarbetare och chefer. Petersson et al. (2009) lägger stor vikt vid att dessa 
standarder ska vara lättadministrerade och tillåta kontinuerliga uppdateringar för att de ska 
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följas i längden. Detta leder in till steg fem: att skapa en vana/självdisciplin. Liker (2009) 
menar att detta är det svåraste steget att uppnå. För att skapa självdisciplin till att följa nya 
vanor krävs motiverade medarbetare som tagit till sig syftet med 5S, något som kan 
påskyndas genom exempelvis utbildningar och belöningssystem. Grundbulten i arbetet anses 
dock vara engagerade ledare som ihärdigt efterfrågar arbetssättet hos sina medarbetare, men 
som samtidigt har förståelse för att det tar tid att förändra attityder och beteenden. 
 

 

2.3 Design och Planering 

När man fattar beslut om framtida händelser i en verksamhet görs detta med underlag av 
prognostiserad kundefterfrågan. Detta är information vars riktighet förbättras i takt med en 
minskad prognoshorisont, varvid övergripande beslut med låg detaljeringsgrad är möjlig att 
göra med lång tidshorisont medan mer detaljerade beslut kan tas först i närtid. Jonsson och 
Mattsson (2011) redogör för fyra hierarkier inom planering och styrning vilka är sälj- och 
verksamhetsplanering, huvudplanering, orderplanering och detaljplanering. Dessa nivåer har 
olika detaljeringsgrad och följderna av besluten på de olika nivåerna sträcker sig olika långt. 
  
Sälj- och verksamhetsplaneringen är den mest övergripande hierarkin inom planering och 
styrning. Här tas överordnade beslut på ledningsnivå för försäljning, utleveranser och 
produktion. Planeringen sträcker sig vanligtvis ett till två år framåt i tiden och därför samlar 
man ihop produkter i produktfamiljer och redogör för planerad ackumulerad utleverans av 
respektive produktfamilj på månads- eller kvartalsbasis. Denna information kan sedan 
användas för planering av hur stora produktionsytor och hur många anställda man behöver ha. 
Planeringsnivån under sälj- och verksamhetsplanering heter huvudplanering och för denna är 
planeringshorisonten kortare; vanligtvis upp till ett år. I huvudplaneringen beslutas vilka 
kvantiteter av specifika produkter som ska tillverkas under vilken vecka eller månad. Ett 
exempel på hur en sälj- och verksamhetsplanering hänger samman med huvudplaneringen 
illustreras i tabell 1. (Jonsson och Mattsson 2011) 
 
  
Tabell 1.  Exempel på planering av utleveranser sälj- och verksamhetsplaneringen. Inspirerad av Jonsson & 
Mattsson (2011) 
  
Sälj- och verksamhetsplanering kvartal 1 

Månad Jan Feb Mar  

Produktgrupp segelbåtar 120 150 90 

Produktgrupp motorbåtar 80 80 60 

  
Huvudplanering januari  

Vecka 1 2 3 4 
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Segelbåt modell A 10 20 20 10 

Segelbåt modell B 10 10 10 10 

Motorbåt modell A 10 10 10 10 

Motorbåt modell B 10 10 10 10 

  
Med en produktionsplan fastställd i huvudplaneringen kan inköpsavdelningen påbörja 
orderplaneringen, vilket syftar till att materialplanera så att de komponenter som produktionen 
kräver beställs i rätt tid och kvantitet för att kunna upprätthålla produktionsplanen. Därefter 
följer den mest operativa nivån av planering och styrning; detaljplaneringen. 
Detaljplaneringen syftar till att bestämma i vilken följd de arbetsmoment som sker mellan en 
arbetsorders start- och slutpunkt ska ske och vilken resurs som ska göra vad. Detta görs 
baserat på information om vilka komponenter som ankommit till produktionen, vilken  
tillgänglig kapacitet som finns (med avseende på personal och maskiner) samt vilket datum 
som arbetsordern ska vara uppfylld. Dessa indataparametrar kan på grund av sjukfrånvaro, 
maskinstopp eller leverantörsförseningar skilja sig från dag till dag, varför detaljplanering 
sker löpande (Jonsson och Mattsson 2011). 
 
 

2.3.1 Affärssystem 

Enligt Simon (1966) är kvaliteten på ett beslut i mångt och mycket en funktion av kvaliteten 
på den information man har. Således måste informationstillgången vara total för att ett totalt 
rationellt beslut ska kunna tas. En försvårande omständighet i denna kontext är att total 
informationstillgång inte är mycket värd om den inte kan sorteras på ett sätt som gör att en 
beslutsfattare inom rimlig tid kan sålla ut relevant information. 
  
En debatt huruvida ett affärssystem som tillhandahåller total, verksamhetsövergripande 
information i ett användarvänligt format är praktiskt möjligt att implementera i ett företag har 
debatterats ända sedan idén presenterades (Magnusson och Olsson 2009). En framträdande 
kritiker i informationssystemens barndom var John Francis Dearden som år 1972 
sammanfattade sina ståndpunkter i följande citat: 
  
 “Can a single, integrated system be devised to fill all of management´s information needs? 
Only if superman lends a helping hand.” (Dearden 1972 s. 90) 
  
Deardens skepsis grundade sig i det faktum att varje företag är unikt och balansgången mellan 
att skapa ett heltäckande affärssystem utan att generalisera det till oanvändbarhet är en 
omöjlighet (Dearden 1972). 
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Vad som istället gjordes under 1970-talet var att utveckla ett standardiserat affärssystem för 
särskilda delar av verksamheten för en särskild bransch. Ett lyckat exempel på ett sådant 
affärssystem är Material Requirement Planning (MRP) som utvecklades av bilindustrin i syfte 
att underlätta materialbehovsplaneringen. Affärssystemet konstruerades utefter vad som 
ansågs vara “best practicies” för en biltillverkare att organisera sin materialplanering och de 
facto att olika biltillverkares processer under denna tid var snarlika resulterade i att samma 
koncept kunde säljas in till flera företag. Utvecklingen av MRP fortsatte under 80-talet, något 
som mynnade ut i ett standardiserat affärssystem för Manufacturing Resource Planning 
(MRPII). MRPII var ett steg mot ett verksamhetsövergripande affärssystem då det utöver 
materialbehovsanalyser även inkluderade funktioner såsom inköpshantering och 
prognostisering kring framtida försäljning (Magnusson och Olsson 2009). 
  
På 90-talet hade IT-utvecklingen hunnit så pass långt att affärssystem som integrerar hela 
verksamheten kunde lanseras. Dessa benämns Enterprise Resource Planning (ERP) och 
bygger på att alla systemmoduler för verksamhetens olika delar integreras i en och samma 
databas, något som illustreras i figur 5. ERP kan vidare delas in i två kategorier; 
specialanpassade ERP som konstrueras skräddarsytt för ett företag eller ett standardiserat 
affärssystem som riktar sig mot alla företag i en bransch och tvingar dessa att anpassa sin 
verksamhet till ett format som affärssystemet kan hantera (Magnusson och Olsson 2009). 
 
  

 
Figur 5. Affärssystemets sammanlänkande funktion i ett företag. Inspirerad av Magnusson & Olsson (2009) 
  
En betydande fördel med att använda sig av ERP är att data bara behöver läggas in på ett 
ställe i databasen för att sedan automatiskt uppdatera informationen i alla moduler som den 
förekommer i. Detta innebär signifikanta tidsbesparingar såväl som att risken för att förlegad 
information inte blir uppdaterad i alla affärssystem elimineras. Ytterligare fördelar är att man 
får en enhetlig systemstruktur genom hela organisationen samt att alla kan ges behörighet till 
att nå all data från sin dator. Sammantaget resulterar dessa fördelar i att de som ska utöva 
styrningen har full insyn i alla processer som sker och kan med enkla knapptryckningar utöva 
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styrning som sedan kan utvärderas i realtid. Detta är ett scenario som kan liknas med 
flygledarnas i ett kontrolltorn (Magnusson och Olsson 2009). 
  
Trots de potentiella fördelarna med införandet av ERP ska den skepsis som Deardens (1972) 
framför, trots IT-utvecklingen, inte glömmas bort. Det finns flera exempel på företag som i 
misslyckade implementeringsprojekt förlorat stora summor pengar eller till och med gått i 
konkurs. (Brandy och Cydnee 2005). Som ett exempel kan nämnas biltillverkaren Avis som 
efter cirka 28 miljoner satsade pund nästan helt och hållet skrotade sitt ERP-projekt år 2004. 
Projektledaren sammanfattade det hela som att projektet blev så pass omfattande att 
tidsbudgeten på tre år försvann i ett ögonblick (Clark 2004). 
  
Det som gör implementeringen av ERP till ett så omfattande projekt är att hela verksamheten 
behöver ses över och justeras för att matcha ett standardiserat affärssystems principer eller, 
om man väljer ett specialanpassat affärssystem, göra en verksamhetsanalys som säkerställer 
att de som bygger affärssystemet verkligen förstår vilken verksamhet det ska stödja. Något 
som är viktigt att beakta i denna kontext är att man ska bygga affärssystemet utefter hur man 
vill att verksamheten ska se ut, något som inte nödvändigtvis är detsamma som den rådande 
utformningen av verksamheten och dess processer (Clark 2004). 
  
Brady och Cydnee (2005) har efter en studie av misslyckade och lyckade 
implementeringsförsök av ERP-system listat de viktigaste framgångsfaktorerna vilka är (1) 
god projektledning, (2) lämplig företagskultur samt (3) organisatorisk beredskap. Om 
projektet lyckas menar Magnusson och Olsson (2009) att man utöver de direkta fördelar som 
ERP-systemet ger kan se förbättringar som kan härledas till tidigare brister som åtgärdats i 
och med verksamhetsförändringen. Den strikta förhållningen till att följa affärssystemet gör 
även att så kallade “Hybrid rutiner”, det vill säga modifikationer av allmän praxis 
konstruerade och tillämpade av enskilda medarbetare kan elimineras. Istället rättar sig alla 
medarbetare utefter en standardiserad och rationaliserad praxis, något som enligt Ohno (1988) 
minskar spelrummet för icke-värdeskapande aktiviteter. 
  
En lyckad implementation av ett ERP-system behöver dock inte innebära en evig 
framgångssaga. Magnusson och Olsson (2009) belyser att speciellt standardiserade ERP-
system med hög marknadsandel skapar en konkurrenssituation där alla företag i branschen 
utvecklat snarlika processer för att rätta sig efter samma affärssystem och att 
konkurrensfördelar företagen emellan suddas ut. 
  
Som måhända redan framkommit blir ett ERP-system en mycket central del i en verksamhet, 
något som Davenport (1998) understryker i ett uttalande kring implementeringen av en av de 
marknadsledande ERP-systemen, SAP. 
  
 “SAP isn´t a software package, it´s a way of doing business.” (Davenport (1988), s. 125) 
  
En farhåga med detta är maktobalansen som kan uppstå mellan företaget och leverantören av 
affärssystem. Med hela verksamheten uppbyggd kring affärssystemet varnar Magnusson och 
Olsson (2009) för att man kan stå handfallen vid prishöjningar eller ännu värre - om 
leverantören går i konkurs och underhållstjänsterna försvinner. Eventuella buggar i 
affärssystemet får också ödesdigra konsekvenser då de drabbar hela verksamheten.   
  
Sammanfattningsvis har affärssystem kommit till att bli en viktig del för att öka ett företags 
konkurrensfördelar. De är svåra att implementera och bemästra (Magnusson och Olsson 2009; 
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Brady och Cydnee 2005; Sthub 2009), men ger förbättrad beslutskvalité och effektiviserade 
processer för de företag som lyckas (Magnusson och Olsson 2009). 
 

2.3.2 Bill of Materials och Bill of Operations 

Bill of materials (BOM) definieras i sin enklaste form som en lista över komponenter eller 
råmaterial som ingår i en produkt (Garwood 1988). Rivest et al. (2009) är mer nyanserade i 
sin definition och beskriver BOM som en strukturerad lista som uttömmande redogör för alla 
komponenters kvantiteter som tillsammans utgör en produkt. Jianxin et al. (2000) betonar 
vikten av att relationen mellan olika komponenter, så kallad produktstruktur, illustreras i en 
BOM, något som exemplifieras i figur 6. 

 

Figur 6. Exempel på BOM efter tolkning av (Garwood 1988; Rivest et al. 2009; Jianxin et al. 2000) 

  
En BOM är ett viktigt informationsunderlag för flertalet avdelningar inom ett företag, men 
Svensson och Malmqvist (2002) menar att informationen och presentationen av den bör 
modifieras beroende på mottagare. För designers är det viktigt att bryta ned produkten i 
funktioner och halvfabrikat i likhet med exemplet i figur 6. Produktionen, å andra sidan, 
behöver även tydlig redogörelse över monteringsstegen med avseende på sekvens såväl som 
tydliga instruktioner gällande genomförande. Detta är essentiellt för att kunna åstadkomma 
den standardisering av arbetsmoment som kan uppfylla Jidoka filosofin om inbyggd kvalité 
som Ohno (1988) och många andra förespråkar. Inköpsavdelningen har också intresse av att 
veta följden i vilken tillverkningen sker för att kunna planera inköp av delar till rätt plats i rätt 
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tid. I detta avseende är det givetvis av vikt att även veta produktstrukturen för att kunna 
beställa in rätt kvantiteter. För säljavdelningen utgör en BOM ett viktigt stöd för att hänföra 
kostnader till en produkt och därmed kunna sätta ett rimligt pris till kunden. Detta arbete 
underlättas om BOMen även innehåller den tid som läggs på varje monteringssteg. Att kunna 
se olika aktiviteters tidsåtgång tydligt redovisade i en BOM gör det enklare att göra 
produktvärdesberäkningar vid försäljning av många olika varianter jämfört med att ha en 
uppskattad ackumulerad tidsåtgång för en hel produktfamilj (Svensson och Malmqvist 2002). 

För att förse berörda företagsavdelningar med information om operationsföljder används 
vanligen en så kallad Bill of Operations (BOO). I en BOO visualiseras den sekvens i vilken 
komponenter och råmaterial kan förädlas (Jianxin et al. 2000). Figur 7 visar hur en BOO 
skulle kunna se ut för den stol vars BOM visualiserades i figur 6. 

 

 

Figur 7. Exempel på BOO efter tolkning av Jianxin et al. (2000) 

För att få en tillverkningsprocess att fungera effektivt krävs att produkters BOM och BOO är 
nära integrerade med varandra. Jianxin et al. (2000) förespråkar därför att man slår ihop BOM 
och BOO till en modell som kallas BOMO (Bill of Materials and Operations) för att på så sätt 
ge dessa fördelar. I en BOMO är monteringssekvensen specificerad tillsammans med ett 
attribut för varje steg som presenterar de komponenterna som krävs till operationen i fråga 
samt monteringsinstruktioner.   

Jianxing et al. (2000) varnar för att komplexiteten och arbetsbördan med att skapa och 
underhålla BOMs växer i takt med ett ökat antal produktvarianter. Jonsson och Mattson 
(2015) visar med en så enkel produkt som en lampa att antalet varianter växer till 144 stycken 
bara genom att erbjuda tre varianter av lampfötter, fyra olika skärmtyper, tre olika 
sladdlängder och fyra olika ljusstyrkor. Att då göra en specifik BOM till varje slutprodukt 
resulterar i en dataexplosion, något som Jianxing et al. (2000) menar kan undvikas genom att 
dela upp BOMen i moduler med regler för hur olika moduler kan kopplas ihop. På så vis 
behöver inte affärssystemet hantera snarlik information flera gånger om utan kan nyttja 
slutprodukternas likheter. Rivest et al. (2009) applicerar även samma tankegång i 
tillverkningsindustrier med komplexa produkter där ingenjörerna tar fram nya 
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kundorderspecifika designer för varje slutprodukt, det vill säga. med kundorderpunkten 
klassad som engineer to order. De förespråkar en BOM som möjliggör systematisk 
sammansättning av produktfamiljer med en tydlig redogörelse för vilka komponenter som är 
samma för olika komponenter och vilka som skiljer sig åt. 

Jianxin et al. (2000) menar att ett lämpligt hjälpmedel för att hålla isär produktvarianter men 
samtidigt dra nytta av dess likheter är att konstruera en Variant Bill of Materials (VBOM). En 
VBOM illustrerar i matrisform vilka komponenter som används i vilken slutprodukt, vilket 
exemplifieras i tabell 2. 

