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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har utförts vid Elitfönster AB i Vetlanda. Elitfönster AB är 
Sveriges största leverantör av fönster och fönsterdörrar.  
 
Syftet med arbetet är att ta fram åtgärdsförslag för att minska ledtiderna, då korta 
leveranstider blir ett allt viktigare konkurrensmedel. Arbetet innebar en kartläggning av 
nuvarande produktionsflöde och identifiering av problemområden.  
 
Arbetet genomfördes med hjälp av tidsstudier och intervjuer med arbetsledare och 
personal. Arbetet bygger även en hel del på observationer, iakttagelser och studerande 
av statistik.  
 
I stora drag kan man dra slutsatsen att de långa ledtiderna beror på främst två orsaker; 
 

• hyvelbanornas långa ställtider som medför körningar i veckosatser 
• kvalitetsbrister och bristfälliga kvalitetskontroller samt trästycken som 

”försvinner” längs förädlingskedjan. Detta leder till att order får ställas åt sidan i 
väntan på nya/omlackade bitar.  

 
För att erhålla en reducering av produktionsledtiden bör Elitfönster AB i första hand; 
 

• överväga att flytta ut ett eller två produktsortiment, vilket skulle medföra 
reducerade ställtider i hyvelbanorna och därmed en möjlighet att bryta ner 
veckosatserna i mindre satser.  

• sträva mot att synkronisera de olika resursernas cykeltider mot takttiden. 
• skapa stabila processer, det vill säga tillförlitlig utrustning och mångkunnig 

personal, för att kunna minimera buffertar och mellanlager.  
• kontinuerligt kvalitetsarbete i form av leverantörssamverkan och 

kvalitetsutbildningar till personal. 
 
 
 



 
 

 



 
 

 

Abstract 
 
This thesis has been carried out at Elitfönster AB in Vetlanda. Elitfönster AB is 
Sweden’s largest window manufacturer.  
 
The purpose of this report has been to develop proposals for lead-time reduction, when 
a short delivery time has becoming an important competitive strength. The assignment 
involved surveys of present production flow and identification of problem areas.  
 
The project was performed by time studies and interviews of personnel and supervisors. 
Also, there has been a lot of observations and studies of work procedures and statistics.  
 
The conclusion drawn is that the long lead times mainly depend on two reasons:  
 

• The long changeover times in the planing lines which result in weekly-based 
runnings. 

• Low quality, insufficient quality inspections and missing pieces of wood. This 
result in putting orders aside in wait for new/resprayed wooden pieces.  

 
To achieve a reduction of the production lead-time Elitfönster AB ought to: 
 

• consider taking one or two product assortments out of the factory unit. This will 
result in reduced changeover times in the planing lines and with that a possibility 
to break down the weekly based runnings into smaller runnings.  

• strive to synchronize the cycle times of the resources towards the tact time. 
• create stable processes, that is to say reliable equipment and multi competent 

personnel, to be able to minimize storages between resources.  
• continuous quality work in the form of supplier cooperation and quality 

education to personnel. 
 
 
 



 
 

 



 
 

 

Förord 
 
Denna rapport är resultatet av det 10-poängs examensarbete som innebär avslutningen 
på högskoleingenjörsutbildningen Maskinteknik vid Linköpings Universitet. Arbetet har 
genomförts under våren 2006 vid Elitfönster AB:s produktionsanläggning i Vetlanda, 
Småland.  
 
Ett stort tack vill framföras till all personal vid Elitfönster som hjälpt mig under 
projektets gång och bistått med tid och tålamod till att svara på alla mina frågor. Jag vill 
även rikta ett tack till mina handledare, Ander Hjalmarsson vid Elitfönster AB och Lars 
Wennström vid Linköpings tekniska högskola. 
 
 
 
Vetlanda, Juni 2006 
 
Jenny Carlsson 
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1 Inledning 
 

Det inledande kapitlet beskriver arbetets bakgrund och syfte. Här redovisad även 
avgränsningar och vilka metoder som använts. Slutligen ges läsanvisningar till 

rapporten. 
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1.1 Bakgrund 
Elitfönster AB är i dagsläget Sveriges största leverantör av fönster och fönsterdörrar. 
Korta leveranstider på produkterna blir ett allt viktigare konkurrensmedel för att 
tillfredställa kunderna. Idag är leveransledtiden på ett fönster fem till sex veckor, varav 
fyra till fem veckor är produktionsledtid. Den totala tillverkningstiden för ett fönster är 
dock bara några timmar.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att kartlägga produktionsflödet och identifiera problemområden 
samt ta fram åtgärdsförslag för ledtidsreducering. Meningen med att korta ledtiderna är i 
slutändan en fråga om att öka lönsamheten för företaget. 
 

1.3 Direktiv och avgränsningar 
I produktionsanläggningen som studerades produceras i dagsläget sex olika 
produktsortiment. Det finns även en stor variation inom varje produktsortiment. För att 
få en klarare bild av flödet gavs direktiv från företaget att bara studera ett 
produktsortiment, ”Elit Original”.  
Analysen som genomfördes innebar i första hand en kartläggning av 
produktionsledtiden, det vill säga materialetflödet studerades från plockning av 
träämnen i virkeslagret till slutmontering. Även åtgärdsförslagen avser 
produktionsledtiden.  
 

1.4 Metod 
Arbetet inleddes med en processinlärningsperiod i syfte att få en inblick i verksamheten 
på företaget. Observationer, iakttagelser och intervjuer med arbetsledare och personal 
låg till grund för denna process. Detta fortgick även under hela arbetets gång för att 
komplettera information.  
 
Litteraturstudier pågick kontinuerligt under arbetets gång där relevanta teorier och 
synsätt studerades. Fakta samlades in från såväl böcker och tidskrifter som broschyrer 
och elektroniska källor. Detta sammanställdes sedan i Kapitel 2, ”Referensram”. 
 
Kartläggningen genomfördes till största delen med hjälp av tidsstudier men även en del 
statistik studerades. 
Dels genomfördes en studie för att fastställa hur stor andel av leveransledtiden och 
produktionsledtiden som verkligen är värdeskapande tid. Dels genomfördes en 
tidsstudie av hela produktionsflödet genom att fyra olika dagsatser följdes genom hela 
produkionen. Genom att utföra en värdeflödesanalys, där resursernas cykeltider 
räknades fram, kunde flaskhalsar och kritiska resurser identifieras. Därefter 
genomfördes tidsstudier vid några av dessa resurser för att fastställa deras 
utnyttjandegrad, och därav förutsäga om det finns möjlighet att höja utnyttjandegraden 
och därmed minska cykeltiderna.  
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1.5 Läsanvisningar 
I Tabell 1.1 presenteras läsanvisningar. För full förståelse av arbetet rekommenderas 
dock att läsa rapporten i dess helhet.  
 