Tabell 2. Exempel på VBOM baserat på tolkning av Jaianxin et al. (2000) 

Komponent \ Slutprodukt Slutprodukt 1 Slutprodukt 2 Slutprodukt 3 Slutprodukt 4 

Komponent x Ingår  Ingår inte Ingår  Ingår  

Komponent y Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår  

Komponent z Ingår  Ingår  Ingår  Ingår inte 

 

 

2.3.3 Kundorderpunkt 

Kundorderpunkten (KOP) talar om var i en tillverkningsprocess som en kundorder kommer 
in, det vill säga från vilken punkt i tillverkningen som man tillverkar produkter mot en faktisk 
kund istället för ett prognostiserat behov. Vid beslut om var kundorderpunkten sätts görs en 
avvägning mellan hur länge kunden kan tänka sig att vänta (orderledtid) och hur långväga och 
därmed osäkra efterfrågeprognoser man som tillverkare är villig att acceptera (längden på 
ledtidsgapet) (Oskarsson et al. 2013). Figur 8 illustrerar sambandet mellan genomloppstid, 
KOP, orderledtid och ledtidsgap. 
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Figur 8. Kopplingen mellan KOP, ledtidsgap och orderledtid. Inspirerad av Oskarsson et al. (2013) 

Jonsson och Mattsson (2011) redogör för fyra exempel på placeringar av en kundorderpunkt 
vilka är (1) konstruktion mot kundorder, (2) tillverkning mot kundorder, (3) montering mot 
kundorder samt (4) tillverkning mot lager/prognos. 

I ett scenario där konstruktionen sker mot kundorder utförs hela tillverkningsprocessen samt 
delar av materialanskaffningen mot kundorder och dessutom anpassas design och 
produktspecifikationer efter kundens önskemål. Detta innebär att kunden kan ha stort 
inflytande på slutproduktens egenskaper, men att orderledtiden blir lång. Om endast 
tillverkningen sker mot kundorder har kunden friheten att komponera produktegenskaper som 
är inom ramarna för det utbud som tillverkaren redan designat och specificerat. Tillverkaren 
kan då införskaffa råvaror och komponenter mot prognos för att sedan påbörja tillverkningen 
så snart en kundorder kommit in. Vid montering mot kundorder är en stor del av 
produktstrukturen redan färdigtillverkad mot prognoser när en kundorder kommer in, men i 
slutmonteringen kan man välja vilka moduler som ska sättas ihop för att tillfredsställa 
kundens behov. Vid tillverkning mot lager eller plan är kundorderpunkten som närmast 
kunden och hela produkten tillverkas mot plan. Därmed kan kunden inte påverka 
utformningen av produkten men kunden får i gengäld en kort orderledtid (Jonsson och 
Mattsson 2011). Oskassson et al.(2013) belyser att en KOP sent i tillverkningsprocessen 
visserligen kan innebära ganska säkra efterfrågeprognoser i slutet av kedjan, men att 
ledtidsgapet dock hinner växa bakåt i värdekedjan vilket leder till en materialförsörjning 
baserad på långväga och därmed mer osäkra prognoser. 

2.3.4 Sequential design vs Concurrent Engineering 

När ett företag ställs inför en kundorder där den färdiga produkten ska byggas utefter unika 
kundspecifikationer krävs, förutom produktionsprocessen, en ny design- och 
utvecklingsprocess. Alternativet som företaget ställs inför då är antingen att (1) färdigställa 
hela designprocessen innan produktionsprocessen tar vid eller (2) låta produktionsprocessen 
pågå mer eller mindre simultant med design- och utvecklingsprocessen. Det förstnämnda 
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benämns i forskningssammanhang som sequential design och det sistnämnda concurrent 
engineering (Addo-Tenkorang och Eyob 2012). 

Sequential design-processen kan liknas vid en trappa där ett steg görs klart innan det 
nästkommande påbörjas. Det kan exempelvis vara att kundens önskemål erhålls och 
diskuteras i en inledande analys, något som sedan mynnar ut i en konceptuell design. När den 
konceptuella designen är klar påbörjas nästa fas där en mer detaljerade ritningar görs och först 
när denna fått förtroende från övriga funktioner i företaget kan inköp, logistik och produktion 
påbörja designen av produktionsprocessen och sedermera påbörja produktionen. Idén som 
sequential design bygger på visualiseras grafisk i figur 9 (Addo-Tenkorang och Eyob 2012). 

 

 

Figur 9. Grafisk tolkning av sequential design. Inspirerad av Addo-Tenkorang & Eyob (2012) 

En ETO-process som bygger på concurrent engineering har inte en lika tydlig följd av 
aktiviteter från ritningsbord till färdig produkt. Här görs utvecklingsarbetet med stor 
inblandning av övriga funktioner för att på så vis öka sannolikheten att i ett tidigt skede kunna 
identifiera och parera faktorer som försvårar eller omöjliggör produktionsprocessen. 
Produktionsprocessen påbörjas redan innan designprocessen är helt klar. Syftet med detta är 
huvudsakligen att förkorta ledtiden mot kund, men en annan potentiell fördel är mindre 
kostsamma förändringsprocesser. Det är nämligen vanligt förekommande att bristande design 
upptäcks först när monteringen i fråga ska ske. När denna brist pareras kan förändringar ske i 
flera delar i produkten som, om dessa redan är detaljplanerade, kräver omfattande 
dubbelarbete. Om halvfabrikaten som drabbas av en förändrings följdeffekter dock inte är 
detaljplanerade blir graden av dubbelarbete mindre. Principen för concurrent engineering 
visualiseras i figur 10 (Addo-Tenkorang och Eyob 2012). 



19 
 

  

Figur 10. Grafisk tolkning av concurrent engineering. Inspirerad av Addo-Tenkorang & Eyob (2012) 

Mello et al. (2015) har i en fallstudie analyserat för- och nackdelar för en båttillverkare som 
tillfredsställde en komplex kundorder genom concurrent engineering. Författaren menar att 
graden av framgång vid concurrent engineering i mångt och mycket korrelerar med graden av 
samordning; samordning i form av (1) rutiner och regler som säkerställer konsekvent 
agerande över flera funktioner, (2) fördefinierade mål baserat på vilka alla avdelningar styrs 
samt (3) ömsesidig anpassning baserad på konsekvent kommunikation mellan funktioner. 

Det projekt som fallstudien analyserade beskrivs som ett misslyckande med signifikanta 
förseningar och kostnadsöverskridelser till följd av omfattande omarbeten. Dessa omarbeten 
bedöms ha sitt ursprung i bristande erfarenheter och kompetens, men eskalerat på grund av 
brister i samverkan. Med en bristande samverkan tog det lång tid att kommunicera avvikelser 
mellan funktionerna utveckling och produktion. Detta resulterade i att funktionerna arbetade 
längs med fel spår längre än nödvändigt och processer var långt gångna när nyheten om 
förändringar inkom. Sammanfattningsvis ledde bristen i samverkan till att den av Addo-
Tenkorang och Eyob (2012) presenterade fördelen med concurrent engineering, att uppdaga 
problem i ett tidigt skede, inte uppnåddes. Den uppenbara nackdelen med concurrent 
engineering, att fler avvikelser uppkommer, kvarstod alltjämt. 

2.4 Produktion 

Kapitlet tar upp hur man kan mäta effektivitet och några olika utformningar en produktion 
kan använda sig av. 

2.4.1 Produktionslayouter  

Förädlingen av råmaterial och köpkomponenter kan i olika företag ske på olika sätt beroende 
på hur resurserna har organiserats. Organiseringen av resurserna påverkar således hur 
arbetsplatsen ser ut. I allmänhet använder företag kombinationer av olika layouter och det 
finns även flertalet varianter av grundtyperna. Man brukar dock tala om fyra generella 
grupper av layouter. Dessa grupper är den funktionella produktionslayouten, 
byggplatslayouten, den lineutformade produktionslayouten och det grupporganiserade 
produktionsupplägget (Jonsson och Mattsson 2016). 

Enligt Shimokawa et al. (1997) finns två typer av lineformade produktionslayouter; 
produktionsbana med kontinuerligt flöde och produktionsbana med intermittent flöde. En 
produktionsbana med kontinuerligt flöde är en lina där enheterna rör sig kontinuerligt. 
Montören har därmed en viss yta längst med linan där han utför sitt jobb. Vid färdigt utfört 
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arbete går montören tillbaka till ursprungspositionen och påbörjar monteringen av nästa 
objekt. På en produktionsbana med intermittent flöde har enheterna en bestämd plats där 
monteringen sker, för att sedan flyttas framåt manuellt på linan. Den typ har antingen en 
förbestämd takttid när objektet ska flyttas framåt (produktionsbana med ett taktat intermittent 
flöde) eller så är det montören som informerar om när denne är redo att påbörja arbetet av 
nästa objekt och en förflyttning av enheter kan äga rum (produktionsbana med ett otaktat 
intermittent flöde). 

I ett grupporienterat produktionsupplägg så placerar man produktionsresurserna i så kallade 
produktionsceller. Cellerna ska uppnå samma materialflödesfördelar som det lineutformade 
produktionsupplägget men fungera bättre vid produktion med hög produktmix och av mindre 
kvantiteter (Jonsson och Mattsson 2016). Produktionsresurser placerade enligt denna layout 
illustreras i figur 11. 

 

 

Figur 11. Grupporganiserat produktionsupplägg med två olika operationsföljder 

Som man kan se i figur 11 så går pilarna i de två olika cellerna i olika riktning. Detta är för att 
operationsföljden kan ske på olika sätt eftersom tillverkningen inte är låst till arrangeringen av 
produktionsresurserna. Layouten är inte bara mer flexibel än lineutformningen utan är även 
mindre känslig för störningar eftersom arbetet man gör inte är lika beroende av föregående 
arbetsuppgift i flödet (Jonsson och Mattsson 2016). 

 

2.4.2 Prestandamått 

Att kunna uttala sig om ett produktionssystems effektivitet på ett rättvist och objektivt sätt är 
essentiellt för att kunna mäta effekter av förändringar eller jämföra olika produktionsprocesser 
mot varandra. Detta görs med fördel med hjälp av kvantifierbara mätmetoder. I en studie 
gjord av Sendil Kumar och Panneerselvam (2007) så sammanställdes 17 olika forskares mått 
för att kvantifiera hur bra något är. Måtten som dessa forskare använt sammanställs i tabell 3. 
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Tabell 3. Kvantifierbara mått vid undersökning 

Prestandamått Förklaring  

Genomsnittliga WIP Den genomsnittliga tid som produkter var i produktionen 

Efterfrågan   

Påfyllnings hastighet I den takt som återfyllning av lagerpunkter sker 

Genomsnittlig kanban vänte-
/kötid 

Den tid kanban (arbetsorder) står i kö att börja bearbetas 

Genomsnittlig flödestid 
(produktionsledtid) 

Den tid det tagit från att en enhet nått fabriken tills dess att den 
genomgått alla steg delat på alla färdiga enheters tid. 

Genomsnittlig 
uppsättning/process tidratio 

Förhållandet mellan tid för uppsättning av ny station och 
föregående stations körtid 

Genomsnittlig in och ut 
lagernivå 

Hur in- och utlagernivåer skiftar över tid 

Genomsnittlig kumulativ 
produktionsratio 

Förhållandet mellan den totalt tillfredsställda efterfrågan genom 
den totala efterfrågan 

Genomsnittlig produktionslinje 
utnyttjande 

Genomsnittliga utnyttjandet av den senaste stationen i linan 

Genomsnittlig efterfrågad 
belåtenhet av ledtid 

Tidsintervallet mellan inkommen efterfrågan till tillfredsställd 
efterfrågan 

Genomsnittlig risk av försenat 
arbete 

Den genomsnittliga risken för att ett arbete blir försenat 

Genomsnittlig tröghet Hur försenad en process är i genomsnitt 

Viktad framförhållning av 
arbete 

Hur tidigt ett arbete påbörjats 
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Av dessa 13 olika mått på hur bra något är så har Genomsnittliga WIP, Genomsnittlig 
Flödestid och Genomsnittlig kumulativ produktions ratio används av flest forskare (Sendil 
Kumar och Panneerselvam 2007). 
 

2.5 Materialhantering 

Detta kapitel tar upp teori kring metoder för hur man på ett effektivt sätt hanterar 
komponenter från att en leverans kommer in till fabriken tills att komponenterna är i händerna 
på de montörer som står ute på linan och själva utför monteringen. 

2.5.1 Line-stocking 

Line-stocking är en metod för att försörja montörer vid en produktionslina med komponenter. 
Enligt Hansson och Medbo (2012) definieras line-stocking av att likadana komponenter (det 
vill säga med samma artikelnummer) lagras i en gemensam lastbärare på en lagerplats vid 
produktionslinan. Detta visualiseras i figur 12.  

 
Figur 12. Grafisk tolkning av Hansson & Medbos definition av line-stocking 
 

2.5.2 Kittning 

Kittning är en annan metod för att försörja montörer vid en produktionslina med 
komponenter. Till skillnad från line-stocking sorteras komponenterna med denna metod i 
olika kit innan de förs ut till lagerplatserna vid produktionslinan. Ett kit definieras som en 
specifik kollektion av olika komponenter (det vill säga med olika artikelnummer) som 
tillsammans möjliggör ett eller flera monteringssteg (Hansson och Medbo 2012). Detta 
illustreras grafiskt i figur 13. 
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Figur 13. Grafisk tolkning av Hansson & Medbos definition av kittning. 
  
Hansson och Medbo (2012) redogör för fem huvudsakliga potentiella fördelar med 
komponentförsörjning i form av kittning istället för line-stocking. Dessa är (1) bättre 
platsutnyttjande som resulterar i mindre lagerhyllor, (2) bättre kvalité i monteringen, (3) 
kortare inlärningstider för nya montörer, (4) mer holistisk förståelse för monteringsprocessen 
samt (5) mindre tid som spenderas på att hämta komponenter. Enligt Brynzer och Johansson 
(1995) blir de positiva effekterna mer påtagliga om komponenterna sorteras efter 
monteringssekvensen även inuti lastbäraren, en kittningsmetodik som Brolin et al. (2017) 
kallar strukturerad kittning. Följaktligen kallas ett kit utan inbördes sortering efter 
monteringssekvens för ett ostrukturerat kit. 
 
En tydlig nackdel med att använda sig av kittning är att alla kit måste prepareras i förtid, 
något som givetvis är tidskrävande. Ibland krävs dessutom extra transporter då det ofta krävs 
en särskild yta för att komponera kitten (Hansson och Medbo 2012). En avgörande faktor för 
att kittning ska kunna effektivisera den interna materialförsörjningen är att processen där kit 
komponeras är tidseffektiv och genererar få plockfel. (Brynzer och Johansson 1995). 
 
Brynzer och Johansson (1995) har gjort fallstudier där just monteringskit komponerats och 
därefter analyserat vad som påverkar tidsåtgång och precision. Viktiga mål är att komponenter 
som ofta samlas i samma kit ska ligga nära varandra i plockslingan för att minska plockarnas 
transporttider samt att komponenter som vanligtvis används tidigt i en monteringssekvens ska 
ligga tidigt i plockslingan. Om dessa mål kan uppfyllas är det möjligt att plocka strukturerade 
kit på kort tid. 
 
Det råder delade meningar inom forskningen i frågan om vilken personal som ska ha ansvaret 
för att komponera kit. Brynzer och Johansson (1995) yrkar på att montörerna själva ska 
komponera sina kit. Motiveringen till denna ståndpunkt är (1) en minskad administrativ börda 
då informationsdelning mellan två parter försvinner, (2) eliminering av balanseringsförluster 
som kan uppstå om ett moment som utförs av en person är beroende av ett tidigare moment 
som utförs av en annan person samt (3) att montörerna mentalt kan förbereda sig inför 
monteringssessionen under tiden de plockar ihop komponenterna. Bronzer et al. (2017) yrkar, 
helt i motsats till Brynzer och Johansson, att komponering av kit och montering ska utföras av 
helt skilda personalgrupper. Anledningen till detta är att lagerarbetarna då blir experter på vad 
som ska monteras med hjälp av unika hjälpmedel för denna uppgift, medan montörerna tillåts 
ha fullt fokus på hur monteringen ska ske utan uppmärksamhetskrävande stödaktiviteter. 
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Detta resonemang styrks av Grosse och Glock (2015) som påvisat en tydlig erfarenhetskurva 
för plockare på lager. 
 

2.5.3 Blandning av kittning och line-stocking 

Hansson och Medbo (2012) är några av få som analyserat effekten av att kombinera line-
stocking och kittning. Ett sådant alternativ skulle kunna vara lämpligt i ett scenario där man 
har vissa komponenter med hög åtgång men många med låg åtgång. Det man gör då är att låta 
de ovanliga komponenterna kittas ihop innan de når fram till linan medan övriga komponenter 
redan finns att tillgå på plats. Fördelen med ett sådant koncept är att man uppnår en stor del av 
den platsbesparing som kittning medför utan att lägga alltför mycket tid på att komponera 
ihop kit. Nackdelen är dock att de redogjorda positiva effekterna inte uppnås helt och hållet 
när kitten inte är kompletta utan måste kompletteras med lageruttag från montörerna. 
 

2.5.4 JIT till linan 

Trots dessa två tidigare nämnda principer för hur materialflödet kan ske till produktionslinan 
så förespråkar Zammori et al. (2016) att det mest effektiva sättet är att kunna leverera 
komponenterna till linan då behovet uppstår. Detta sätt har alltså Just-in-time i åtanke och är 
en variation på Line-stocking. Anledningen till att detta sätt anses vara det mest effektiva är 
(1) att lagerytan vid linan kan vara begränsad, vilket gör line-stocking svårapplicerat och (2) 
att det inte finns utrymme eller arbetskraft för att kunna införa kittning. Fördelarna mot 
tidigare nämnda processer enligt Alvarez et al. (2009) skulle då vara att man genom dess 
enkelhet och överensstämmelse med LEAN kan minimera WIP (Work in progress) och 
reducera icke värdeskapande aktiviteter såsom lagerföring, kitförberedelse och hantering av 
komponenter. Line-stocking och JIT till linan reducerar på grund av sina närliggande 
lagerpunkter därmed den totala tid som enheter befinner sig i produktionen. 
 