Tabell 1.1 Läsanvisningar 

 
Kapitel Beskrivning Rekommenderad läsare
2. Referensram I detta kapitel presenteras de teorier och synsätt 

som legat till grund för analysen och 
åtgärdsförslagen.

Läsare som ej är insatta i 
teorier som 
produktionsekonomi och 
Lean produktion. 

3. Företags- och 
produktionsbeskrivning

I detta kapitel presenteras Elitfönster AB. Här 
redogörs även för hur ett fönster är uppbyggt 
och en beskrivning av den aktuella 
produktionsanläggningen och dess resurser. 

Läsare som ej är insatta i 
företaget och 
fönsterproduktion.

4. Analys I detta kapitel redovisas de analyser som 
genomförts och dess resultat.

Läsare som vill sätta sig in 
i hur analysen genomförts

5. Åtgärdsförslag Här presenteras de problemområden som 
identifierats och förslag till åtgärder samt 
fördelar och nackdelar med dessa. 

Läsare som vill snabbt vill 
sätta sig in i problemen 
och dess möjliga 
lösningar.

6. Slutsats och 
diskussion

Här sammanfattas resultaten och 
åtgärdsförslagen, och en uppskattning av dess 
påverkan på produktionsledtiden presenteras.

Alla
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2. Referensram 
 

I detta kapitel presenteras de teorier och synsätt som legat till grund för analysen och 
åtgärdsförslagen. Inledningsvis redovisas grundläggande begrepp och därefter beskrivs 

filosofier och verktyg för det industriella system som nu utvecklas hos världsledande 
tillverkningsföretag, ”Lean produktion”. Slutligen presenteras bland annat de metoder 

som använts i arbetet. 
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2.1 Grundläggande begrepp 

2.1.1 Ledtid 
Olhager (2000) definierar ledtid generellt som ”den tid som förlöper från det att behovet 
av en aktivitet eller grupp av aktiviteter uppstår till dess man har vetskap om att 
aktiviteten eller aktiviteterna har utförts”. Mer kortfattat kan man uttrycka det som tiden 
från behovsidentifikation till behovstillfredsställelse. Olhager (2000) delar in ledtiden i 
tre olika typer, produktutvecklingsledtid, leveransledtid och genomloppstid.  
 
Produktutvecklingsledtid syftar till tiden från start av ett utvecklingsprojekt till dess 
att produkten lanseras på marknaden. 
 
Leveransledtiden är måttet på hur lång tid som förlöper från kundens beställning till 
leverans.  
 
Genomloppstiden delas upp i tre delar, förråds- eller inköpsledtid, produktionsledtid 
och lagerledtid. Förrådsledtiden är den tid som råmaterial och ingående komponenter 
förvaras i förråd, medan inköpsledtiden syftar till leveranstiden från leverantör. 
Inköpsledtiden är intressant för de material och komponenter som måste köpas in direkt 
mot kundorder. Produktionsledtiden är tiden från att materialet tas ut från förråd till dess 
att den färdiga slutprodukten levereras till färdigvarulager eller direkt till kund. De 
produkter som befinner sig i detta stadium brukar kallas PIA, produkter i arbete. 
Lagerledtiden är den tidsperiod slutprodukten ligger i lager innan den levereras till 
kund.  
 

2.1.2 Värde 
För att varor och tjänster ska produceras måste det finnas ett behov. Värdet på en vara 
eller tjänst värderas utifrån detta behov. Olhager (2000) definierar värde som ”det pris 
en kund är villig att betala för produkten”. Kundens uppfattning av varans värde baseras 
oftast på en kombination av kvalitet, flexibilitet, pris och leveransförmåga. 
 

Pris

tet*Flexibiliörmåga*LeveransfKvalitet
Kundvärde

γβα

=  

 
Kunderna vill betala ett lågt pris men önskar hög kvalitet, flexibilitet och 
leveransförmåga. Exponenterna α, β och γ visar den relativa betydelsen av kvalitet, 
flexibilitet och leveransförmåga som kunden uppskattar. För att maximera lönsamheten 
för ett företag krävs alltså en balans mellan värde för kunden och produktionskostnad. 
För att minimera produktionskostnaderna är det därför önskvärt att så stor del som 
möjligt av produktionsledtiden ger ett värde till produkten. Alla de aktiviteter som inte 
innebär en värdehöjning för produkten kallas slöseri, se Kapitel 2.3.4. 
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Produktionsledtiden brukar delas in i fem olika delar. Olhager (2000) och ”Verktyg för 
Lean Produktion” gör följande indelning: 
 

• Transporttid – tid för förflyttningar, det vill säga rörelser av materialet inom 
arbetsplatsen och eventuellt mellan fabriker. 

• Ställtid – den omställningstid som förflyter mellan tillverkning av två olika 
produkter, då resursen är stillastående och inte kan användas. 

• Kötid – den tid som produkten är placerad vid operationen och väntar på att bli 
bearbetad. 

• Produktionstid – själva bearbetningstiden som ger en värdehöjande egenskap till 
produkten. 

• Väntetid – tid som produkten befinner sig i mellanlager, förråd, korgar etc.  
 
Av dessa aktiviter är det bara produktionstiden som verkligen ger produkten en 
värdehöjning. All transporttid, kötid och väntetid betraktas som slöseri. Ställtiden är 
nödvändig för att värdehöjningen ska kunna ske men ska minimeras för att undvika 
slöseri. Olhager (2000) menar att produktionsledtiden oftast består av mer än 90 % icke 
värdeskapande aktiviteter. Han hänvisar även till internationella undersökningar som 
visar att oftast är endast 0,05 % till 5 % av genomloppstiden för en produkt 
bearbetningstid, det vill säga tid då varan tillförs värde. Även i ”Verktyg för Lean 
produktion” redovisas dessa siffror.  
Rother och Shook (2005) definierar tid för värdehöjning som ”tiden för bearbetning i en 
process då värde verkligen adderas till produkten på ett sätt som kunden är villig att 
betala för”. 
 