2.5.5 Materialpresentationens påverkan på montörernas effektivitet  

Hansson och Medbo (2012) har analyserat hur andelen tid som montörer lägger på att hämta 
komponenter skiljer sig åt beroende på i vilken utsträckning som komponenter kittas och hur 
långt ifrån monteringsplatsen de finns att tillgå. Analyserna genomfördes med hjälp av 
fallstudier hos två bilfabriker som vid tidpunkten för fallstudien monterade bilar på en 
produktionslina med kontinuerligt flöde. 
  
Fallstudierna bestod av fyra olika fall där tiderna som montörerna spenderade på att hämta 
komponenter mättes före och efter en förändring i materialförsörjningen. Förändringarna som 
analyserades redogörs i tabell 4 (Hansson och Medbo 2012). 
 
  
Tabell 4. Tidsåtgång för hämtning av komponenter 

Fall Andel kittade 
komponenter 

Avstånd mellan montör och 
komponenthylla 

Genomsnittlig tid per 
hämtad komponent 

Fall 
1 

0 % 1,7 meter 7,55 
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  100 % 0 meter 2,81 

Fall 
2 

0 % 1,1 meter 3,29 

  50 % 1,1 meter 1,86 

Fall 
3a 

0 % 1,1 meter 3,07 

  22 % 1,1 meter 3,14 

Fall 
3b 

0 % 1,1 meter 2,35 

  10 % 1,1 meter 2,19 

  
Som man kan tyda ur tabell 4 så reducerades tiden för materialhämtning med 63 % när 
montörerna fick sina komponenter kittade inom armsavstånd i fall 1. Även i fall 2 blev det 
förbättringar då kittning infördes, något som i analysen förklaras av att montörerna gick 
mellan sin monteringsstation och lagerplatsen färre gånger. I fall 3a uppmättes inga 
förbättringar då en liten andel av komponenterna kittades, vilket kan förklaras av att montören 
fortfarande besökte lagerhyllan lika många gånger. I fall 3b uppnåddes en liten förbättring 
som förklaras av att de kittade komponenterna hämtades på kortare tid. (Hansson och Medbo 
2012 
 
Slutsatsen av dessa analyser är att kittning ger kortare hämtningstider om de gör så att antalet 
gånger en montör tar sig till lagerhyllan minskar, vilket var fallet i alla fall förutom fall 3a. 
För att få uppfylla syftet med kittning, att minsta tiden för att hämta material, måste inte bara 
en större andel komponenter kittas utan kitten måste även komponeras så att de speglar 
monteringssekvensen väl. (Hansson och Medbo 2012) 
 
Brolin et al. (2017) gör en utvidgad analys om hur materialpresentationen påverkar 
montörerna och inkluderar, förutom den fysiska presentationen, även utformningen av 
instruktionsmanualer och graden av variation. Studien belyser tolv olika förutsättningar 
baserade på justeringar i tre olika parametrar vilka är följande: 
  

 Materialförsörjning; line-stocking, ostrukturerat kit eller strukturerat kit 

 Informationsdelning; komponentbeskrivningar och monteringsinstruktioner med text 
och nummer eller med bilder 

 Variation; samma komponentsammansättning i varje monteringssession eller olika 

  
Kombinationerna av de olika förutsättningarna visualiseras i figur 14. 
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Figur 14. Kombinationer av förutsättningar vid försöksstudie (Brolin et al. 2017) 

Studien genomfördes med hjälp av 36 försökspersoner som utförde monteringsarbete utifrån 
alla kombinationer av de presenterade förutsättningarna. Under försöket mättes den 
genomsnittliga tidsåtgången för varje förutsättning samt antalet fel. Utöver dessa kvantitativa 
mätningar utfördes även kvalitativa analyser där montörerna tillfrågades om psykiska aspekter 
såsom frustration, stress och psykisk påfrestning (Brolin et al. 2017). 
  
Metoden för att jämföra olika alternativ mot varandra tydliggörs i figur 15. Om exempelvis 
line-stocking jämförs med strukturerad kittning så är det den genomsnittliga tidsåtgången för 
alla kombinationer innehållande line-stocking som jämförs med alla kombinationer 
innehållande strukturerad kittning (Brolin et al. 2017). 
 
 

  
Figur 15. Grafisk tolkning av hur förändringar av parametrar jämförs. Verifierad och inspirerad av Brolin et al. 
(2017) 
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Differenser i tidsåtgång beroende på förutsättningar redogörs i tabell 5. 
 
Tabell 5. Tidsdifferens beroende på förutsättningar 

Alternativ A Alternativ B Differens (A-B) 
[sekunder] 

Standardavvikelse 
[sekunder] 

Statistiskt 
signifikant (95 %) 

Line-stocking Ostrukturerat 
kit 

49,8 5,3 Ja 

Line-stocking Strukturerat kit 60,2 7,4 Ja 

Ostrukturerat 
kit 

Strukturerat kit 10,3 4,6 Nej 

Siffror och 
text 

Foton 16,8 3,5 Ja 

Komponent- 
variation 

Ingen 
komponent- 
variation 

10,5 3,3 Ja 

  
Resultatet visade att både strukturerad och ostrukturerad kittning resulterade i en signifikant 
tidsbesparing jämfört med materialförsörjning via line-stocking. Vidare var den strukturerade 
kittningen något mer tidseffektiv jämfört med den ostrukturerade, men här var skillnaden inte 
tillräcklig för att uppnå statistisk signifikans med ett konfidensintervall på 95 %. Att ha 
fotografier istället för text visade sig vara signifikant mer tidseffektivt, liksom att ha 
standardiserade processer istället för variation (Brolin et al. 2017). 
  
I den psykiska undersökningen framkom att kittning minskade stress och frustration ty 
montören enkelt kunde försäkra sig om att alla komponenter blivit monterade. Det framkom 
även att fotografier gav montörerna en bättre överblick över monteringsprocessen samt att 
hjärnan inte blev överbelastad med information, något som var fallet då siffror och text var 
det enda hjälpmedlet (Brolin et al. 2017). 
 
De tidsbesparingar som kittning ger montörerna på linan kommer givetvis till priset av den tid 
som det tar att förbereda kitten. Några sådana tidmätningar har inte gjorts. Däremot belyser 
författarna potentialen i att en personalgrupp får bli experter på vad som ska monteras med 
hjälp av unika hjälpmedel för denna uppgift, medan montörerna tillåts ha fullt fokus på hur 
monteringen ska ske utan uppmärksamhetskrävande stödaktiviteter (Brolin et al. 2017). 
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3 Metod 
I detta kapitel redovisas vilka metoder vi använt för att samla in data för att utföra vår analys 
samt vilka verktyg vi använt för att säkerställa validitet och reliabilitet i våra resultat. 
 

3.1 Fallstudie 

Fallstudien går att använda som en pilotundersökning, för att följa upp en tidigare 
undersökning men oftast används den som ett projekt i sig själv. En fallstudie gör det möjligt 
att under en begränsad tid undersöka ett avgränsat problem. Forskaren har identifierat ett 
problem i exempelvis en produktion och kan sedan på ett systematiskt sätt samla in 
information om detta. För att samla in lämpliga data till fallstudien kan olika metoder 
användas, däribland observationer och intervjuer (Bell och Waters 2016). 

3.1.1 Observationer 

Den deltagande observationen innebär enligt Fangen (2005) att forskaren observerar och 
beskriver en process eller ett beteende i exempelvis ett företag eller i en viss kultur. Denna 
metod har historiskt använts i antropologiska studier och har därmed inneburit att man levt 
tillsammans under en längre tid med det studerade folket. Tidsspannet behöver dock inte vara 
så långt att du hinner studera ett folk och deras kultur utan kan pågå under en betydligt kortare 
period. Viktigt att komma ihåg vid genomförandet av en deltagande observation är att ditt 
deltagande inte handlar om att du ska genomföra samma handlingar som ditt studerade 
subjekt utan att du deltar i ett socialt samspel. Vid utförandet så ska observatören studera 
exempelvis vad som sägs, vad människorna själva gör, vem som närvarar och vilka profiler 
som finns närvarande. Observatören ska därmed inte försöka påverka subjektet genom att 
utsätta denne för något plötsligt. Skjervheim (1996) tycker att metoden kan ses som ett sätt att 
se allt som sägs och ses som fakta, en strävan mot ren positivism.  
 
En fördel med metoden är att man kan skaffa sig kunskap genom förstahandserfarenhet. 
Kunskap som varit svår att skaffa sig på annat sätt. Det farliga med metoden är däremot att du 
på förhand inte kan veta med säkerhet att din observation leder fram till ett resultat som du är 
nöjd med. Detta kan vara en följd av att du på förhand inte var säker på att det du observerade 
var rätt sak att observera. En annan nackdel är, som berört tidigare, att man som observatör 
ska försöka att påverka subjektet minimalt. Detta är svårt eftersom subjektet kan komma att 
agera annorlunda på grund av att de är medvetna om att de blir observerade (Ejvegård 2009). 
 
3.1.2 Intervjuer 

Intervjun är en metod som används flitigt inom forskningssammanhang. Den fungerar utmärkt 
om man vill få experters åsikt inom det tänkta området. Eftersom intervjuer både tar tid att 
planera och genomföra så bör man vara säker att den görs noggrant så att man slipper 
genomgå samma process fler gånger än nödvändig. Intervjun går att genomföra på olika sätt, 
tre av dessa kommer beskrivas ytterligare i nästkommande kapitel (Ejvegård 2009). 
 
För att det ska få kallas intervju så har Gillham (2008) lagt fram ett antal kriterier som han 
anser måste uppfyllas för att en intervju ska vara komplett. Dessa kriterier handlar om att 
intervjuaren jobbar efter en viss struktur med ett specifikt syfte, att det finns ett samspel 
mellan båda parterna och att frågorna/ämnena som intervjun berör är öppna. Det samspelet 
som finns handlar om att parterna i intervjun antingen är responssiva eller interaktiva. Detta 
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innebär att det lämnas utrymme för den intervjuade att vidareutveckla sina svar alternativt 
förklara dem. Att frågorna är öppna separerar intervjuer avsevärt från enkäterna. Enkäterna 
har ofta svarsalternativ till sina frågor, det vill säga slutna frågor, tillskilland från intervjuer 
där den intervjuade själv kan bestämma hur denne ska svara.  
 

3.1.2.1 Strukturerade intervjuer 

Den strukturerade intervjun som även går under namnet standardiserad forskningsintervju är 
den intervjuform där frågorna är mer eller mindre slutna. Detta innebär att den intervjuade 
leds in till att ge svar som kan ses som förutbestämda svarsalternativ. Krag Jacobsen (1993) 
hävdar även att denna metod kan ses som en bemannad enkätstudie. Bell och Waters (2016) 
skriver att den strukturerade intervjun är bra eftersom svaren är enkla att sammanställa och 
analysera. Detta är möjligt på grund av frågornas snäva natur.  
 
Då den strukturerade intervjun använder sig av slutna frågor som genererar en liten variation 
på svaren, ungefär som enkäter, så kan man säga att metoden använder sig av ett 
frågeformulär. Med enkäter så medföljer problemen med att svarsfrekvensen ofta är låg, de 
svar du får tillbaka kanske inte är en balanserad del av de du velat undersöka, man kan inte 
veta om respondenten fick assistans med att besvara frågorna och så tenderar respondenterna 
att lämna frågorna som kräver ett skriftligt svar. Dessa problem gör strukturerad intervju till 
en mer eftertraktad metod. Med ett välarbetat frågeformulär kan en intervju genomföras utan 
någon tidigare spetskunskap. Frågorna som ställs ska nämligen ställas i ordning, ordagrant 
och aldrig formuleras annorlunda än hur den står i formuläret. Detta gör det möjligt för en 
eller flera personer att snabbt genomföra exempelvis telefonintervjuer och försäkra sig om att 
alla respondenter svarar, att respondenten inte haft assistans vid genomförandet och att alla 
frågor besvaras (Gillham 2008). 
 

3.1.2.2 Ostrukturerade intervjuer 

Den ostrukturerade intervjun saknar i större utsträckning struktur vilket ger båda parter en stor 
frihet och metoden blir därmed flexibel. Denna frihet kommer dock till en bekostnad av att 
intervjuaren inte får styra intervjuperson till att beröra alla ämnesområden som krävs för det 
tänkta fallet (Bell och Waters 2016). Enligt Gillham (2008) så har denna metod i huvudsak tre 
användningsområden:  
 

 När forskaren behöver skaffa sig en egen bild av problemet och på så sätt bestämma 
vad som ska undersökas vid ett senare skede.  

 När en strikt metod, som den strukturerade intervjumetoden, skulle begränsa 
intervjupersonen. 

 När det essentiella i det man undersöker endast går att utvinna genom att låta 
intervjupersonen berättar fritt. 

 
Krag Jacobsen (1993) skriver att metoden är skör på så sätt att den är tidskrävande och att det 
material man får inte är användbart. För att undvika det sistnämnda så kräver det att intervjun 
hålls av en påläst person vilket kan leda till att helt ny kunskap. För att underlätta detta så 
föreslår Gillham (2008) att i ett inledande skede börja med att läsa på relevant litteratur 
kopplat till ämnet.  
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3.1.2.3 Semi-strukturerade intervjuer 

Denna metod är en blandning av en strukturerad intervju och en ostrukturerad intervju. 
Metoden är av kvalitativ karaktär och har därmed inte haft någon plats inom forskningen då 
den ansetts ovetenskaplig. Det har dock skett en förändring inom det moderna samhället där 
kvalitativa metoder har fått större betydelse. Den har flexibilitet på så sätt att de förberedda 
frågorna/ämnesområdena inte behöver besvaras i en specifik ordning, intervjuaren har 
möjlighet att ställa följdfrågor om så krävs och frågorna som ställs är mer öppna än de frågor 
som ställs vid en strukturerad intervju (Krag Jacobsen 1993).  
 
Den semistrukturerade intervjun innebär enligt Gillham (2008) att intervjufrågorna är samma 
för alla respondenter, intervjuaren får själv ställa följdfrågor för att samtliga intervjuer ska 
täcka ungefär samma ämnesområden och att intervjufrågorna är öppna. Detta sammanfaller 
även med vad Gillham anser vara kriterier för en intervju och är per definition den metod som 
han anser vara den mest kompletta intervjumetoden. 
 
3.1.3 Reliabilitet och validitet  

Meriam (1988) definierar validitet som graden av hur väl ens resultat stämmer överens med 
verkligheten. En förutsättning för att resultatet stämmer överens med verkligheten är att man 
mäter vad man verkligen tror sig mäta. Ratclife (1983) belyser tre generella hot mot 
validiteten vid datainsamling. Dessa är (1) att informationen aldrig talar för sig själv då det 
alltid finns en översättare, (2) att man inte kan observera eller mäta en företeelse utan att 
förändra den samt (3) att siffror och ord är abstrakta representationer av verkligheten och inte 
verkligheten i sig. Vidare förklarar författaren att det saknas ett universellt mått för att mäta 
och garantera validitet utan bara olika tolkningar av den.  
 
Något som däremot finns är uttalade metoder för att förbättra validiteten, däribland 
triangulering, deltagarkontroll, samt horisontell granskning och kritik. Triangulering innebär 
att man använder flera informationskällor och metoder samt yttre källor för att bekräfta de 
resultat som efterhand framkommer. Deltagarkontroll innebär att de personer som delgivit 
informationen får korrekturläsa hur man tolkat och beskrivit deras ord för att sedan ges 
möjlighet att komma med synpunkter. Om man använder sig av horisontell granskning och 
kritik tillåts kollegor ge sina kommentarer och synpunkter efterhand som resultaten kommer 
fram, det vill säga innan en slutgiltig version av studien presenteras (Meriam 1988). 
 
Reliabilitet handlar enligt (Meriam 1988) om i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas, 
det vill säga att en studie av ett fenomen kommer resultera i samma slutsatser om den görs vid 
ett senare tillfälle. Ejvegård (2009) menar att graden av reliabilitet är proportionell mot graden 
av kvalité man har på sina mätinstrument. Flera författare hävdar dock att reliabilitet är ett 
problematiskt begrepp inom den kvalitativa forskningen, ty människans beteende är 
föränderligt. Två av dessa författare är Lincoln och Guba (1985) som menar att man istället 
för att eftersträva reliabilitet i dess strikta mening ska eftersträva resultat som är konsistenta 
och beroende. För att uppnå detta rekommenderas att man tydligt ska förklara de antaganden 
och teorier som ligger till grund för forskningen, beskriva sin ställning i förhållande till den 
grupp som studeras och redogöra för sina kriterier på vilka informanterna valdes. Därutöver är 
de tidigare nämnda metoderna triangulering och horisontell granskning och kritik viktiga 
verktyg. 
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3.2 Tillvägagångssätt 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet för fallstudien på FFAB. Arbetsgången som 
projektet följt för att uppnå sitt resultat beskriv i figur 16.  