2.1.3 Cykeltid 
Rother och Shook (2005) definierar cykeltid som ”den tid det tar för en artikel eller 
produkt att bli färdigbehandlad i en process”. Det kan även uttryckas som den tid det tar 
för en operatör att genomföra alla sina arbetsmoment innan de repeteras för nästa 
produkt. Olhager (2000) formulerar cykeltid på liknade sätt, som ”den tid produkten 
tillbringar inom varje station” eller ”tiden mellan två färdigbearbetade produktenheter”. 
Cykeltiden studeras för att försöka erhålla en balans mellan arbetsstationer. För att få ett 
bra flöde och balans ska arbetsinnehållet i varje station vara lika med cykeltiden. Detta 
kan dock vara svårt att uppnå. 
 

2.1.4 Takttid 
Takttid uttrycks enkelt i ”Verktyg för Lean produktion” som ”det mått som anger 
rytmen och tempot i arbetet”. Med andra ord så uttrycker det hur många enheter som 
måste färdigställas varje tidsenhet för att täcka kundbehovet. 
 

Kundbehov

g  tidTillgängli
Takttid =  

 

2.1.5 Flaskhals 
Olhager (2000) definierar en flaskhals som ”en resurs i en produktionskedja som har en 
beläggning som är större eller lika med 100 %”. Det vill säga resursen kan inte möta det 
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kundbehov som finns. En flaskhals ska inte förväxlas med en kritisk resurs. En kritisk 
resurs är den uppbromsande begränsande faktorn i en produktionskedja, men den 
behöver inte vara överbelagd och därmed en flaskhals. Detta innebär att en 
produktionskedja oftast har en kritiskt resurs, medan den kan ha flera eller inga 
flaskhalsar.  
 

2.1.6 Lönsamhet 
När ett företag förädlar sin produkt, det vill säga ger den dess värdehöjande egenskaper, 
uppstår det en kostnad. Skillnaden mellan den intäkt företaget erhåller då de säljer 
produkten, och den kostnad som uppstod vid förädlingen kallas företagets resultat. 
 

KostnaderIntäkterResultat −=  
 
Resultatet är således ett absolut mått och fungerar dåligt då en jämförelse mellan olika 
företag är aktuell. Istället används ett relativt mått som kallas lönsamhet, där resultatet 
sätts i relation till företagets kapital. 
 

Kapital

Resultat
Lönsamhet =  

 
Enligt Olhager (2000) krävs det goda egenskaper inom kvalitet, leveransförmåga, 
kostnadseffektivitet och flexibilitet för att ett företag ska erhålla långsiktig lönsamhet.  
 

2.1.7 Produktivitet 
Skärvad och Olsson (2005) beskriver produktion som den process där man ”skapar 
värde (resultat, nytta) genom att på ett effektivt sätt utnyttja resurser” eller ”input 
omvandlas till output”.  
Produktiviteten är det mått som anger förhållandet mellan input och output. 
 

Input

Output
tetProduktivi =  

 
Enligt Olhager (2000) syftar detta mått främst till jämförelse över tiden för att ange om 
förändring skett till det bättre eller sämre. 
 

2.1.8 Flexibilitet 
Både Skärvad och Olsson (2005) och Olhager (2000) definierar flexibilitet som 
”anpassningsbarhet till ändrade förhållanden”. Aronsson, Ekdahl och Oskarsson (2004) 
väljer att uttrycka det som ”att skapa förutsättningar för att klara av att det inte blir som 
man planerat”. På lång sikt handlar det om förmågan att snabbt och effektivt utveckla 
nya produkter och produktionssystem, och integrera dessa i den befintliga 
produktionsprocessen.  
På kort sikt avses främst så kallad volymflexibilitet och produktmixflexibilitet. 
Volymflexibilitet är förmågan att öka och minska produktionsvolymen vid given 
produktmix. Produktmixflexibilitet handlar om möjligheten att ändra produktmix vid 
given volym.  
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Flexibiliteten hos ett företag är en bidragande orsak till bestående lönsamhet och 
produktivitet. De främsta medlen för ökad flexibilitet är korta omställningstider och 
mångkunnig personal.  
 

2.1.9 Kvalitet 
Kvalitet är ett brett begrepp som kan omfatta både produkter och produktion. 
Produktkvalitet avser vanligtvis produktens förmåga att uppfylla kundens förväntningar 
och krav. Olhager (2000) beskriver det i termer som ”kvalitet är vad kunden vill ha och 
är villig att betala för” och ”kvalitet är när kunden kommer tillbaka men inte 
produkten”. Kvalitet är kopplat till kostnader genom att dålig kvalitet innebär 
kassaktioner och därmed direkta kostnader. Det innebär även indirekta kostnader genom 
att man måste ha högre kapacitet för att klara av att leverera rätt antal felfria artiklar.  
 

2.1.10 Lager och kapitalbindning 
Varor som ligger i lager innebär en låsning av resurser. Kapitalbindning är först och 
främst kostnaden för inköp av insatsvaror för det material som befinner sig i förråd, 
färdigvarulager och PIA (produkter i arbete). Men kapitalbindning innefattar också alla 
de merkostnader som tillkommer vid lagerhållning av material. Dessa kostnader kan till 
exempel innefatta utgifter för lageryta, materialhanteringsutrustning och 
materialhanteringspersonal. Det innebär även så kallade riskkostnader såsom till 
exempel försäkringspremier, inkurans (produkter som inte kan säljas) och kostnader för 
svinn och kassaktioner i samband med hanteringen. Ju mer produkter som befinner sig i 
lager desto högre kapitalbindning. Varorna blir mer värda ju längre fram i 
förädlingskedjan de befinner sig, det vill säga kapitalbindningen ökar. Aronsson, Ekdahl 
och Oskarsson (2004) liknar lagrade varor vid sedelbuntar på hyllorna. Om antalet 
sedelbuntar minskas blir kapitalet tillgängligt för till exempel investeringar och 
avbetalningar på skulder. Istället för att ligga stilla på en hylla kan pengarna istället 
användas för att tjäna fler pengar, som till exempel genom ränta på sparande och 
marknadsföring för ökad försäljning.  
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2.2 Industriella system 

2.2.1 Historik 
Redan på 1450-talet använde sig venetianska skeppsvarv av flytande monteringsbanor 
och utbytbara träkomponenter när de byggde krigsskepp i Medelhavet, och i slutet av 
1700-talet uppmärksammade Adam Smith att uppdelning i mindre arbetsmoment och 
specialisering av arbetet kan leda till ekonomiska fördelar. I mitten av 1800-talet 
uppkom det så kallade ”amerikanska systemet”, maskiner ställdes upp i en ordningsföljd 
som motsvarade tillverkningsprocessen. Men det var först 1913, i Fords T-Fordsfabrik i 
Detroit, som genombrottet för nya industriella system introducerades. Här föddes de 
grundläggande principerna för massproduktion, det industriella system som kom att 
dominera tillverkningsindustrin under större delen av 1900-talet. Massproduktion 
innebär storskalig tillverkning av standardiserade produkter i löpandebandprocesser.  
 

2.2.2 Förändring 
Sedan början av 1980-talet håller dock en stor förändring på att ske i synen på 
produktionsverksamhet. Helling (2001) uttrycker det till och med som ”en dramatisk 
transformation och evolution av industriella system”. Enligt Olhager (2000) betraktades 
produktionen förr som ett givet statiskt system. I den nya synen på industriella system, 
som utvecklades i Japan i början på 1970-talet, ses produktionssystemet istället som 
något påverkbart som enkelt ska kunna anpassas till förändringar såsom ändrade 
marknadsförhållanden och skiftande kundbehov. Detta kan ses som ganska naturligt 
eftersom dagens snabba tekniska utveckling medför att produkterna som produceras 
idag oftast har en betydligt kortare livscykel än förr i tiden. Många industriföretag börjar 
inse att en produktion som är anpassningsbar och lyhörd för förändringar kan skapa nya 
konkurrensfördelar genom korta och säkra leveranstider, billigare produkter och bättre 
flexibilitet gentemot marknaden.  
 

2.2.3 Toyota Production System 
Denna nya syn på industriella system, som skulle utvecklas och bli banbrytande, 
introducerades på Toyota i Japan i början av 1970-talet. Efter en längre kris då företaget 
varit på väg mot konkurs utvecklade produktionsteknikern Taiichi Ohno och företagets 
president Eiji Toyodo detta nya produktionssystem, som inte bara berör själva 
tillverkningen utan kan praktiseras i alla delar av en organisation såsom till exempel 
utveckling, administration och distribution. Fokus i detta system ligger i att tänka 
resurssnålt och eliminera alla former av slöseri, det vill säga ta bort allt som inte adderar 
värde till produkten. Systemet ska sätta kunden och kundens verkliga behov i centrum 
och bedriva en process av ständiga förbättringar. Målet är att öka produktiviteten och 
effektiviteten, korta ledtiderna och minska kostnaderna med bibehållen 
kvalitetsstandard. Toyota kallade systemet för ”Toyota Produktion System”. Toyota 
Production System, TPS, kom att påverka utvecklingen av produktionssystem över hela 
världen. Ett gemensamt namn för dessa system har internationellt blivit ”Lean 
Production”.  
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2.3 Lean Produktion 

2.3.1 Vad innebär Lean Produktion? 
Ordet ”lean” kan översättas i termer som smärt, slank, smidig, vig, välmotionerad och 
utan onödigt fett. En bättre översättning när man pratar om produktion kanske är 
”resurssnål”, som bland annat Olhager (2000) använder sig av. Resurssnål får dock inte 
tas för synonymt med resursminimering, detta är inte vad ”lean produktion” handlar om. 
Eftersom resurssnål har en något negativ klang så har det engelska uttrycket i stor 
utsträckning behållits.  
Lean produktion handlar om att öka lönsamheten och konkurrenskraften genom att sätta 
kunden i fokus och eliminera alla former av slöseri, det vill säga det som inte skapar 
värde och kunden inte vill betala för. I jämförelse med traditionell massproduktion är 
Lean produktion mycket flexibel och klarar stor variantflora, uppnår kortare ledtider och 
strävar mot kundorderstyrning i större utsträckning. I ”Verktyg för Lean produktion” 
beskrivs lean som ett begrepp för att beskriva en process där: 
 

• produkter, en i sänder eller i små partier, befinner sig i rörelse eller flöde. 
• det finns minimalt med produkter i arbete, råvarulager, mellanlager och 

färdigvarulager samt som orderstockar. 
• allt produceras i en takt som bestäms av kundernas aktuella behov. 
• medarbetarna arbetar i självstyrande, flexibla lag för att producera och leverera 

sin del av kompletta varor och tjänster.  
• fokus för intresset ligger i verksamhetens processer snarare än på dess 

funktioner. 
 

Det poängteras också att lean inte bara handlar om tillverkning, för att fullt ut praktisera 
en lean verksamhet måste arbetssättet införas i hela organisationen såsom 
produktutveckling, ekonomi, personal och IT.  
 

2.3.2 Grunder 
”IVF Industriforskning och utveckling AB” har tillsammans med ”Nutek – verket för 
näringslivsutveckling” på sin hemsida sammanfattat grunderna i Lean produktion, där 
ett tempel får illustrera hur principer, metoder och verktyg samverkar i en helhet, se 
Figur 2.1.  

 
Figur 2.1 Lean-templet 
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Grunden i Lean-templet är Stabilitet och Standardisering. Ett måste i en process där 
produkterna ska befinna sig i ständigt flöde är att alla typer av störningar och förluster 
måste elimineras. För att åstadkomma denna stabilitet och störningsfria process krävs 
ett systematiskt sätt att förebygga störningarna. TPU, Totalt Produktivt Underhåll, är en 
omfattande förbättringsprocess där alla i företaget engageras för att eliminera olika 
typer av förluster och störningar i utrustningen. TPU (eng. TPM) består av tre 
grundläggande byggstenar. 
 

• Uppföljning av produktionsstörningar 
• Operatörsunderhåll 
• Förbättringsgrupper 

 
Standardiserat arbete innebär att finna det säkraste, enklaste och mest effektiva sättet 
att arbeta på, och därmed skapa ett enhetligt sätt att utföra varje operation på som är 
oberoende av vem i laget som utför dem. Detta standardiserade arbete ska utformas av 
arbetslaget, med stöd av ledare och produktionstekniker.  
Andra verktyg för att skapa stabilitet och standard är bland annat ”5S” och 
”Visualisering”, som kommer att presenteras längre fram i Kapitel 2.3.4. 
 