 
Figur 16. Sekvens av aktiviteter i vårt tillvägagångssätt. 
 

Under projektets gång så har tre besök genomförts hos FFAB. De första två besöken 
genomfördes en okulär besiktning av fabriken och ostrukturerade intervjuer hölls med 
Operations Manager och Value Chain Operator för att få en överblick över FFABs 
verksamhet och identifiera det problemområde vi undersökt. Det bestämdes att projektet 
skulle göra en fallstudie med materialfasaden och dess återfyllnad i fokus. Vi gick även 
igenom Jeeves som är det affärssystem som FFAB använder sig av. Vid det tredje besöket 
genomfördes de strukturerade intervjuerna, de semistrukturerade intervjuerna samt 
observationerna. Dess genomföranden beskrivs i nästkommande delkapitel. Det avslutande 
delkapitlet beskriver hur vår insamlade data sammanställs, analyserats samt hur den mynnat ut 
i vår slutsats.  
 

3.2.1 Litteraturstudie 

Figur 16 visar hur projektet inleddes där de första stegen berörde litteratur om teori samt 
metod. Då vi redan visste vilket område av FFABs produktion vi skulle undersöka så letade vi 
teorier kopplade till bland annat materialflöden, återfyllnad och affärssystem. Då huvudämnet 
är logistik så använde vi tidigare kurslitteratur för att skriva om vad logistik är samt Lean. För 
att hitta relevanta källor på internet så använde vi oss främst av LiU bibliotekets funktion 
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UniSearch. Som komplement till UniSearch användes Google Scholar. Litteraturen som vi 
sökte var problemrelaterade forskningsstudier och böcker. En målsättning vid 
litteratursökningen var att använda minst två oberoende källor till varje område för att på så 
vis stärka riktigheten av den fakta som återgavs. Den problemrelaterade litteraturen hjälpte 
oss att förstå det undersökta fallet hos FFAB och ge oss råd om vilka metoder som skulle 
användas vid datainsamlingen. Forskningsstudierna gav en utopisk bild av hur det ska vara 
och fungerade därmed som grund till analysen. 
 
När vi med hjälp av den problemrelaterade litteraturen fastställde metoderna som skulle 
användas för datainsamlingen så påbörjades sökningen efter metodteori. I huvudsak användes 
LiUs bibliotek som källa för att hitta metodlitteratur som beskrev det vetenskapliga 
arbetssättet och hur forskningsmetoderna skulle utföras. Tabell 6 visar en övergripande del av 
vårt litteratursök. 
 
Tabell 6. Litteratursök 

Sökord [träffar] Källa Plattform Datum 

bill of 
materials  [2,32 
miljoner] 
 

Jianxin, J., Mitchell, T., Quinha, M., Yi, Z (2000) 
Generic Bill-of-Materials-and-Operations for High-
Variety Production Management. Concurrent 
Engineering Volume: 8 issue: 4, page(s): 297-
321Issue published: December 1, 
2000  https://doi.org/10.1177/1063293X0000800404 
 

Google 
Scholar 

2018-
02-19 

erp[250,438] Shtub, A. (2009) ERP - the dynamics of supply 
chain and process management. 2. Uppl., New 
York ; London : Springer 
 

Liu 
Bibliotek 

2018-
02-19 

ship industry 
production[10,313] 

Hassan, K., Kajiwara, H. (2013) Application of 
Pull Concept-based Lean Production System in the 
Ship Building Industry. Journal of Ship Production 
and Design, Vol. 29, No. 3, August 2013, pp. 105–
116 
http://dx.doi.org/10.5957/JSPD.29.3.120021 

Liu 
Bibliotek 

2018-
02-20 

deltagande 
observation[1,643] 

Fangen, K. (2005) Deltagande Observation. 1. 
uppl. Liber AB 

Liu 
Bibliotek 

2018-
03-04 

paced flow 
line[284] 

Zammori, F., Braglia, M., Castellano, D. (2015) 
Just-in-time parts feeding policies for paced 
assembly lines: possible solutions for highly 
constrained layouts. International transactions in 
operational research, Vol. 23 Issue: 4, pp. 691-
724, https://doi.org/10.1111/itor.12173 

Liu 
Bibliotek 

2018-
03-06 

medbo time 
analysis[6,250] 

Hanson, R. och Medbo, L. (2012) Kitting and time 
efficiency in manual assembly, International 

Google 
Scholar 

2018-
03-06 
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Journal of Production Research, 50:4, 1115-1125, 
DOI: 10.1080/00207543.2011.555786 
 

kitting manual 
assembly[53] 

Brolin, A., Thorvald, P., Case, K. (2017) 
Experimental study of cognitive aspects affecting 
human performance in manual assembly. 
Production & Manufacturing Research. Vol 5, 
Issue 1, pp. 141-163, DOI: 
10.1080/21693277.2017.1374893 
 

Liu 
Bibliotek 

2018-
03-14 

Affärssystem[1,036] Magnusson, J., Olssson, B. (2009) Affärssystem 
Lund: Studentlitteratur 

Liu 
Bibliotek 

2018-
03-15 

Lean[385,027] Petersson, P., Johansson, O., Broman, M., Blücher, 
D., Alsterman, H. (2009) Lean : gör avvikelser till 
framgång! Andra upplagan. Bromma: Part Media 
 

Liu 
Bibliotek 

2018-
03-21 

detta är lean[1,066] 
 

Modig, N., Åhlstrm, P. (2012) Detta är Lean 
:lösningen på effektivitetsparadoxen. Andra 
upplagan. Halmstad: Bulls Graphics AB 

Liu 
Bibliotek 

2018-
03-21 

concurrent 
engineering 
eto[9,500] 

Addo-Tenkorang, R. and  Eyob, E. (2012) 
Engineer-to-order: A Maturity Concurrent 
Engineering Best Practice in Improving Supply 
Chains. Customer-Oriented Global Supply Chains: 
Concepts for Effective Management, s 112-126 

 

Google 
Scholar 

2018-
04-27 

 
 

3.2.2 Intervjuer 

I enlighet med Gillham (2008) så genomfördes intervjuerna på ett semistrukturerat sätt. De 
anställda på FFAB fick svara på öppna frågor av olika karaktär. Målet med intervjuerna var 
att få klarhet i hur organisationen ser ut och problemen de har. Detta gjorde att respondenterna 
inte fick exakt samma frågor utan mestadels frågor kopplade till respondentens expertis som 
kunde ge oss en djupare förståelse av organisationen. Detta ligger inte i linje med Gillham 
(2008) som hävdar att alla genomförde semistrukturerade intervjuer ska täcka samma 
ämnesområde och respondenterna ska svara på samma frågor. Dock ställdes vissa frågor till 
flera olika respondenter för att på så vis bidra till den triangulering som enligt Ratclife (1983) 
skapar validitet. Kraven som ställdes på respondenterna var att dessa på något vis var experter 
inom de områden som frågorna berörde, vilket är en del av hur Lincoln och Guba (1985) 
anser att man kan uppnå reliabilitet. Majoriteten av de intervjuade har ett självförklarande 
expertområde men Value Chain Operator och Trainee Production Engineer kan behöva 
ytterligare förklaring. Value Chain Operator valdes för att han anses vara “spindeln i nätet” på 
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så sätt att han har en övergripande bild över verksamheten och blir ofta uppmärksammad på 
att problem har uppstått. På så sätt har han en god insyn på de problem som finns och varför. 
Trainee Production Engineer är ett nav mellan montörerna och utveckling på så sätt att han 
kan med enkla medel få fram bild över June och då översätta montörernas förklaring av 
komponent till en verklig bild av June-individen. Han har även ansvaret att skapa de 
systemritningar som montörerna arbetar efter. Intervjuerna spelades in med tillstånd av 
respondenterna med syftet att bättre komma ihåg vad som sagts och i efterhand på nytt kunna 
reflektera över respondenternas exakta svar. Respondenterna som intervjuades ses i tabell 7. 
 
Tabell 7. Respondenter på FFAB 

Respondent Intervjudatum Tidsåtgång [min] 

Value Chain Operator 9/4-18 och 11/4-18 45 och 30 

Operations Manager 10/4-18 17 

Trainee Production Engineer 10/4-18 46 

Lageransvarig 9/4-18 och 11/4-18 34 och 16 

Montörer 11/4-18 40 

Lagermedarbetare 10/4-18 16 

 
Då det var en semistrukturerad intervju så kunde vi interagera med respondenten. Till grund 
för intervjun hade specifika intervjufrågor sammanställts och beroende av svaren som erhölls 
kunde vi leda respondenten vidare i ämnet med följdfrågor. Följdfrågorna hade främst 
funktionen att förtydliga och fördjupa svaren. De mest essentiella intervjufrågorna kan ses i 
bilaga 2 och 3. Anledningen till att inte alla frågor finns i dessa bilagor har att göra med det 
faktum att vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer. Det innebär att vissa av frågorna lett 
oss till följdfrågor som därmed inte finns i bilagorna, utan blivit härledda ur svaren innan.  

Under samma besök genomfördes även ett fåtal strukturerade intervjuer med June-
montörerna. Intervjuerna genomfördes med hjälp av ett frågeformulär som kan ses i bilaga 1. 
I enlighet med Krag Jacobsen (1993) och Bell och Waters (2016) så gjordes frågorna så att 
svaren skulle vara mer eller mindre förutbestämda så att svaren skulle vara enklare att 
sammanställa och analysera. Huvudsyftet med de strukturerade intervjuerna var att få en 
uppfattning om hur ofta montörerna saknar en komponent, hur ofta de använder de 
hjälpmedel som assistans till monteringen och vad montörerna ansåg om den rådande 
systematiken på materialfasaden.   

 

3.2.3 Observation 

Vid observationen av FFAB kollade vi främst på lagret mer i detalj. Vi gick igenom 
lagerhyllorna där de små komponenterna förvaras. Det dokumenterades då storleken på 
materialfasaderna, hur många de var och hur de var organiserade. En observation över den 
oordning som uppstått vid samtliga lagerutrymmen (även i tälten där de större komponenterna 
förvarades) kunde även göras. Under samma besök tog vi tid på ett materialuttag av en 
montör. Denna tidtagning kunde sedan tillsammans med en uppskattad lönetariff kvantifiera 
hur mycket det kostar när en montör tvingas att göra ett materialuttag.  
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Vi kunde även se hur den lageransvariga hanterade ett varumottag, både vid mottagandet och 
införandet i Jeeves. Vi kunde även se hur den lageransvarige fick assistera montörerna med att 
finna komponenter som av olika anledning saknades i produktionen. Montörerna på 
produktionslinan sågs även stå och samtala under flera tillfällen. De samtalade oftast 
angående ett visst arbetsmoment och hur det skulle göras. 

3.2.4 Datasammanställning och analys 

Då samtliga data inhämtats från litteratur, intervjuer och observation så kunde den avslutande 
fasen på arbetet inledas. Vi började med att sammanställa allt intervjumaterial till individuella 
texter för att få en överblick av vem som sagt vad. Texterna sammanflätades sedan med 
observationsmaterialet till en flytande text som delades upp i ämnesområdena planering och 
styrning, materialhantering samt produktion. När empirisammanställningen var klar skickades 
den halvfärdiga rapporten till FFAB som då gavs möjlighet att läsa igenom det som skrivits 
och komma med synpunkter om något ansågs feltolkat. FFAB fick även in slutrapporten för 
att ännu en gång få chansen att komma med synpunkter men har accepterat våra tolkning och 
därmed inte haft några invändningar. Detta är även en av de metoder som Meriam (1988) 
förespråkar för att öka rapportens validitet.  

Den efterföljande analysen grundade sig i de åtta slöserier i Lean-filosofin som Liker (2009) 
skrivit om. Detta gjordes för att kunna besvara de frågeställningar som vi jobbade efter. 
Slöserier kunde i analysdelen hänföras till de ämnesområden som vi delade in verksamheten i, 
vilket mynnade ut i en matris som visualiseras i tabell 8. Varje kolumn motsvarar en funktion 
och varje rad motsvarar en typ av slöseri. Detta gjorde att analysen systematiskt, cell för cell, 
gick igenom vilka slöserier som varje funktion i verksamheten tillsynes led av. Utifrån det 
som angivits i empirikapitlet så kunde därmed matrisen fyllas i. För att underlätta läsandet av 
matrisen så gjordes en tabell per ämnesområde i analyskapitlet. 

Tabell 8. Analysmatris 

Slöseri\Funktion Design och Planering Produktion Materialhantering 

Överproduktion 
   

Väntan 
   

Onödiga transporter 
   

Onödiga förflyttningar 
   

Överarbetning 
   

Överlager 
   

Omarbete 
   

Outnyttjad kreativitet 
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Problemen som orsakade slöserierna analyserades vidare genom att, i enlighet med Lean-
filosofin, ställa frågan “Varför?” i flera led bakåt för att finna grundorsaker (Liker 2009). Med 
slöserierna och dess grundorsaker redogjorda ritades ett fiskbensdiagram upp. Utifrån 
fiskbensdiagrammet kunde fem “grundorsaker” och deras orsak samt verkan identifieras, 
plockas ut och analyseras vidare. Orsakerna till de olika grundorsakerna behandlades sedan 
med teorier från vår teoretiska referensram. Vi kopplade samman orsakerna med teorin och 
fann potentiella lösningsförslag till FFAB. Med dessa lösningsförslag fastställda så hade vi 
svaren på samtliga frågeställningar som tillsammans utgjorde vår slutsats. 
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4 Empiri 
Empirikapitlet sammanställer den data som erhållits av intervjuerna och genom 
observationerna på FFAB. Detta besvarar rapportens första frågeställning: Hur ser 
materialflödet ut på FFAB i nuläget? 

4.1 Överblick 

FFAB har för närvarande tre båtserier som är med i den fastställda produktionsplanen för de 
närmsta månaderna. Utöver detta finns ett antal andra serier som har tillverkats historiskt och 
kan komma att tillverkas i framtiden om det inkommer en orderstock stor nog för att det ska 
vara värt att ställa om produktionen. Två av de tre “aktiva” båtserierna är mindre båtar som 
har en relativt standardiserad tillverkningsprocess som uppdateras med en ny BOM på 
årsbasis. Uppdateringarna är då endast av smärre karaktär som inte kräver någon ny 
designprocess. Oftast tillverkas dessa båtar mot order, men under lågsäsong kan det hända att 
tillverkningen sker mot ett säsongslager. De två båtserierna turas om att ockupera en av 
FFABs två produktionslinor. 

Den tredje båtserien med aktiv produktion är June-serien. Denna båtserie ockuperar ensam 
FFABs andra produktionslina. June-serien tillverkas endast mot kundorder och erbjuder 
kunden stora valmöjligheter. Enligt den indelning av kundorderpunkter som Jonsson och 
Matsson (2015) gör hamnar June-serien under konstruktion mot order. Detta innebär att 
kunden kan komma med enhetsspecifika önskemål som kräver nya designspecifikationer. 
June-serien marknadsförs med nio olika grundutföranden som speglar behoven hos nio skilda 
marknadssegment. Denna rapport benämner de nio skilda grundutförandena som June-1, 
June-2, June-3,… June-9. Tillverkningsprocessen för de nio olika grundutförandena är 
liknande i början då skrov och däck gjuts, för att sedan utrustas med mer eller mindre skilda 
egenskaper i tillverkningsprocessens senare steg. Som tidigare nämnt skiljer sig även 
utförandet mellan varje enhet, något som gör varje båt till ett eget projekt från ritningsbord till 
färdig båt. Då båtserien är ny har det hittills endast kommit in beställningar på June-1 och 
June-2. För June-3 pågår upphandlingar med en kund. June-1 är det grundutförande som det 
hittills byggs flest enheter mot och därför är graden av standardisering i 
tillverkningsprocessen högst för denna båt. 

4.2 Design och planering 

Innan en ny båt i June-serien börjar byggas tar ett team av ingenjörer fram vilka komponenter 
som krävs, vilka dimensioner dessa ska ha och hur de ska sättas samman. Därefter söker man 
efter leverantörer som kan tillgodose FFAB med de komponenter som krävs. Vissa av dessa 
komponenter är av ett sådant slag som leverantörerna säljer till många kunder medan vissa är 
så kallade custom parts som leverantören tillverkar enbart för FFAB. När 
utvecklingsavdelningen är nöjda med designen av den nya komponenten och en leverantör till 
delen har hittats utlyses ett Component Package Release möte (CPR-möte). På ett CPR-möte 
samlas representanter från design, produktion, inköp och logistik för att tillsammans komma 
till konsensus huruvida komponenten är färdig eller inte. Om alla parter är nöjda släpps 
komponenten och dess data exporteras manuellt till Value Chain Operator och Trainee 
Production Engineer.  