Kvalitetsproblem är en form av störning eller förlust och måste till varje pris elimineras 
då det leder till stopp i produktionsflödet, med oönskade följder som minskad 
produktivitet och ökade ledtider och kostnader. Kvalitet i varje led innebär att 
kvalitetsmedvetenhet genomsyrar hela flödet. Det gäller att snabbt identifiera 
grundorsaken till kvalitetsproblemet och vidta åtgärder, helst innan fel uppstår.  
 
Förbrukningsstyrd produktion, som ibland även brukar kallas ”Just In Time” – JIT, 
innebär en strävan efter att producera rätt mängd vid rätt tidpunkt, det vill säga rätt antal 
av rätt artikel levereras till kunden i rätt tidpunkt och med utlovad kvalitet. Detta ställer 
höga krav på produktionens flexibilitet, både vad det gäller volym- och 
produktmixflexibilitet.  
 
Engagemang och lagarbete är centrum i Leantemplet och innefattar flexibla, 
motiverade lagmedlemmar som ständigt söker nya och bättre arbetssätt. Genom att ta 
till vara på medarbetarnas kompetens och utvecklingsvilja skapas insikt om deras 
viktiga och betydande roll i produktionsprocessen. Kontinuerlig utbildning och träning 
ska engagera och motivera lagmedlemmarna till ständiga förbättringar. 
 
Taket i Leantemplet är det som binder samman alla områden, ständiga förbättringar. 
Lean produktion är inget slutgiltigt mål att uppnå utan en kontinuerligt pågående 
process av ständiga förbättringar inom alla nivåer av en organisation.  
 

2.3.3 Tillvägagångssätt 
I ”Verktyg för Lean produktion” presenteras fem steg i processen att skapa en 
verksamhet som är lean.  
 
1. Enas om vad er kund verkligen vill ha. 
Uteslut antaganden och gissningar och ta reda på vad kunden verkligen vill ha, det vill 
säga vad kunden verkligen sätter värde på.  
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2. Lär känna er process. 
Innan åtgärder och investeringar sätts in för att åstadkomma en lean process, måste 
verksamheten kartläggas grundligt för att åskådliggöra hur det nuvarande tillståndet ser 
ut. Detta är ett viktigt steg i processen och ska inte förbigås. Genom att ta till verktyg 
som till exempel värdeflödesanalys fås en helhetsbild av produktionsprocessen. Med 
hjälp av detta steg åskådliggörs de orsaker till slöseri som måste elimineras.  
 
3. Jämna ut flödet. 
För att produkter ska kunna befinna sig i ständig bearbetning och flöde krävs en strävan 
mot kontinuerlig enstyckstillverkning. Detta tillstånd är dock inte helt enkelt att uppnå, 
men ett antal verktyg har utformats för att underlätta denna process, se Kapitel 2.3.4. 
 
4. Ställ om från tryckande till dragande produktionssystem. 
Detta innebär att åstadkomma ett system som styrs av kundernas behov, det vill säga 
kunna tillverka och leverera produkterna i rätt tid.  
 
5. Fortsätt att bekämpa slöseri. 
Hur mycket som än har uppnåtts så måste verksamheten alltid genomsyras av ständiga 
förbättringar och den fortsatta kampen mot att bekämpa slöseri. 
 

2.3.4 Verktyg 
En Lean produktion kan kanske verka enkel och självklar i teorin, men arbetet med att 
införa metoden i praktiken kan vara desto mer komplicerad och komplex. För att 
förenkla denna process och ge vägledning i detta omfattande projekt finns inom varje av 
de fem stegen ett antal verktyg att nyttja. Dessa verktyg presenteras i ”Verktyg för Lean 
produktion”, som är utgiven av den ideella föreningen ”Lean Enterprise Institute 
Sweden”. Nedan följer en kort presentation av att urval av dessa verktyg. 
 
 
Steg 1. Enas om vad er kund verkligen vill ha 
 

• Självutvärdering 
För att få ett grepp om nuläget och vilka förändringar och förbättringar som 
behöver genomföras finns en enkät för självutvärdering. Denna ska besvaras 
ärligt för att få en överblick över vilka områden som inte uppfyller önskvärda 
resultat och är i behov av förbättringsåtgärder. Enkäten behandlar femton 
aspekter av Lean produktion där två påståenden ska värderas med skalan 1 till 5.  
 

1. Påståendet är helt rätt. 
2. Påståendet är delvis rätt. 
3. Det finns element av båda. Ni är halvvägs. 
4. Påståendet är delvis rätt. 
5. Påståendet är helt rätt. 

 
Enkäten finns att beskåda i Bilaga 1. 
Efter klarläggning av vilka områden som kräver förbättringsarbete och efter 
genomförda åtgärder ska självutvärderingen repeteras för att mäta uppnådda 
framgångar.  
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• Olika nivåer av kundbehov 

Genom att ta hjälp av ”Kano-modellen”, en metod som delar in kundbehoven i 
tre olika nivåer beroende på dess grad av kundtillfredställelse, fås en överblick 
av hur väsentliga de olika produktegenskaperna är. De tre nivåerna är följande: 

1. Grundläggande behov – absolut nödvändiga behov som måste ingå 
annars uppstår missnöje. 

2.  Prestandabehov – ”ju mer desto bättre”, till exempel ju kortare 
leveranstid desto nöjdare kunder. 

3. Behov som överträffar förväntningar – en egenskap som kunden inte 
förväntat sig och blir förtjust över. 

Det är dock viktigt att poängtera att kraven och behoven inte är statiska utan 
ändras med tiden och utvecklingen, vad som är ett behov som skapar förtjusning 
idag kan vara ett grundläggande behov inom kort.  
 

• Verksamhetsmätning 
Tydliga och synliga mått och mätvärden är typiska inslag i ett företag med Lean 
produktion. Det hjälper alla att förstå vad som behöver göras, vilken 
prestationsnivå som uppnåtts och var det finns problem. Genom att fastställa 
vilka mått som är relevanta för att mäta verksamhetens effektivitet, och på ett 
lättförståeligt sätt synliggöra dessa för alla inom verksamheten, kan man: 

� garantera att framsteg görs mot uppsatta mål 
� förebygga problem och misstag 
� arbeta med fakta istället för åsikter 
� sätta standarder 
� uppmärksamma framgångar 

Genom att kontinuerligt uppdatera mätvärden fås en aktuell bild av nuläget och 
hur det befinner sig i förhållande till uppsatta etapp- och slutmål. 
 

2. Lär känna er process 
 

• Värdeflödesanalys 
Rother och Shook (2005) inleder häftet ”Lära sig se” med uttrycket ”Alltid när 
det finns en produkt för en kund finns det även ett värdeflöde, utmaningen ligger 
i att kunna se detta flöde.”  
Värdeflödesanalysen är en kartläggning av material- och informationsflöden. 
Detta är ett viktigt hjälpmedel, om detta inte används är det risk för att det bara 
blir isolerade förbättringar som inte påverkar själva flödet eftersom problemet 
bara flyttar uppåt eller neråt i kedjan. Värdeflödesanalysen utförs genom att 
välja ut en produkt eller produktfamilj, och genom att gå ut i verkstaden och 
studera vad som verkligen händer, rita upp en översiktlig processkarta med 
information om bland annat: 
 

� ledtid 
� antal operatörer 
� cykeltid 
� partistorlek  
� mellanlager  
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När en fullständig karta över nuvarande tillstånd har upprättats, ska det upprättas 
ytterligare en för ett önskvärt framtida tillstånd. Värdeflödesanalysen gör det 
möjligt att se hela värdeflödet och identifiera källor till slöseri.  

 
• Spagettikarta 
En vanlig form av slöseri är onödiga rörelser och transporter. En spagettikarta är ett 
enkelt verktyg för att visa fysiska rörelser för artiklar i arbete. Kartan som framställs 
ska visa den nuvarande layouten av produktionsutrustning och med hjälp av pilar 
visa artiklarnas flöde mellan dessa. Kartan användas sedan som underlag för att 
identifiera möjligheter att göra en bättre layout, det är ett snabbt och visuellt sätt att 
uppmärksamma slöseri vid rörelser och förflyttningar.  
 
• Visuell styrning 
För att åstadkomma en lean arbetsmiljö krävs en visuell överskådlighet. Visuell 
styrning innebär: 

� att visa mål, mätetal etc. så att alla känner till vad som skall utföras 
� arbetsstationens standardiserade rutiner 
� märkning, tavlor, färgkoder etc. för att göra det lättare att finna saker och 

hålla ordning 
� enkla uppfinningar för att förhindra misstag 

Visuell styrning skapar ordning och underlättar kommunikationen om vad som 
måste göras eller inte göras. 
 

3. Jämna ut flödet 
 

• Självstyrande lag 
Inom Lean produktion består produktionen av självstyrande, flexibla och 
kompetenta arbetslag som får eget ansvar för att leverera relativt kompletta varor 
eller tjänster, i jämförelse med massproduktionens ensidiga arbetsuppgifter utmed 
löpande bandet. Detta: 

� förstärker känslan av ägarskap och ansvar hos laget 
� tar bort en massa slöseri i form av transporter, väntetider och revirtänkande 

mellan avdelningar 
� gör planering lättare 
� befrämjar utveckling av mångkunnighet och förbättrar arbetstillfredsställelse 
� skapar en naturlig enhet för förbättringsåtgärder 
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• 5 S för arbetsplatsens skötsel 
Denna metod är ett enkelt och effektivt sätt att förbättra arbetsplatsens skötsel och 
därmed ta bort olika former av slöseri. Ursprungligen står de 5 S:en för japanska 
ord, men har översatts till motsvarande svenska. 
 

Tabell 2.1  5 S för arbetsplatsens skötsel. 
 

Seiri Sortera Arrangera Identifiera onödiga saker och ta bort dem.

Seiton Strukturera Ordna Placera alla saker nära där de ska användas, begränsa antalet.

Seiso Städa Renlighet Ta bort skräp, smuts, damm och skrot. Se till att verktyg, utrustning 
och arbetsplats är rena och snygga.

Seiketsu Standardisera Prydlighet Gör S1, S2 och S3 till en vana. Var öppen med information och följ 
standarder för att få problem synliga och åtgärdade. Använd visuell 
information och styrning. 

Shitsuke Skapa vana Disciplin Arbeta enligt standarder. Träna alla. Ständiga förbättringar. 
Regelbundna utvärderingar.

 
Med hjälp av 5S skapas en säkrare och mer tillfredställande arbetsmiljö där slöseri 
åskådliggörs.  

 
• Snabbare omställningar (SMED-metoden) 
Ställtiden kan ofta bli ett problem då det förekommer flera olika produktsortiment 
som skall samsas om samma resurser. Syftet med reducerade ställtider är att få så 
mycket som möjligt av förberedelser utfört medan maskinen är igång och sedan 
använda så lite tid som möjligt på båda dessa aktiviteter. SMED-metoden är ett 
hjälpmedel som systematiskt går igenom hur ställtiderna kan minskas och därmed 
korta cykeltiderna, få snabbare genomloppstider, utnyttja resurserna effektivare samt 
få en bättre förmåga att skifta mellan produktvarianter. 

 
• Felsäkring – Poka Yoke 
Felsäkring innebär att vidta åtgärder för att säkerställa att fel eller avvikelser inte 
kan inträffa. Detta kan innebära till exempel checklistor, kvalitetskontroll, 
modifiering av maskiner och så vidare. Man brukar dela in felsäkring, Poka Yoke, i 
tre typer: 

� Kontakt – fysiska egenskaper används för att upptäcka en speciell egenskap, 
till exempel föremål som bara passar på ett sätt 

� Konstant antal/mängd – om inte rätt antal aktiviteter eller rörelser utförs ges 
varningssignal 

� Utförandesekvens – säkerställer att processteg utförs i rätt ordningsföljd 
Syftet med Poka Yoke är att förhindra och uppmärksamma om fel har gjorts. Genom 
att förebygga misstag fås ett jämnare flöde och slöseri förebyggs. 