Value Chain Operator lägger manuellt in information om alla komponenter i Jeeves. 
Informationen som läggs in som attribut till varje komponent är bland annat leverantör, 
varunummer, inköpspris, namn samt till vilken eller vilka båtar komponenterna används till. 
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Utöver detta förs komponenterna in i BOMen för den/de båtar de ingår i. I BOMen sorteras 
alla komponenter efter vilket system de tillhör. FFAB definierar begreppet system som en 
grupp av komponenter som, när de är monterade tillsammans, utgör en viss funktion hos 
båten. Exempelvis tillhör alla elkablar och lyktor som får navigationsbelysningen att fungera 
ett system, medan alla slangar och flödesreglage som möjliggör bränsleförsörjning till motorn 
utgör ett annat system. Denna indelning av komponenter vidarebefordras till 
lagermedarbetarna, som baserar sin kittning efter vilket system komponenterna tillhör. 
Indelningen återspeglas även när ritningar görs, ty varje system får en tillhörande ritning. 

De huvudsakliga fördelarna med indelning av komponenter efter system av nämnd karaktär är 
(1) att grupperingen ger en enklare överblick över den totala komponentportföljen samt (2) att 
det underlättar kostnadsberäkningar för olika tillval som kunden kan göra. Nackdelen med 
indelningsmetoden är att komponenter inte fullt ut sorteras så att de motsvarar följden i vilken 
komponenter behövs i tillverkningsprocessen. Baserat på den information som Value Chain 
Operator lägger in i Jeeves ger affärssystemet ett förslag på när delar ska beställas, men dessa 
förslag kräver ofta manuella justeringar. Det är även möjligt att beräkna det totala 
produktvärdet. Value Chain Operator nämner att antalet leverantörer av komponenter till 
June-serien är fler än önskvärt och att företaget strävar efter att minska antalet. 

När Trainee Production Engineer mottar informationen från utvecklingsavdelningen är hans 
uppgift att föra in den nysläppta komponenten i en 3D-ritning över båten samt uppdatera den 
aktuella systemritningen som används av montörerna. För dessa uppgifter används 
datorprogrammet Enovia. Med information om vilket system komponenten tillhör beslutas 
även när komponenten ska monteras i förhållande till när övriga delar av systemet monteras, 
något som görs i MS Sharepoint. Samma datorprogram används för att dela ritningar och 
instruktioner till montörernas individuella iPads. Mellan MS Sharepoint och Jeeves finns 
ingen automatisk dataöverföring. 

Ett system monteras sällan klart i ett enda arbetsmoment utan sträcker sig ofta över flera steg i 
monteringen. Beslut om i vilken sekvens olika system ska monteras tas dock på vaga grunder. 
I nuläget har man bara haft ett möte där berörda parter har samlats för att diskutera detta. 
FFAB har dock nyligen tillsatt en ny tjänst där den nyrekryterade kommer att få till uppgift att 
göra en grundlig steggranskning för att utreda om den nuvarande sekvensen kan förbättras och 
i så fall hur. En övergripande bild över utvecklingsprocessen illustreras i figur 17. Notera att 
detta är en förenkling av verkligheten där de mest kritiska aktiviteterna är utritade.  
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Figur 17. Översikt av utvecklingsprocessen  

Eftersom att varje June-båt är ett projekt i sig från ritningsbord till färdig båt är CPR-möten 
och dess efterföljande aktiviteter ett vanligt förekommande inslag för alla June-båtar. Särskilt 
omfattande blir denna designprocess om det är en June som skiljer sig väldigt mycket från 
tidigare tillverkade Junes. Exempelvis kommer en eventuell June-3 generera en omfattande 
designprocess jämfört med ytterligare en June-1 som skulle kunna använda dennes 
föregångares design i stor utsträckning. Designprocessen är aldrig färdig när tillverkningen av 
en båt börjar. Anledningen till detta är att man vill förkorta orderledtiden och så snabbt som 
möjligt kunna skicka delfakturor till kund. FFAB har nämligen rätt att börja ta betalt för 
båtarna succesivt under produktionsprocessen och därmed påverkas företagets likviditet 
positivt om båten snabbt börjar produceras. En uppskattning som gjorts är att 60 - 70 % av 
båtens BOM är färdig när tillverkningen börjar och därefter släpps resterande komponenter 
och system under produktionsprocessens gång. Följden av detta blir att Trainee Production 
Engineer inte alltid hinner göra kompletta systemritningar och att Value Chain Operator inte 
alltid hinner lägga beställningar i tid.  

Även om designprocessen har bättre framförhållning, vilket är fallet för June-1 båtarna, så 
sker uppdateringar av BOMen och systemritningarna under tillverkningens gång. Detta beror 
på att June-båtarnas kunder tenderar att komma med nya önskemål så pass nära 
leveransdatumet att båten redan är under tillverkning. När detta sker utlyses Variation To 
Contract möten (VTC-möten). På ett VTC-möte sitter kunden med och man går igenom vad 
som ska ändras, hur lång tid detta kommer ta att utveckla, hur lång tid det kommer ta att 
montera, de extra komponentkostnaderna och de extra administrativa kostnaderna. De 
administrativa extrakostnaderna innefattar bland annat den manuella uppdatering som måste 
göras i respektive datorprogram. Om detta arbete inte görs till 100 % så finns det en stor risk 
att fel komponenter beställs och potentiellt försenar produktionen. Vid ett VTC-möte 
diskuteras även om utvecklingsarbetet ska klassas som ”non reoccuring engineering” eller 
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”reoccuring engineering”. Om det bedöms vara det förstnämnda faktureras mer till kunden ty 
utvecklingsarbetets frukter inte kommer kunna brukas till mer än just den båt som kunden 
beställt. 

Samtidigt som säljavdelningen är angelägna om att tillgodose kundens behov menar 
resterande avdelningar att nya krav som inkommer sent skapar stor turbulens i produktionen 
och det är besvärligt att implementera nya förändringar sent i processen och få leverantörer att 
tillgodose nya behov i tid. Trainee Production Engineer beskriver att de ständiga 
uppdateringarna i kombination med att system släpps sent redan från början gör att han inte 
hinner göra kompletta systemritningar innehållande all nödvändig information innan det är 
dags att utföra monteringen. Det som ofta utesluts för att spara tid är en kompletterande lista 
med artikelnumret för alla komponenter som hör till systemet, vilket i sin tur skapar ett 
scenario där montörer efterfrågar komponenter de inte kan beskriva med artikelnummer. 
Sammanfattningsvis är det en hårfin balansgång mellan att göra för svåra uppdateringar som 
skapar oförutsedda problem som minskar lönsamheten och att inte vara tillräckligt 
samarbetsvillig och av den anledningen tappa rykte och i förlängningen nya kunder.   

4.3 Produktion 

Tillverkningsprocessen av en June-båt är indelad i åtta olika steg. Först stöps skrov och däck 
(steg 90), en process som kräver mycket kunskap och noggrannhet men relativt få 
komponenter. Därefter rullas båten ut i produktionshallen och värdeadderande aktiviteter på 
skrov (steg 200) och däck (steg 201) kan göras simultant. FFABs mål är att resurser ska 
fördelas till dessa två steg så att de blir klara samtidigt för att sedan kunna limma ihop skrov 
och däck. När detta är genomfört påbörjas ett steg som kallas montage 1 på det ihop limmade 
skrovet och däcket (steg 202). Efter montage ett genomförs prefabricering av styrhus (steg 
204) och prefabricering av tak (steg 205). När all prefabricering är klar limmas tak och 
vindskärm fast och montage 2 (steg 203) kan genomföras. Det avslutande steget är 
prefabricering av el (steg 206).  

Produktionslinan är i dagsläget utformad så att det får plats en enhet i stöperiet och två ute i 
produktionslinan. Förflyttningarna mellan de tre platserna i produktionen sker manuellt där 
enheterna på hjul rullas några meter framåt till nästa plats. Förflyttningar sker inte så ofta ty 
genomloppstiden för en enhet är flera månader. Parallellt med båtarna löper materialfasader. 
Materialfasaderna är hyllor som står på hjul och är cirka två meter breda och fyra meter höga. 
Antalet hyllplan varierar mellan sex och sju. Materialfasaderna är indelade efter steg så att 
alla kit tillhörande ett steg har en definierad del av en materialfasad som omfattar en till två 
hyllmeter. Figur 18 illustrerar June-båtarnas produktionslina och dess tillhörande 
materialfasader. 
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Figur 18. Produktionslinan för June-båtarna och dess tillhörande materialfasader 

Inom varje steg monteras ett flertal system, eller delar av system, i ett antal operationer. 
Relationen mellan system och operationer kan vara följande: 

1. Ett helt system monteras i en och samma operation. 
2. En del av ett system monteras i en operation  
3. Delar av flera system monteras i en och samma operation 

I vilket ordningsföljd systemen ska monteras bestämmer Operations Managern i samråd med 
Trainee Production Engineer och till viss del montörerna. Varje operation tilldelas, förutom 
systemnummer för i operationen ingående system, även ett operationsnummer. Därefter kan 
en flödeskarta beskrivande operationsföljden göras. Ur dessa flödeskartor kan man utläsa (1) 
vilka operationer som ska utföras i steget, (2) vilka system som ingår i varje operation, (3) i 
vilken ordning operationerna lämpligast bör göras samt (4) i vilken del av båten som varje 
operation utförs. För varje steg finns en flödeskarta som beskriver operationsföljden. Figur 19 
visar ett exempel på hur en sådan flödeskarta kan se ut. 
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Figur 19. Samband mellan steg, system och operationer.  

Till operationerna följer de systemritningar som Trainee Production Engineer gör i slutet av 
designprocessen. Som framgår av namnet är även dessa indelade efter system. Montörerna är i 
det stora hela nöjda med de systemritningar som produktionsingenjören skapar och som 
presenteras i montörernas individuella iPads. Systemritningarna visualiserar hur komponenter 
ser ut och hur de ska sättas samman. De presenterar även mått, om det är hål som ska borras 
eller om något ska skruvas fast på ett visst ställe. Vid sidan av varje komponent som utritats i 
en systemritning finns även en siffra hänvisar till en specifik rad i en komponenttabell. 
Komponenttabellen finns längst ned på systemritningarna och anger komponentens namn och 
artikelnummer. Sammanfattningsvis har systemritningarna vissa likheter med de 
monteringsinstruktioner som medföljer IKEA-möbler, men det är inte lika tydligt i vilken 
följd olika operationer ska ske. Detta kan man oftast fritt bestämma själv. Tillsammans med 
systemritningen följer ofta ett instruktionshäfte där textinstruktioner tillsammans med bilder 
ges för de mer komplicerade delarna i en operation. Bilderna är antingen tagna från samma 
montering på en tidigare enhet i June-serien eller så är det skärmdump från det 
tredimensionella ritningsprogrammet Enovia.  
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Genom affärssystemet Jeeves tidsredovisningsverktyg har montörerna möjlighet att 
specificera vilken arbetsuppgift de jobbar med när de stämplar in eller ut. Förutom vilken båt 
man jobbar med går det även att ange vilket steg i byggnadsprocessen man lägger timmar på 
för tillfället. Hur detaljerat montörerna ska redovisa sin arbetade tid är en fråga som det råder 
delade åsikter om. Somliga menar att endast den ackumulerade arbetstiden för en båt är av 
intresse och en mer detaljerad tidsredovisning orsakar en onödig administrativ börda. Andra 
yrkar på att en detaljerad tidsredovisning där montörer redovisar tiden varje steg tar, eller till 
och med tiden varje operation i respektive steg tar. Detta anses leda till en bättre förståelse hur 
stora kostnader olika typer av tillval innebär, vilket i förlängningen underlättar prissättningen 
på olika tillval till en June-båt. I dagsläget redovisar montörerna endast vilken båt de arbetar 
med och endast det ackumulerade antalet timmar finns att tillgå som indata vid hänförande av 
direkta kostnader.   

Ingen av montörerna framför några klagomål på ritningarnas utformningar när de väl är klara. 
Däremot finns inte ritningar klara till alla system som monteras, något som grundar sig i att 
alla båtar som tillverkats hittills har varit under utveckling samtidigt som produktionen pågår. 
En relativt gemensam uppfattning från montörerna är att 50 - 75 % av alla genomförda 
operationer har kunnat göras med hjälp av färdiga monteringsinstruktioner. Denna andel är 
högre för June-1 och lägre för June-2. Detta förklaras av att fler enheter har producerats av 
June-1.  

Något som alla intervjuade montörer lyfter som ett större problem än ritningarna är 
komponentförsörjningen. Då montörerna ombads redogöra för de huvudsakliga problemen 
som monteringen lider av nämnde 50 % av de tillfrågade att brist på delar är ett. 75 % belyste 
problemet att kittningen enligt dem inte följer operationsföljderna och 25 % skulle vilja se att 
hänsyn tas till vilka komponenter som används ofta och låta dessa finnas mer åtkomligt. 
Dessa brister kan förklara det faktum att den genomsnittliga montören vänder sig till en 
kollega två till fyra gånger per arbetsdag för att få hjälp att hitta en komponent. 

Value Chain Operator och lageransvarig påpekar flera gånger under besöket att felmontering 
ofta sker med anledning av att alla montörer inte alltid tar hjälp av iPadens instruktioner utan 
istället utför monteringarna utefter tidigare erfarenheter; ett arbetssätt som ofta fungerar för 
serieproducerade båtar med en hög tillverkningstakt men som fallerar då det appliceras på den 
komplexa June-serien med ett långsamt flöde av nya enheter. Att montörer väljer bort iPaden 
som hjälpmedel verifieras i intervjuerna med montörerna, ty hälften av montörerna anger att 
de endast studerar iPadens systemritningar noll till två gånger per dag. 

4.4 Materialhantering 

När en leverans kommer till FFAB lämnas godset på någon utav tre förutbestämda 
mottagningsplatser; antingen vid fabrikens främre port, vid fabrikens bakre port eller till 
butiken. Lageransvarig får ibland information om den stundande leveransen från chauffören 
när denne är på väg och kan möta upp, eller så sköts lossningen av chauffören själv och 
varumottagaren finner då godset i efterhand.  

Det första lageransvarig gör är att kontrollera att godsets ordernummer och innehåll motsvarar 
det ordernummer och den beställning som gjorts. FFAB skapar alltid ett eget femsiffrigt 
ordernummer som leverantören ombeds ange som “kundens referens” eller motsvarande. 
Detta attribut binder ihop artiklar som kommer med samma försändelse från samma 
leverantör. Vidare finns artikelnummer. Artikelnummer är ett unikt nummer med varierande 
sifferlängd som likadana komponenter delar. Om det är högvärdiga komponenter eller 
kundunika delar som ankommit görs en kvalitetskontroll för att se att komponenternas 
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dimensioner stämmer överens med ritningarnas. Detta är viktigt att göra redan i detta skede 
för att få så mycket tid som möjligt att parera felen innan de påverkar produktionslinan samt 
hinna anmäla bristen innan reklamationsfristen hos leverantör går ut.   

Om alla komponenter motsvarar FFABs förväntningar transporteras dessa till någon av de 
lagerpunkter som FFAB tillhandahåller; antingen till något av tälten, till lagret på plan två 
eller direkt till materialfasaden vid linan. Skrymmande komponenter som tål kyla lagerförs i 
något av tälten, komponenter som snart ska monteras förs direkt ut till linan och resterande 
komponenter lagerförs på plant två. Lagret på plan två består av lagerhyllor vars platser getts 
en specifik kombination av siffror och bokstäver som talar om vilken hylla det är, var i hyllan 
platsen ligger samt på vilken våning det är. I tälten är tanken att ett en motsvarande lösning 
för definition av lagerplatser ska finnas, men i praktiken följs inte detta fullt ut. Detta leder till 
stökiga tält där man bara vet vilken komponent som finns i vilket tält men inte var i tältet. 
Förflyttningen upp till plan två görs vanligen med en truck som lyfter in godset genom en port 
som leder in till lagret i fråga, eller så förs de upp via trappan. Lagerpunkter samt 
mottagningsplatser illustreras i figur 20. 

 

 

Figur 20. Mottagningsplatser och lagerplatser hos FFAB. 

När en komponent lagerförs uppdateras purchase order edit felt i Jeeves med information om 
vilken plats komponenten lagerförts vid och om den uppfyller förväntad kvalité. Utöver detta 
finns en låda där alla packsedlar förvaras i kronologisk ordning, vilket förutom sin funktion 
som en analog backup skapar möjlighet att finna ytterligare information om ordern som inte 
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lagras elektroniskt. Detta kan exempelvis vara en tillverkares adress, som inte alltid är 
densamma som leverantörens adress. Lagerpersonalen har inget att göra med 
leverantörsfakturorna. Dessa skickas elektroniskt till Value Chain Operator, som betalar dem 
efter det att produkternas kvalité och kvantitet intygats i Purchase order edit felt. Ibland 
kommer dock fakturan i utskriven form tillsammans med packsedeln. Dessa måste 
lagermedarbetarna vara uppmärksamma på och i så fall överlämna till Value Chain Operator.  