 
• Totalt Produktivt Underhåll, TPU 
Som tidigare nämnts så är förutsättningen för ett jämnt och oavbrutet flöde, utan 
onödiga mellanlager och buffertar, att utrustningar och maskiner är tillförlitliga och 
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inte orsakar stopp i flödet. TPU innefattar ett antal metoder för att säkerställa att 
varje maskin i en produktionsprocess alltid kan utföra den uppgift som fordras utan 
att produktionen avbryts. Anledningar till stillestånden kan till exempel vara 
maskinhaverier, omställningar och injusteringar, tomgång och småstopp, 
kassaktioner och omarbetningar osv. Med hjälp av TPU kan man säkerställa att 
normala förhållanden bibehålls, avvikelser upptäcks tidigt och snabba åtgärder 
vidtas.  
TPU är ett omfattande projekt men kan sammanfattas kort i ett typiskt 

genomförande: 
 

1. Samla in data såsom historik på utrustning, nuvarande prestanda osv. 
2. Sätt mål för utrustningen prestanda. 
3. Börja med en rengöring och bedöm utrustningens nuvarande skick.  
4. Planera och genomför renovering. 
5. Utveckla checklistor för löpande underhåll och kontroll. 
6. Genomför, upprätthåll och förbättra underhållsrutiner regelbundet.  
7. Utför regelbundet kontroller och analyser för att undvika problem. 
8. Följ upp prestationsförmågan för maskinen/utrustningen.  
 

För att uppnå ett kontinuerligt enstycksflöde är utrustningens tillförlitlighet 
grundläggande, och därmed är TPU ett viktigt hjälpmedel i processen mot en Lean 
produktion. 

 
• Enstycksflöden 
Ett enstycksflöde innebär inga eller minimala mellanlager, inga köer och väntetider 
samt inga onödiga förflyttningar, det vill säga det yttersta målet för en snabb och 
resurssnål organisation. Fördelarna med enstycksflöden är: 
 

� kortare ledtider och snabbare cykeltider 
� större lyhördhet för kundens krav 
� bättre kvalitet 
� avsevärd reduktion av PIA 
� högre produktivitet 
� reducerade kostnader 

 
För att åstadkomma ett enstycksflöde behövs de flesta av de ovan presenterade 
verktygen och troligtvis några till. Detta tillstånd är inget man uppnår på kort tid, 
utan det är en process som kan ta flera år men varje steg på vägen mot målet är 
viktigt. 

 
4. Ställ om från tryckande till dragande produktionssystem. 
 

• Takttid 
Takttiden, som presenterades ovan, är ett mått som anger rytmen och tempot i 
arbetet, det vill säga hur många enheter som måste färdigställas varje tidsenhet för 
att täcka kundbehovet. För att uppnå ett jämnt flöde måste de olika stationerna 
cykeltider vara synkroniserade med takttiden, annars uppstår lätt buffertar och 
mellanlager i produktionsflödet.  
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• Dragande produktionssystem 
I ett dragande produktionssystem drivs aktiviteterna av kundernas behov. Saker görs 
bara när de behövs, i nödvändiga kvantiteter och till överenskommen specifikation. 
Detta ställer krav på företaget att vara flexibelt och snabbt kunna reagera på 
förändringar i kundernas behov. Transformationen till ett dragande 
produktionssystem är även detta ett tillstånd som kan ta lång tid att uppnå, där det 
krävs att flertalet av de presenterade verktygen nyttjas.  

 
• Kanban 
Ett Kanban system är ett system för material- och produktionsstyrning. Det är ett 
verktyg som säkerställer ett dragande produktionssystem där leverans sker av rätt 
produkt i rätt antal och i rätt tid. Idén är att arbeta baklänges genom att varje 
arbetsstation beställer fram det material de vill ha från föregående station. På ett 
typiskt Kanbankort ges information om antalet artiklar som efterfrågas, dess 
artikelnummer, från vilken station beställningen är gjord och till vilken station 
beställningen levereras. Kanbans måste inte var i kortform utan kan även 
förekomma som behållare, ljussignaler, golvmarkeringar eller datakommunikation 
etc.  

 
5. Fortsätt att bekämpa slöseri 
 

• Presentation av fakta 
En av de viktigaste principerna för en effektiv resultatmätning är att presentera fakta 
om prestationsförmågan så att alla vet hur de bidrar till att övergripande mål kan 
nås. Verktyget används på följande vis: 
 

1. Identifiera viktiga mått och mätetal som ger en god bild av 
prestationsförmågan hos lagen, avdelningarna och hela företaget. 

2. Säkerställ regelbunden insamling av noggrann och aktuell information till en 
rimlig kostnad.  

3. Konstruera en stor och tydlig informationstavla för att presentera 
mätresultaten. 

4. Vidta åtgärder så att alla som arbetar i området förstår mätsystemet, varför 
mätetalen är viktiga och på vad sätt de underlättar deras arbete.  

5. Besluta vem som skall vara ansvarig för att hålla informationen uppdaterad. 
6. Säkerställ att informationen alltid är uppdaterad och riktig. 
7. Gå igenom de senaste mätningarna vid regelbundna lagmöten för att belysa 

framsteg och enas om hur problem ska tacklas. 
 
Genom klar och tydlig information om prestationsförmågan ges erkännanden vid 
framgångar och framhäver områden som måste angripas för förbättringar.  
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• 7 former av slöseri 
Alla aktiviteter som inte adderar värde till produkten är slöseri. Genom att fokusera 
på att eliminera alla former av slöseri fås en mer kostnadseffektiv och resurssnål 
verksamhet med kortare ledtider. Slöseriet kan delas in i sju olika former; 
 

Tabell 2.2 7 former av slöseri. 
 

Överproduktion Tillverka mer än det behövs eller tidigare än det behövs. 

Väntan Väntan på att någonting ska hända.

Transporter Onödiga transporter som till exempel att placera material mellan 
arbetsstationer eller runt omkring.

Överarbete - 
Felaktiga processer

Att göra mer arbete än kunden kräver till exempel onödiga kontroller eller 
dubbelarbeten.

Mellanlager Lager som är större än vad de behöver vara, av till exempel råmaterial, 
produkter i arbete eller färdiga produkter.

Rörelser Onödiga rörelser när medarbetarna utför sina jobb såsom till exempel 
böjningar, sträckningar, lyft och förflyttningar.

Omarbete - 
Produkter med fel

Reparationer och omarbeten av defekta produkter tillför inget värde för 
kunden. 

 
I vissa fall talas det även om ytterligare två former av slöseri, i ”Verktyg för Lean 
produktion” nämns fallet då ”produkten inte motsvarar kundens krav” och därmed 
uppstår slöseri i form av hantering av returer och klagomål. På IVF:s hemsida 
nämns även ”medarbetarnas outnyttjade kreativitet” som ett slöseri.  
Orsakerna till alla dessa slöserier måste identifieras, tas bort och regelbundet 
kontrolleras så att de inte återuppstår. Att fokusera på att eliminera alla dessa former 
av slöseri är den effektivaste vägen mot en Lean produktion. 