Lagerplatserna tilldelas efter liknande egenskaper. En särskild del av lagret tilldelas generiska 
komponenter, det vill säga komponenter som används till många olika båtar. Därutöver finns 
specifika hyllängor för June-serien samt för de andra modeller som är under aktiv produktion 
eller med en orderstock och planerad produktion under det närmsta året. Utöver detta tillägnas 
en signifikant del av lagerytan, uppskattningsvis ca 30 %, till komponenter för båtmodeller 
vars produktion upphört eller pausats på obestämd tid eller till defekta produkter. Uttag från 
dessa lagerplatser sker i nuläget endast när serviceavdelningen efterfrågar en komponent, men 
för de flesta av dessa komponenter är sannolikheten för användning mycket låg. Det har även 
hänt att utvecklare studerat dessa komponenter vid utvecklingen av nya modeller för att 
eventuellt kunna använda komponenten till en annan båt. Att ha så många komponenter som 
inte används har skapat en platsbrist på alla lagernivåer och lageransvarig menar att en stor 
del av arbetstiden går åt till att komprimera lagerplatserna för att få plats till fler. Detta har 
också fött något som beskrivs som ett krig mellan lager och produktion där produktionen vill 
ha så städat som möjligt vid linan medan lageransvarig menar att detta får andra lagernivåer 
att svämma över. Det är vanligt förekommande att komponenter som varit ute i produktionen 
städas undan inför viktiga besök ute i produktionen. Denna städning görs med det kortsiktiga 
målet att få undan allt så snabbt och smidigt som möjligt, något som leder till att lagret får upp 
pallar eller stora lådor med osorterade komponenter som sällan har artikelnummer angivet. 
Valet som lagermedarbetarna ställs inför då är att antingen detektivsöka fram respektive 
komponents artikelnummer eller, om komponenterna intuitivt verkar vara av lågt värde och 
icke-kritiska, kassera dem.  

Det händer regelbundet att dimensionerna på kundunika delar uppdateras, vilket leder till att 
en ny uppsättning komponenter beställs och de tidigare blir värdelösa. Lageransvarig 
administrerar detta genom att uppdatera artikelnumrets slutsiffra, men menar att man inte 
omedelbart gör sig av med den tidigare versionen av komponenten i fråga. Detta skapar en 
risk för att montörer använder utdaterade komponentversioner ovetandes om att det faktiskt 
finns en uppdaterad version. 

Innan komponenter förs ut till produktionslinan sorteras de i kit. Varje kit är en 
sammansättning av komponenter som hör till samma system. Vidare tillhör systemen något av 
åtta olika steg där varje steg har en egen materialfasad ute vid linan. Till varje steg tillhör 
cirka 20 - 60 system. Oftast monteras system i flera faser så att man påbörjar monteringen i ett 
steg, för att sedan återuppta monteringen av det specifika systemet vid ett senare tillfälle på ett 
annat steg. I dessa fall kittas komponenter till samma system i olika lådor beroende på vilket 
steg de ska användas på. På varje låda märker lagermedarbetarna med klistermärken upp 
vilken båt, vilket steg och vilket system kittet är till. Vilket system det är beskrivs med både 
ord och sifferkombination. Sifferkombinationen är ett unikt femsiffrigt attribut till varje steg. 
De tre första siffrorna är alltid 516 eller 518, där 516 innebär att det är ett elsystem och 518 är 
övriga typer av system. Därefter följer två slutsiffror som väljs på godtyckliga grunder och 
gör sifferkombinationen unik för systemet. När kitten sedermera presenteras på 
materialfasaden ska de stå i ordning med stigande slutsiffror, men en okulärbesiktning av 
materialfasaden avslöjade att denna ordning inte följs i praktiken. För June-serien används två 
olika lådtyper för kitten. Dessa illustreras i Figur 21.   
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 Figur 21. Dimensionerna på de lådor som används för kittning till June-serien. 

Som det framgår i figur 21 används två lådtyper med liknande storlek för June-båtarnas kit; en 
blå lite mindre vars utformning möjliggör stapling och en svart lite större som inte går att 
stapla i höjdled. Anledningen till att två olika lådtyper används är för att komponenter till 
olika båtar tydligt ska hållas isär. Om exempelvis båt nummer tio, elva och tolv är under 
produktion tillägnas blåa lådor till båt tio, svarta lådor till båt elva och blåa lådor till båt tolv. 
Därmed har båtar med komponentlagring i närheten av varandra en tydlig färgkod som 
tillsammans med en sifferkod hjälper montörer att använda rätt kit till rätt båt. Nackdelen med 
denna lösning är att det endast finns en lådstorlek för varje båt samt att skillnaden i storlek 
kan innebära att ett kit för en båt som använder svarta lådor inte får plats i motsvarande kit för 
en båt som använder blåa, lite mindre lådor. En annan följd av att bara en lådstorlek används 
är att lådornas fyllnadsgrad är mycket varierande: ibland är det 90 % luft i en låda för ett visst 
system och ibland krävs flera lådor för ett system. Det är också vanligt förekommande att 
komponenter är för stora för att rymmas i en låda och förs då ut till materialfasaden utan att 
vara iförda någon lastbärare. Detta planerar FFAB att lösa genom att installera en större 
materialfasad ute i produktionen med kapacitet att lagerföra EU-pallar. Små skruvar och 
muttrar, liksom slangar, ingår inte heller i kit. Anledningen till att slangar inte kittas är att det 
är svårt för ingenjörerna att veta exakt hur mycket slang som kommer att gå åt för en båt. 
Anledningen till att muttrar och skruvar utesluts är dels för att de är svåra att hitta i en låda på 
nästan 20 liter, men också för att återfyllnaden görs av leverantören (så kallad VMI) och att 
denne endast vill ha en lagerplats att inventera.  

Kitten komponeras i lagret på plan två (de komponenter som lagerförs i tälten är så pass stora 
att de inte kittas utan går direkt ut till linan). I dagsläget vet dock inte lagermedarbetarna exakt 
vilken dag ett kit kommer att behövas. Målet är därför att lagret ska har fört ut alla 
komponenter för de första två monteringsstegens materialfasad (steg 200 och 201) strax innan 
båten som komponenterna är till för kommer ut från stöperiet. Detta innebär att kitten för 
vissa system blir ståendes på materialfasaden en tid medan andra används mer omgående. Till 
de nästkommande stegen förs komponenterna ut kontinuerligt efter behov utefter prognoser 
med en horisont på en eller ett par dagar. Ibland agerar lagermedarbetarna också kypare, 
vilket innebär att de hämtar ut komponenter eller kit först då en montör efterfrågar delen i 
fråga för montage omgående.  
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När kitten har komponerats och förs ned till linan sker en uppdatering i Jeeves som talar om 
att komponenterna nu förts ned till linan och lagerförs där. Detta är dock den sista 
administrativa uppdateringen som görs; det sker således ingen mottagningskvittens från 
montörerna när de mottar komponenterna och det rapporteras inte heller när komponenterna 
faktiskt lämnar materialfasaden och hamnar i ett montage någonstans på båten. Därmed är det 
svårt att härleda i vilket skede en komponent försvunnit om den inte finns på materialfasaden 
när den ska användas. Det kan antingen vara montörerna som tappat bort den ute på linan eller 
så kan det vara lagerpersonalen som glömt lägga komponenten i kittet men ändå rapporterat 
uttaget.  

Lageransvarig upplever att han ofta får frågor av montörerna som behöver hjälp att hitta 
saker. Han menar dock att detta problem inte grundar sig i några brister från lagerpersonalens 
sida utan att montörerna saknar förståelse för den systematik som råder och att systematiken 
egentligen är trivial att arbeta gentemot när man väl förstått den. Tidigare fanns ett utbrett 
problem att montörer utan att samtala med lagerpersonalen gjorde egna uttag då en 
komponent inte hittades ute vid materialfasaden. Detta medförde att lagersaldon inte 
uppdaterades korrekt och att de av montörerna uttagna komponenterna egentligen var ämnade 
för en annan båt som i ett senare skede fick brist på komponenter. Dessa problem har dock 
minskat sedan lageransvarig fört en sträng retorik i frågan gentemot montörerna.  

En gång om året inventeras FFABs lager. När inventeringen sker räknas kvantiteterna av alla 
artiklar som är i signifikant omlopp och justeringar görs i samtliga IT-system om det fysiska 
antalet inte stämmer överens med det elektroniskt angivna. Value Chain Operator menar att 
inventeringar är något som borde göras oftare. 

Figur 22 är en flödeskarta som sammanfattar komponent- och informationsflöden från det att 
en komponent anländer till FFAB fram tills att den finns presenterad ute på produktionslinan. 
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Figur 22. Flödeskarta för en komponent som anländer till FFAB 

 

4.5 Empirisammanfattning 

FFAB gör sina June-båtar baserat på ett grundutförande som kan differentieras efter 
kundspecifika önskemål, varvid ett mer eller mindre omfattande utvecklingsarbete tar vid i 
samband med varje ny beställning. Som en följd av att FFAB strävar efter korta orderledtider 
samt är tillmötesgående gentemot uppdaterade kundönskemål överlappar design och 
utvecklingsprocessen med produktionsprocessen. Företagets funktioner interagerar genom 
möten där kund, utveckling, produktion, logistik och inköp träffas för att gemensamt diskutera 
genomförandet i implementeringsprocessen av förändringar i slutprodukten.  

Till utvecklingsarbetet används olika IT-system vars data måste överföras till övriga 
funktioner manuellt. För det första förs alla nödvändiga komponenter in i affärssystemet 
Jeeves med målet att sortera dessa så att komponenter som bidrar till samma funktion i båten 
finns tillsammans. Därefter är Jeeves ett stöd för beställningar. För det andra 
definieras sekvensen i vilken komponenter ska monteras i MS Sharepoint - samma program 
som förmedlar monteringsmanualer till montörerna. Inte heller mellan produktionens 
Sharepoint och inköpsavdelningens Jeeves förekommer någon automatiserad dataöverföring.  
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FFABs materialförsörjningsprocess börjar med att Value Chain Operator gör beställningar 
hos leverantörer genom Jeeves. I ett utopiskt scenario kan programmet generera ett 
beställningsförslag för alla komponenter som sedan godkänns för löpande leveranser. De 
indata som Jeeves i dagsläget genererar sina förslag på är dock inte tillräckligt pålitliga, varför 
Value Chain Operator gör manuella justeringar innan beställningar läggs. Vid ankomst till 
FFAB inrapporterar varumottagare lagerplats efter en kvalitetskontroll, varefter 
komponenterna lagerförs innan de kittas för en bättre presentation ute på produktionslinan. 
Kittningen baseras på den systemindelning som Value Chain Operator gjort i Jeeves, vilket 
innebär att komponenter från samma system som ska monteras i samma steg hamnar i samma 
låda.  

FFABs produktionslina för June-båtarna är indelad i steg, som i sin tur innehåller operationer 
där hela system, delar av ett system eller delar av flera system monteras. Faktumet att 
komponenterna presenteras i kit baserade på vilket system de tillhör och inte vilken operation 
de tillhör gör att montörerna inte känner full kontroll över var de finner de komponenter som 
det för tillfället behöver. En annan försvårande omständighet är att de instruktioner som 
tillhandahålls inte alltid hinner göras kompletta och ofta saknar en kompletterande 
komponentlista där alla, för operationen ingående komponenter, presenteras tillsammans med 
sitt artikelnummer. Detta försvårar även sökarbetet när delar inte hittas, ty montörerna endast 
kan beskriva den saknade komponenten med ord. 
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5 Analys 
I analysdelen listas slöserierna som råder på FFAB för att besvara rapportens andra 
frågeställning: Vilka problem finns i nuläget kopplat till de åtta slöserierna som benämns 
inom Lean production? Därefter analyseras hur olika slöserier hänger samman för att komma 
fram till grundorsaker. Med grundorsakerna klargjorda framläggs förbättringsförslag baserade 
på relevant teori för att besvara frågeställning tre: Hur kan materialhanteringen förbättras 
genom en ökad grad av standardisering? 

5.1 Design och planering 

Detta kapitel består av tabell 9 där aktuella slöserier inom design och planering hos FFAB 
listas. 

 
Tabell 9. Slöserier inom design och planering 

Väntan 1. När utvecklingsprocessen blir färdig sent resulterar detta i en ökad risk för att 
komponenter beställs för sent. Försenade leveranser resulterar i att 
operationsföljden måste ändras för att undvika ett stopp. Om detta inte är möjligt 
stannar produktionen och montörerna måste omlokaliseras till andra uppgifter 
som nödvändigtvis inte är lika värdeskapande.  

Överarbetning 2. June-seriens egenskap att kunna matcha kundens unika behov är i allra högsta 
grad en marknadsfördel vars värde är svårt att kvantifiera. Denna flexibilitet gör 
dock att andelen nya arbetsmoment ökar. Speciellt med tanke på att det finns sju 
grundutföranden som ännu inte börjat produceras kommer den extra arbetsinsats 
som följer med helt nya produkter utmana FFAB i många år framöver.   

Överlager 3. Det faktum att 30 % av FFABs lagerytor ockuperas av komponenter med 
marginell eller obefintlig åtgång är ett resultat av historiskt dålig 
materialplanering. Förutom platsbristen dessa komponenter orsakar är det också 
ett stort slöseri med pengar. Om komponenterna mot förmodan går att använda i 
framtiden har de ändå bidragit till stor kapitalbindning och därmed försämrad 
likviditet.  

Omarbete  4. Då en VTC accepteras och ändringar görs kan värdet av tidigare 
utvecklingsarbete minska eller gå förlorat. En VTC innebär förvisso en extra 
intäkt för FFAB, men det är inte säkert att kostnaden för det ackumulerade 
omarbetet i alla funktioner täcks av den intäkt som VTC-kontraktet inbringar. 
 
5. Saknaden av ett funktionsöverskridande och integrerat affärssystem med 
automatisk dataöverföring mellan utveckling, inköp och produktionsplanering gör 
att samma eller liknande data förs in av flera olika personer.  
 
6. Det stora antalet leverantörer innebär fler beställningar, fler 
leveransbevakningar och fler varumottag jämfört med om antalet leverantörer 
varit färre. 
 
7. Den ordning som komponenter förbrukas i ute i produktionen motsvarar inte 
den systemuppdelning som Value Chain Operator gör i BOMen. Detta innebär att 
en ändring i BOMen medför flertalet justeringar på många ställen i 
operatonsföljden. 
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8. Eftersom Trainee Production Engineer har svårt att hinna få systemritningar 
och instruktioner kompletta innan monteringen tar vid ökar risken för 
felmontering eller svårigheten att hitta komponenter.   

Outnyttjad 
kreativitet 

9. När operationsföljden beslutas sker inga formella sammankomster där montörer 
bjuds in att delta. Detta får följden att den praktiska erfarenhet montörerna fått 
från tidigare enheter inte utnyttjas fullt ut. En annan konsekvens är att montörerna 
blir mindre benägna att sprida övrig kunskap till andra avdelningar, exempelvis 
om de anser att någon komponent är onödig eller att ett montage kan ske 
effektivare genom ett nytt tillvägagångssätt.  

 

5.2 Produktion 

Detta kapitel består av tabell 10 där aktuella slöserier inom produktionen hos FFAB listas. 

 

Tabell 10. Slöserier inom produktion 
 

Väntan 10. När montörer ber lageransvarig, Trainee Production Engineer eller en annan 
montör om hjälp med att hitta en komponent står de ofta och väntar medan 
kollegan försöker hitta komponenten. 
 

Onödiga 
förflyttningar 

11. Eftersom att en stor del av monteringsarbetet sker inuti båtens skrov behöver 
montörerna gå ned från båten via en stege varje gång de är i behov av nya 
komponenter. Om det är en komponent som är placerad högt upp på 
materialfasaden krävs dessutom trappa eller stege för att nå upp till komponenten. 
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Överarbetning 12. Eftersom att alla komponenter som kommit in till FFAB inte har tagits ut till 
linan när de behövs måste montörerna lägga tid och energi på att leta efter 
saknade komponenter innan de kan fastställa att de är saknade och därefter be om 
hjälp.  
 
13. Eftersom att större kit kan kräva mer än en låda kan flera lådor behöva 
genomsökas även om man vet vilket system och därmed vilket kit komponenten 
tillhör. 
 
14. Kitten komponeras efter vilket system komponenterna tillhör och inte efter 
vilken ordning komponenterna behövs. Detta innebär att montörerna kan behöver 
hämta komponenter från flera olika lådor till samma operation. 
 
15. Systemritningarna och monteringsinstruktionerna är också baserade på 
system, vilket innebär att flera ritningar kan krävas till samma operation.  
 
16. Den frekventa företeelsen att komponenter är försenade leder till att 
operationsföljden sällan görs enligt ursprunglig plan. Detta gör att även liknande 
enheter av June får olika operationsföljder, något som försämrar 
erfarenhetskurvan hos montörerna vilket leder till lägre effektivitet än vad som 
hade varit möjligt vid en mer standardiserad produktionsprocess. 
 
17. Det finns brister i kommunikationen mellan montörer, Trainee Production 
Engineer och lageransvarig när saknade artiklar ska beskrivas. Montörer gör sitt 
bästa för att beskriva komponenten med ord medan IT-systemen endast kan 
generera en status på komponenten om artikelnumret finns. Det blir då ett 
tidskrävande detektivarbete att lista ut vilken komponent montören syftar på. 
Problemet uppstår delvis på grund av att det är tidskrävande att lägga in 
komponentlistor med artikelnummer i ritningarna, men också för att montörerna 
har en kultur av att inte benämna komponenter med artikelnummer. 

Överlager 18. Eftersom att lageransvarig inte har fullständig vetskap om vilka komponenter 
som ska monteras vilken dag blir vissa komponenter ståendes på materialfasaden 
länge.  

Omarbete 19. Om instruktionen är ofullständig eller om montörerna väljer att ignorera de 
instruktioner som finns är sannolikheten för felmontage hög. 

Outnyttjad 
kreativitet 

20. Det finns inga strukturerade sammankomster där montörer kan förmedla 
insikter de fått från det operativa arbetet som kan förbättra produktionsprocessen. 

 

5.3 Materialhantering 

Detta kapitel består av tabell 11 där aktuella slöserier inom materialhanteringen hos FFAB 
listas. 

Tabell 11. Slöserier inom materialhantering  
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Onödiga 
transporter 

21. Två av FFABs tre varumottagningszoner ligger en bit ifrån de vanligaste 
lagerplatserna, något som medför en extra transportsträcka.  
 
22. Faktumet att lagret med högst omsättning ligger på plan 2 gör att merparten 
av alla inleveranser och uttag kräver en höglyftartruck. Undantaget är 
komponenter som går via trappan, något som är oergonomiskt.   

Onödiga 
förflyttningar 

23. Genomgående för FFAB är att det finns en oreda som leder till att det tar lite 
längre tid finna saker. I tältet ska varje komponent ha en egen lagerplats, tyvärr 
följs inte detta i praktiken utan istället vet man endast vilket av tälten som 
komponenten placerats i. På lagret på plan två hamnar vagnar med lådor där allt 
ligger i oordning som “städats” undan från produktionen för att det ska komma ett 
finbesök. 
 
24. Varje materialfasad har i praktiken ingen tydlig inbördes systematik. Detta 
gör att montörer inte kan veta var på materialfasaden de kan hitta respektive 
systemlåda, ty dess plats ständigt kan bytas.  

Överarbetning 25. Det råder platsbrist på FFABs lagerplatser. Detta tvingar lageransvarig att 
lägga tid på att komprimera den yta som används för att få plats med nya 
komponenter. 
 
26. Det finns inga fasta nedskrivna rutiner som avgör exakt vilka parametrar som 
ska vara uppfyllda för att göra en kvalitetskontroll. Detta skulle kunna innebära 
att vissa leveranser kontrolleras i onödan medan andra blir utan kontroll trots att 
en sådan skulle kunna vara nödvändig. 
 
27. Avsaknaden av flera lådstorlekar gör att man måste transportera, administrera 
och hålla reda på flera lådor om det är ett stort kit som komponeras. Dessutom 
blir det en högre andel komponenter som inte får plats i en låda och därmed måste 
ligga löst på materialfasaden. 
 
28. Eftersom de svarta lådorna inte går att stapla i höjdled om dessa är fyllda blir 
transporten ned till produktionslinan otymplig om det är en större kvantitet av 
lådor. Dessutom tar de upp mycket plats på kittningsbordet om flera kit håller på 
att komponeras simultant.  

Överlager 29. Då FFAB inte slänger utdaterade komponenter för att dessa kanske kan 
komma att användas under designprocessen och att ungefär 30 % av deras totala 
lageryta ges till reservdelar som kan komma att användas i service så börjar man 
nå lagrets maxkapacitet.  

Omarbete  30. Komponenter blir ibland uppdaterade och får ett revisonsnummer. De 
utdaterade komponenterna slängs dock inte vilket ibland leder till att en montör 
som är ovetandes om denna förändring plockar ut en utdaterad del och monterar 
på båten. 
 
31. Lagermedarbetare tvingas sortera vagnar med osorterade komponenter som 
kommer tillbaka från produktionen för att kunna bestämma var komponenterna 
hör hemma och sedan bestämma om dessa ska tillbaka ner till produktionen, in i 
ett nytt kit, tillbaka på lagerhyllan eller i värsta fall kasseras.  
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32. När lageransvarig blir avbruten i det han håller på med av en montör som 
behöver hjälp att hitta en del så kan det ta tid att återuppta den arbetsuppgift som 
lageransvarig hastigt fick avbryta.  

 

 

5.4 Hur problemen hänger samman 

De slöserier som listas i kapitel 5.1, 5.2 och 5.3 har givetvis kopplingar mellan varandra. För 
att illustrera vår syn på hur dessa slöserier hänger samman och på så vis kunna påvisa 
grundorsaker har ett så kallat fiskbensdiagram gjorts. Fiskbensdiagrammet finns som bilaga 4 
till denna rapport.  

Diagrammet bygger på att efter redogörelsen av ett slöseri söka orsaker till slöseriet i fråga, 
något som illustreras med ett streck i lodrät riktning. Vidare söks orsaker till de faktorerna 
som orsakade det förstnämnda slöseriet, en process som pågår till man inte hittar fler orsaker. 
Denna logik illustreras i figur 23. Siffrorna som finns i rutorna i bilaga 4 är en koppling 
mellan bilagan och de slöserier som listades i tabell 9-11. Texten är inte exakt samma som i 
tabellerna men kan härledas ur denna och det är också möjligt att samma slöseri kan existera 
flera gånger(exempelvis kan slöseri 1 ur tabell 9 existera flera gånger). De rutor som saknar 
siffra är problem som existerar men som direkt inte kan kopplas till ett slöseri. 

 

Figur 23. Urklipp från bilaga 4 om hur fiskbensdiagrammet ska tolkas 

En sammanfattande slutsats av det fiskbensdiagram som länkar samman FFABs slöserier är 
att det finns fem områden som tillsammans svarar för de grundorsaker som leder till FFABs 
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slöserier. Dessa grundorsaker är (1) informationsdelning, (2) oreda, (3) materialpresentation, 
(4) monteringsstruktur samt (5) kittning. Därför kommer förbättringsförslag presenteras och 
diskuteras utifrån dessa fem områden. 

 

5.5 Åtgärdsanalys 

I delkapitel 5.5.1 till 5.5.5 kommer ursprunget till de fem grundorsakerna att diskuteras och 
utifrån den tidigare nämnda teoretiska referensramen kommer åtgärdsförslag att ges till dessa 
problem. 

5.5.1 Informationsdelning 

Det som orsakar brister i informationsdelningen är (1) en funktionsorienterad kultur, (2) 
bristande enhetlighet i språk samt (3) mager informationsdelning mellan datorprogram. 
Följden av detta blir slöserier i form av outnyttjad kreativitet, omarbete, överarbete och 
väntan. Faktorer bakom och verkan av bristande informationsdelning illustreras i figur 24. 

 

Figur 24. Grundorsak Informationsdelning 

Att förbättra informationsdelningen mellan FFABs IT-system för att skapa ett mer 
verksamhetsövergripande affärssystem är, som Brandy och Cydnee (2005) påpekar, ett 
riskfyllt och omfattande projekt. Därför vore det naivt att i denna rapport presentera konkreta 
förbättringsförslag för just detta problem utan en mer omfattande empiriinsamling. Det bör 
dock konstateras att FFAB i nuläget har väldigt många olika datorprogram och att varje 
enskilt program framtagits för att stötta en eller ett fåtal funktioner i största möjliga 
utsträckning; ett faktum som kan ha inneburit att organisationen som helhet dock inte stöttas 
optimalt. Möjligtvis är alltså Magnusson och Olsson (2009) tes om att effektivitetsförluster 
som framkommer av förhållningen till ett standardiserat affärssystem kan kompenseras av 
fördelarna med en standardiserad praxis ett faktum för FFAB. 

     
Att förändra kulturen till att bli mindre funktionsorienterad är även det något som är svårt att 
förändra över en natt med några konkreta idéer. Ett steg på vägen är dock att vara mer lyhörda 
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gentemot montörer och låta deras åsikter gå fram på ett enklare vis, exempelvis genom 
kontinuerliga möten. Detta skulle kunna förstärka känslan av att de tillsammans med 
tjänstemännen jobbar mot ett gemensamt mål, men också öka möjligheten att lyckas skapa en 
väldefinierad följd av arbetsmoment som också är effektiv. Det är nämligen montörerna som 
sitter på bäst vetskap om vilken följd av arbetsmoment som i praktiken fungerar bäst efter sina 
erfarenheter från tidigare enheter av June.  

 
Problemet med att montörer inte beskriver komponenter med artikelnummer är inte endast 
hänfört till kultur. Även det faktum att Trainee Production Engineer inte har tid att bifoga 
kompletta komponentlistor i monteringsinstruktionerna spelar också stor roll. Ytterligare en 
faktor är att monteringsinstruktionerna ibland ignoreras av montörerna, ett problem som 
skulle kunna bemötas genom en tätare kommunikation mellan tjänstemän och montörer. Om 
montörerna är mer delaktiga i planeringen väntas enligt oss en ökad tilltro till den allmänna 
praxisen. Detta är i linje med tesen som Petersson et al. (2009) driver om att arbetarnas 
involvering vid utformningen av standarder är essentiell för att standarderna sedan ska följas.  

 

5.5.2 Oreda 

Oreda är en annan grundorsak till FFABs slöserier. Det som skapar oreda är en bristande 
struktur hos FFAB; både i lagerlokaler och ute vid produktionslinan. Något som gör oredan 
särskilt påtaglig är även det faktum att det finns en väldigt stor mängd komponenter i FFABs 
lokaler. Följden av denna oreda blir att man samlar på sig ett överlager som orsaker stor 
kapitalbindning, överarbete och onödiga förflyttningar för att leta efter saker och göra plats åt 
saker samt väntan på att borttappade komponenter ska återfinnas. Faktorer bakom och 
följderna av oreda visualiseras i figur 25. 

  

 

Figur 25. Grundorsak Oreda 
 



57 
 

Oredan är ett problem som inte går att lösa bara genom enstaka städinsatser. Istället 
rekommenderar vi starkt att FFAB ser över möjligheten att implementera det verktyg som 
Petersson et al. (2009) och Liker (2009) marknadsför som en mer bestående lösning, nämligen 
5S. För att uppfylla det första steget i 5S, det vill säga att sortera, krävs att FFAB gör en 
analys av hur ofta alla komponenter och redskap som finns på anläggningen (både i lager-
produktionslokaler) används eller förbrukas. Det troliga är att det mest betydelsefulla 
resultatet av en sådan analys är vetskapen om vilka komponenter som inte har någon åtgång. 
Vad man sedan ska göra med dessa komponenter är givetvis upp till beslutsfattarna på FFAB. 
Man bör dock ställa potentiella intäkter från ett eventuellt framtida bruk mot de ökade 
lagerföringskostnader som de dagligen medför med anledning av den platsbrist de bidrar till. 
Om man beslutar att kassera en del av komponenterna eller införskaffa ytterligare en 
lagerlokal att förflytta dessa till blir det andra steget i 5S, strukturering, lättare att genomföra. 
Som teorin nämner så är syftet med struktureringen att det ska vara lätt att hitta saker och lätt 
att se om det saknas något. Som en del i uppfyllandet av detta rekommenderar vi att en större 
andel lagerplatser blir av statisk karaktär, det vill säga att de endast är till för en och samma 
komponenttyp. Fördelen med detta är att det blir lättare att veta var komponenter lagerförs, 
nackdelen är att en sådan lagerlösning upptar mer plats då vissa lagerplatser stundtals gapar 
tomma. Om komponenterna med obefintlig åtgång sorteras bort från dagens lagerlokaler 
kommer dock plats att frigöras och underlätta en implementering av denna lösning. Efter att 
komponenter och redskap sorterats och strukturerats rekommenderas ett kontinuerligt 
upprätthållande av den ordning och reda som skapats genom att identifiera och eliminera 
källor till oreda samt införa standardiserade städrutiner. 

Att genomdriva en 5S-process är något som på kort sikt kan verka som ett extra åtagande som 
ökar arbetsbördan och stressen på en arbetsplats där tid är en bristvara för de flesta. Dock 
bedömer vi som författare att oredan tillhör de grundorsaker till problem som är enklast att 
förbättra i förhållande till dess negativa följdeffekter och som dessutom inte riskerar att 
påverka kunderbjudandet negativt. Ett viktigt budskap från teorins steg fyra och fem som 
FFAB måste ta med sig är att långsiktighet och tålamod är en grundförutsättning för att ett 5S 
projekts betydande potentiella fördelar ska bli verklighet.   

5.5.3 Materialpresentation 

Som figur 26 beskriver så grundar sig problematiken med materialpresentationen i att 
materialfasaderna saknar en genomgående systematik för var en viss låda med ett visst system 
placeras och att designen av materialfasad/lådorna är bristande. Detta får till följd att personal 
på FFAB tvingas överarbeta samt genomföra onödiga förflyttningar i olika utsträckning.  
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Figur 26. Grundorsak materialpresentation 

Pettersson et al. (2009) skriver om att standardisera arbetsmoment för att på så sätt minska 
variation på kvaliteten på jobbet som utförs och dess tidsåtgång. Genom att få personalen på 
FFAB att följa den rådande systematiken alternativt jobba efter en ny utarbetad systematik om 
hur systemlådorna läggas på materialfasaden så skulle de kunna reducera tidsåtgången för att 
finna rätt låda. Pettersson et al. (2009) beskriver även att dokumenterade standardiseringar 
minskar stress hos de anställda, vilket kan leda till att andelen slumpmässiga fel reduceras. 
Kopplat till detta ser vi att om systemlådorna haft en bestämd plats på materialfasaden skulle 
det lugna montörerna, ty de alltid vet var lådan finns och därmed bidra till att reducera den 
potentiella stress och frustration som montörerna kan drabbas av. 

Ytterligare en åtgärd för en förbättrad materialpresentation är att bygga om materialfasaderna 
så att dess lådor går att nå inifrån båten. Detta skulle enligt Hansson och Medbo (2012) 
minska tidsåtgången per hämtad komponent. En relevant fråga i detta sammanhang är dock 
om det är praktiskt möjligt att konstruera en materialfasad med dessa egenskaper. 

5.5.4 Monteringsstruktur 

Ofullständiga systemritningar och en operationsföljd som inte följer hur systemen kittas leder 
oss till den fjärdegrundorsaken, nämligen monteringsstrukturen. Monteringsstrukturen får till 
följd att personalen på FFAB tvingas vänta, jobba i onödan och att deras kreativitet inte 
utnyttjas i full utsträckning. Detta illustreras i figur 27.  
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Figur 27. Grundorsak Monteringsstruktur 

Modig och Åhlström (2012) menar på att Jidoka handlar om att skapa en medveten 
organisation som bland annat ska eliminera det som stör flödet. Som nämnt om 
monteringsstrukturen så finns det mycket att vinna vid standardisering. Pettersson et al. 
(2009) menar om fördelarna med standardiseringen ska nå sin fulla potential så kräver det att 
man rådfrågar personalen. Detta skapar en förankring mellan standarderna och de faktiska 
arbetsmomenten eftersom det är personalen som vet vilka faktorer som spelar roll och utgör 
därmed detaljplaneringen. FFAB verkar i stor utsträckning ha bestämt montörernas 
arbetsmoment utefter den BOM som är satt och riskerar därmed att få sin personal att känna 
sig underskattade, vilket kan leda till att standarden inte följs i samma utsträckning. Jianxix et 
al. (2000) hävdar att en effektiv tillverkningsprocess uppnås när förhållandet mellan 
produktens BOM och BOO är redogjorda i en BOMO (Bill of Materials and Operations). 
FFAB lider i dagsläget av att förhållandet mellan deras BOM och BOO inte är tydligt 
definierat. Vi anser att om FFAB försökt skapa en standardisering av arbetsmoment med 
montörernas hjälp skulle de även kunna skapa en BOMO som gör montörernas arbete lättare 
och antagligen reducera slumpmässiga fel och öka kvaliteten vid monteringen. 

Jonsson och Mattson (2011) nämner fyra hierarkier inom planering och styrning, där den mest 
operativa nivån är detaljplaneringen. Detaljplaneringen ska bestämma vilka arbetsmoment 
som ska ske och av vilken resurs baserat på information om bland annat resurskapacitet och 
slutdatum för arbetsordern. FFAB jobbar mot den kundorderpunkt som Jonsson och Mattson 
(2015) benämner ”konstruktion mot kundorder” och som kund kan man komma med 
ytterligare önskemål under produktionen gång. Detta förklarar varför FFAB drabbas av 
leverantörsförseningar som gör att det blir nästintill omöjligt att planera längre i förväg än just 
detaljplaneringen, vilket gör det svårt att på ett hållbart sätt sköta inköp så att 
produktionsplanen kan hållas. Lösningen på detta skulle kunna vara att flytta 
kundorderpunkten till att ligga i ”tillverkning mot kundorder”, vilket skulle göra att man 
redan innan har definierat inom vilka ramar som kunden kan göra önskemål. Vi har dock 
förståelse för att detta skulle tvinga FFAB att helt ändra sin affärsidé om att vara 
tillmötesgående och flexibla. Vi anser därför att man åtminstone kan gå ifrån concurrent 
engineering och istället jobba mer mot sequential design. Mello et al. (2015) såg i sin 
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fallstudie att concurrent engineering ledde till förseningar och kostnadsöverskridelser på 
grund av det omarbete som krävdes. Som grund för omarbetet låg bristande kompetens och 
brister i samverkan. Brister i samverkan är något vi sett att FFAB lider av. Den begränsade 
samverkan gjorde att funktionerna i företaget ofta arbetade mot tidigare satta mål, trots att en 
förändring inkommit. FFAB bör därmed försöka närma sig sequential design så att kundens 
önskemål är fastställda innan produktionen påbörjas. Det skulle kräva att FFAB utökade den 
första förhandlingen med kunden, men skulle antagligen bidra med fler fullständiga ritningar 
för montörerna att följa. I och med att båtarna delfaktureras allteftersom båtarna förädlas i 
produktionen skulle ett steg mot sequential design försämra FFABs cash flow, ty en större 
andel av företagets resurser förbrukas innan produktionen tar vid. Om FFAB lyckas få bukt 
med sin oreda och det kapitalbindande överlager som följer av oredan kan detta kompensera 
för den försämrade likviditet som sequential design medför.  

5.5.5 Kittning 

Sista grundorsaken är kittning, som åskådliggörs i figur 28. Kittningen följer inte de 
arbetsmoment som montörerna jobbar efter och systemen i sig ligger i en röra i lådorna. 
Följden blir även här en drös med slöserier, som genom några åtgärdsförslag förhoppnings 
ska kunna reduceras.  

 

Figur 28. Grundorsak kittning 

Systemlådorna är ostrukturerade kit, vilket Brolin et al. (2017) inte ser som en signifikant 
sämre metod än att ha strukturerade kit. Vi anser dock att de ostrukturerade kitten i samband 
med att lådorna endast har en storlek oavsett om den fylls med en eller 20 komponenter gör 
det svårt för montörerna att hitta rätt samt förvärrar platsbristen som råder på 
materialfasaderna. FFAB bör därmed gå från en till 2-3 lådstorlekar samt upprätta en standard 
för hur komponenterna packas ner i systemlådorna i enlighet med det Pettersson (2009) 
skriver om Jidoka. Om komponenterna alltid packas ner på samma sätt så bör detta minska 
variationen på var delarna återfinns i lådorna och på så sätt reducera tiden montörerna letar 
efter rätt komponent. För att nå ”rätt” sätt att plocka ner komponenterna i dessa lådor så bör 
man se till den delade sanningen i vad Brynzer och Johansson (1995) och Bronzer et al. 
(2017) talar om. De har helt motsatta åsikter om vem som ska sköta kittningen, om det ska 
vara montörerna själva eller en helt skild personalgrupp (lagerpersonal). Vi anser då att FFAB 
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bör ordna så att det finns en öppen dialog mellan dessa två personalgrupper där man 
gemensamt beslutar om hur kittningen ska ske, ty det viktiga anser inte vi vara vem som gör 
det utan att alla är delaktiga och vet varför och hur det görs. 

Något som gör kitten mindre användarvänliga är det faktum att lådorna kittas efter vilket 
system de tillhör och inte vilken operation de tillhör. Förutsatt att operationerna är tydligt 
definierade skulle Jianxin et al. (2000) presenterade VBOMen kunna vara ett verktyg för att 
illustrera vilka system som ingår i vilka operationer och vice versa. I förlängningen skulle 
kittning efter operationsföljd givetvis vara det bästa, men en VBOM är ett steg på vägen. Ett 
exempel på hur en VBOM av denna karaktär skulle kunna se ut illustreras i tabell 12. 

Tabell 12. Exempel på en VBOM 

System \ Operation Op. 200.10 Op 200.15 Op. 200.20 Op. 200.25 

System 516-34 Ingår  Ingår inte Ingår  Ingår inte 

System 516-35 Ingår inte Ingår  Ingår inte Ingår  

System 516-36 Ingår  Ingår inte Ingår  Ingår inte 
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6 Diskussion 
Denna rapport har belyst många olika problem som råder på FFAB, stora som små, samt lagt 
fram ett antal mer eller mindre omfattande förbättringsförslag för att bemöta dessa. Det kan 
anses offensivt att förespråka så pass många och så pass omfattande förändringar som denna 
rapport gör med tanke på projektets i sammanhanget ringa resursportfölj. Bakom denna 
offensiv ligger inte en förväntan om att vi som författare är allsmäktiga och vet bäst, men 
genom att presentera många olika förslag och förankra dessa i vetenskaplig teori ökar 
sannolikheten för att något eller några kan vinna förtroende hos beslutsfattare eller åtminstone 
så ett frö till liknande förbättringsarbeten. Handledaren på FFAB framhävde även den 
potentiella nyttan av att få två opartiska granskare som ger sin syn på verksamheten och det 
tedde sig då naturligt att ta ett något bredare perspektiv än att bara titta på funktioner direkt 
kopplade till materialförsörjning.  

En gemensam nämnare för många av våra förbättringsförslag är att ett långsiktigt tänk är 
nyckeln till framgång. Ett exempel på långsiktighet är metoden 5S för att få mindre oreda. 
Detta kräver en stor insats för att sortera, strukturera och sätta upp standarder, men med tiden 
kommer detta betala igen sig genom en effektivare daglig verksamhet. Ett annat exempel är 
att gå mer mot sequential design och därmed låta designprocessen gå längre innan 
produktionen påbörjas. Detta försämrar kassaflödet på kort sikt, men kan i det längre loppet 
minska kostnaderna och förbättra resultaträkningen. Ett sista exempel på långsiktigt tänk 
berör frågan om hur VTC-er ska bemötas. På kort sikt blir kunden nöjd då den får sin vilja 
igenom, men risken för förseningar kan skapa missnöje på sikt. Långsiktighet är ett krav för 
att ett företag ska vara ekonomiskt hållbart. Förslaget med 5S ger FFAB en möjlighet att göra 
besparingar i det långa loppet och därmed få en mer hållbar verksamhet. 

En annan hållbarhetsaspekt av företagsamhet är det sociala, vilket i praktiken här handlar om 
arbetsmiljö. Det finns en risk att den rådande arbetsmiljön som personalen på FFAB tvingas 
jobba under är för påfrestande för att vara hållbar. De lageransvariga spenderar en hel del tid i 
det lager som ligger på plan två, ett lager som från början varit ett ventilationsrum. Detta 
innebär inte att det är bra ventilerat utan motsatsen, damm flyger omkring och förorenad luft 
från färgningen som ligger direkt under tar sig upp. Detta gör att om lagerpersonalen 
spenderar långa dagar i lagret ibland får en känsla av huvudvärk som kan vara en direkt orsak 
av luften. Lagret har utöver detta inga fönster och ett opreparerat golv, vilket gör att golvet är 
väldigt hårt och därmed jobbigt att gå på. Det uppmärksammades även att tjänstemännen ofta 
jobbar runt tio timmar per dag och att telefonerna konstant ringer. Vår intuitiva uppfattning är 
att detta antagligen pågått länge men att det eskalerat sedan produktionen av June påbörjades. 
Vid planeringen och produktionen av June så uppdagas dagligen problem; problem som 
någon tjänsteman ofta tvingas lösa. Som exempel på den rådande situationen så anser en 
anställd att det är bra att komma ca två timmar innan övrig personal så att man kan jobba i 
fred och en annan tjänsteman tycker att den bästa arbetstiden är efter 16.00 när alla montörer 
gått hem så att man då kan jobba ifatt. Vi anser att detta inte är hållbart och att det finns en 
överhängande risk att psykisk ohälsa kan komma att bli ett problem.  

FFAB har vissa etiska problem där företagskulturen gör att man lätt beskyller andra för ett 
problem, och då skjuter problemen ifrån sig själv. Problemet är genomgående för hela 
företaget, om än i olika utsträckning. Förhoppningsvis ska vårt förslag om att involvera 
montörerna i planeringsarbetet kunna bistå med ett mer öppet diskussionsklimat, vilket bör 
leda till att problem diskuteras på företagsnivå och inte personlig.  

Den strukturerade intervjun som genomfördes med montörer på FFAB har en fråga som 
handlar om montörens anställning hos FFAB samt om hur länge denne arbetat med June.  
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Vi  hade i ett tidigt skede av projektet förhoppningen om att det skulle kunna finnas ett 
samband mellan hur länge en person arbetat på FFAB och deras vilja att använda Ipaden. 
Detta visade sig inte vara fallet. Då June-serien inte varit produktion under en längre tid fanns 
det dessutom ingen signifikant skillnad mellan hur länge en erfaren montör och en mer junior 
montör jobbat med just denna båt. Därmed blev svaren på denna fråga inte en faktor som 
påverkade hur vi värderade svaren från respektive montör.  

Något som denna rapport varit ganska återhållsam med är att belysa det som fungerar bra hos 
FFAB, exempelvis att levererade enheter av June haft få barnsjukdomar och nöjda brukare. 
Sanningen är ju dock att förbättringsarbete är en process som grundar sig i att identifiera 
problem för att kunna ta tag i dessa, men vi som författare vill i denna del av arbetet ta 
tillfället att lyfta vikten av uppföljning och beröm för de framsteg som görs då detta är en 
källa till motivation att fortsätta tackla nya utmaningar. 
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7 Slutsats 
I inledningen av denna rapport har tre frågeställningar listats för att leda oss till uppfyllandet 
av rapportens syfte och mål. Frågeställningarna är följande:  

1. Hur ser materialflödet ut i nuläget? 
2. Vilka problem finns i nuläget kopplat till de åtta slöserierna som benämns inom Lean 

production? 
3. Hur kan materialhanteringen förbättras genom en ökad grad av standardisering? 

 

FFAB har i nuläget en materialförsörjning som börjar med att design- och 
utvecklingsavdelningen beslutar vilka komponenter som krävs för byggandet av en viss båt. 
Därefter sorterar Value Chain Operator komponenterna i en BOM och lägger beställningar. 
När komponenterna ankommer lagerförs de i regel en tid på anläggningen, för att sedan kittas 
i lådor innan de förs ut till materialfasaden vid produktionslinan. 

Denna rapport har identifierat åtta olika typer av slöserier som råder på FFAB och stjäl tid 
från de anställda. Dessa är överproduktion, väntan, onödiga transporter eller förflyttningar, 
överarbetning, överlager, omarbete samt outnyttjad kreativitet. 

De nämnda slöserierna som råder på FFAB är en följd av fem grundorsaker. Dessa 
grundorsaker är informationsdelning, oreda, materialpresentation, monteringsstruktur och 
kittning. För att förbättra informationsdelningen föreslås ett arbete mot att integrera IT-
systemen så att de stödjer verksamheten som helhet optimalt istället för varje funktion 
optimalt, samt att montörer bjuds in till att ta större plats i planeringen av deras arbete. Oredan 
anser vi bör lösas genom att införa 5S som beskrivs ingående i teorikapitlet. För en förbättrad 
materialpresentation föreslås fler lådstorlekar samt ett ökat fokus på att sortera alla lådor i en 
logisk ordning inbördes på varje materialfasad. Monteringsstrukturen och kittningen anser vi 
kunna förbättras genom en tydligare översättning mellan BOM och BOO (monteringsföljd), 
något som i förlängningen kan leda till kit och monteringsinstruktioner görs med hänsyn till 
följden i vilken komponenter används. En annan underlättande åtgärd är att tillsätta resurser 
för att hinna göra ritningar och monteringsinstruktioner färdiga innan monteringen påbörjas. 

Den första frågeställningen besvaras mer ingående i kapitel 4, Empiri. Den andra och tredje 
frågeställningen besvaras i kapitel 5, analys, under delkapitlena Slöserier respektive 
Åtgärdsanalys.  

Med frågeställningarna besvarade har rapporten uppnått sitt syfte: att klargöra hur 
materialförsörjningen till June-seriens produktionslina ser ut i nuläget och ta fram 
förbättringsförslag som reducerar andelen icke-värdeskapande aktiviteter i 
produktionsprocessen.  

Detta är en premiss för rapportens måluppfyllande: att skapa förutsättningar för FFABs 
personal att kunna spendera en större andel av sin tid på den värdeskapande monteringen 
och därmed reducera den totala mängden arbetstimmar lagd per producerad enhet av June. 
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Bilaga 1 – Strukturerad Intervju 
 
Hur länge har du jobbat med monteringen på FFAB? ____år 
Hur många månader har du jobbat med montering av June? ____månader 
 
Hur många gånger per dag får du problem med att hitta rätt komponenter i Reolen, det 
vill säga att komponenterna inte är där du tycker att de borde vara?  
0-1   □ 
2-4   □ 
4-7   □    
Fler än 7   □ 
 
Hur många gånger per dag tvingas du personligen hämta komponenter i lagret på plan 
2 (exkluderat förbruksmaterial)? 
0-1   □ 
2-4   □ 
4-7   □    
Fler än 7   □ 
 
Hur många gånger per dag tvingas du be annan personal om hjälp för att finna 
komponenter som saknas i Reolen? 
0-1   □ 
2-4   □ 
4-7   □    
Fler än 7   □ 
 
Hur många gånger per dag tittar du på tegningen som BOMen i Ipaden har?  
0-2   □ 
3-6   □ 
6-10   □    
Fler än 10   □ 
 
Hur ofta upplever du att det finns en ferdig design i tegningen att arbeta mot?  
75 - 100%   □ 
50 - 75 %   □   
25 - 50 %   □ 
0 - 25 %    □ 
 
Vad tycker du är det största problemet som monteringen lider av? Exempelvis brist på 
delar, dålig ordning på Reolen, för omfattande system, eller något annat?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 - intervjufrågor till logistikansvarig/varumottagare 

 
Skulle du kunna beskriva dina arbetsuppgifter i kronologisk ordning efter att en varuleverans 
kommit in?  
 
Se till att få reda på 

 om alla varor lämnas på samma plats? 
 hur en varuleverans rapporteras in i affärssystemet?  
 om det är väldefinierat vem som tar emot fakturan? 
 om det är fler än han som sysslar med varumottagning? 
 vilka lagerplatser som används för June-serien? (det finns ett annex för lagring av 

stora komponenter, används även detta?) 
 om det ordnats med en förutbestämd lagerplats för alla varor med samma 

artikelnummer? 
 Vad som avgör om de inkomna komponenterna placeras på mellanlagret eller direkt 

på materialfasaden vid linan?  
 vilka metoder som används för tima förflyttningen ned till materialfasaden med när 

uttagen därifrån kommer att ske? 
 om komponenterna till June-serien batchas ihop så att det finns kompletta kit till varje 

monteringssession/step? 
 Om ja, hur stor andel som batchas och vad som avgör om betchning sker eller 

inte 
 om alla lådor på linans materialfasader samt lådorna på mellanlagret är av samma 

storlek eller om de följer några olika slags standardstorlekar? 
 om han har ansvar för komponenterna hela vägen ut till materialfasaden vid linan eller 

om det är montörerna som hämtar komponenterna från mellanlagret? 
 Vilka typer av kvittenser görs vid uttag från mellanlager till materialfasad respektive 

uttag från materialfasad till användning? 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor till Value Chain Operator samt 
Operations manager 

 
Hur många linor har ni? 
 
Vilka av era båt-typer görs på respektive båtlina?  
 
Hur ofta skiftar båttyp (pausar produktionen av en båttyp till förmån för att kunna börja 
producera en annan på dess lina)?  
 
Krävs någon omställningstid vid skifte av båttyp med tanke på att materialfasader och annat 
kanske måste modifieras för att passa den nya båttypen?  
 
Påverkas respektive båts befintliga material på materialfasaden av ett byte av båttyp på en 
annan lina eller om en lina läggs till/tas bort?  
 
Hur påverkas materialfasaderna vid utnyttjandet av tre istället för två linor? 
 
Är alla era lådor på materialfasaderna på June-linan av samma storlek eller följer de några 
olika slags “standard storlekar”?  
 
Batchas komponenterna till June ihop så att det finns kompletta kit till varje 
monteringssession/step? 
 
Finns det listor över alla ingående komponenter i de färdiga June-båtarna? 
 
Finns det information i affärssystemet om i vilken ordning komponentuttag har gjorts vid 
monteringen av tidigare enheter i June-serien? 
 
(Om ja på de tidigare två frågorna). Diskussionspunkt: Tror du att man kan studera historiska 
komponentuttag för färdigtillverkade June-båtar och jämföra i vilken ordning uttag gjorts med 
hur komponenterna är grupperade i nuläget? Vi tänker att det kan falla väl ut åtminstone för 
den del av monteringsprocessen som är densamma för alla June-båtar, det vill säga innan 
differentieringen.  
 
Frågor som stöd under diskussionspunkten: 
 
Kan man utläsa vikt och volym på respektive komponent? I så fall kan grupperingarna (eller 
subgrupperingar) även anpassas för batchning i lådor med lämplig storlek.  
 
Börjar differentieringen redan när skrovet är klart eller är det först i slutet av linan som 
monteringsarbetet har stora skillnader mellan olika June-båtar?



72 
  

Bilaga 4 
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