 

2.3.5 Lean produktion i Sverige 
I en artikel i ”Teknik & Tillväxt” (2004) hävdar författarna Bökmark och Andersson att 
svenska företag är bland de sämsta i västvärlden på att sänka sina kostnader, det är inte 
alls ovanligt att den värdeskapande tiden i orderprocessen är under 1 % av den totala 
tiden. Därför finns det en stor potential för svensk industri i att börja anamma och 
praktisera Lean produktion. Tillämpningarna av Lean produktion är idag ganska 
sällsynta i Sverige men det finns framgångsrika exempel såsom till exempel Scania som 
utvecklat ”Scania Produktions System”, som i grunden bygger på Lean produktion.  
I ”Verktyg för Lean produktion” (2001) skriver Jan Helling om projektet 
”Världsmästarna II” som genofördes 1999/2000, där man konstaterade att såväl 
kunskaper som erfarenhet från praktisk tillämpning av Lean produktion var mycket 
begränsade inom svensk industri. För att råda bot på detta bildades i oktober 2000 
”Lean Enterprise Institute Sweden”, en nätverksorganisation och ideell förening där 
företagsrepresentanter, forskare och konsulter kunde finna en mötesplats för utbyte av 
kunskaper och erfarenheter med varandra och med ”Lean Thinkers” i andra delar av 
världen. 2003 bytte föreningen namn till ”Lean Forum”. 
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2.3.6 Implementering 
Det finns många råd, föreskrifter, verktyg och framgångskoncept i böcker och artiklar 
som beskriver Lean produktion och hur övergången till detta nya framskridande 
industriella system ska ske. På IVF:s hemsida sammanfattas dock de viktigaste 
ingredienserna som bör finnas med i utvecklingen av Lean produktion. Sedan är det upp 
till varje organisations förutsättningar, ambitioner och mognad att avgöra hur man vill 
gå tillväga.  
 
Visualitet – det ska vara enkelt att bedöma hur man ligger till och vad som behöver 
göras, detta gäller allt från hur övergripande planer följs upp, projekt genomförs och hur 
produktionen löper. 
 
Ledningens engagemang – ledningen måste vara genuint intresserad, och visa det. 
 
Involvera alla – att ta tillvara på den enorma kraft som finns i medarbetarna är en 
förutsättning för att få önskade effekter av arbetet. 
 
Enkla metoder – avancerade metoder och tekniska lösningar hjälper inte alltid 
företaget. 
 
Gå dit där det händer – lös problemen ute i verkstaden istället för i ett mötesrum för 
att inte missa grundorsakerna till problemen. 
 
Disciplin – uthållighet och att uppgjorda standarder följs är viktigt i det långsiktiga 
arbetet  med ständiga förbättringar. 
 
Ingen syndabock – en miljö där medarbetarna känner sig säkra och vågar komma med 
förslag om förbättringar, utan att riskera att bli uthängda. 
 
I projektet med att införa Lean produktion är det viktigt att komma ihåg att hela tiden 
tänka i flöden istället för i avgränsade tillverkningsprocesser. Det vill säga utveckla 
kompletta system för Lean produktion istället för att åstadkomma enskilda 
processförbättringar.  
Vid arbetet med att implementera Lean produktion brukar positiva resultat kunna ses 
relativt snart, men att se de stora effekterna är en långsiktig process. Jan Helling skriver 
i en artikel i ”Underleverantören” (2001): ”Lean, liksom Mass, är ett begrepp som står 
för paradigmskiften i industriell verksamhet. Det är inget ”snabbfix” att ta till för 
företagsledare som tvingas att på kort tid revolutionera företagets förmåga att leverera 
pengar till aktieägare. Det handlar om långsiktiga förändringar för företaget i sin helhet. 
Inte minst förändringar när det gäller mentala processer.”  
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2.4 Tid som konkurrensmedel 
Som tidigare nämnts så är leveransförmåga en viktig faktor för företagets lönsamhet och 
ett starkt konkurrensmedel. Förr var leveransförmåga inget större problem, då det löstes 
med lagerhållning av varor som direkt kunde skickas ut till kunden. Men i takt med att 
kraven på flexibilitet och kundanpassning ökade, samt ökade kostnader för 
lagerhållning av produkter, ses idag lager oftast mer som en belastning än en tillgång. 
Ska man idag kunna ha god leveransförmåga med kort leveranstid gäller det att snabba 
upp processerna och korta ledtiderna. Aronsson, Ekdahl och Oskarsson (2004) beskriver 
hur flera företag, bland annat ABB, erfarit att genom fokusering på tidsreduktioner sker 
förbättringar även när det gäller kostnader, kvalitet och leveransservice. Att 
tidsreduktioner medför förbättringar inom dessa områden bygger på att om tiderna ska 
minskas måste saker göras rätt från början, eftersom det inte kommer att finnas tid för 
korrigeringar. Då minskar även kostnaderna för att åtgärda problemen.  
En fördel med att använda tid som verktyg är att den är relativt lätt att mäta och lätt för 
människor i organisationen att förstå. Det är för vissa inte lika greppbart att förstå hur 
kostnaderna påverkas av de förändringar som görs.  
BMW:s förre ordförande von Kunheim lär enligt Aronsson, Ekdahl och Oskarsson 
(2004) uttalat orden ”The big don´t eat the little, the fast eat the slow”. Citatet bygger på 
att tiden blir allt viktigare för att överleva på en konkurrenssatt marknad. I slutändan är 
det inte tid man vill spara utan tidsreduceringen ska leda till bättre lönsamhet. Tid är ett 
verktyg för att uppnå lägre kostnader och bättre leveransservice.  
Dock bör det påpekas att tidsfokusering inte är en garanti för framgång. Om inte 
tidfokuseringen sker på ett klokt sätt kan den istället leda till ökade kostnader och sämre 
leveransservice.  
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2.5 Utformning av produktionsprocesser 
Målsättningen med en produktionsprocess är generellt sett högt kapacitetsutnyttjande, 
korta genomloppstider och hög flexibilitet enligt Olhager (2000). För att uppnå detta 
krävs en väl genomtänkt utformning och layout av produktionssystemets utrustning med 
hänsyn till de produkter som ska tillverkas. För att uppnå ett högt kapacitetsutnyttjande 
krävs att kapaciteten i de olika produktionsavsnitten anpassas väl både till varandra och 
till efterfrågan på marknaden.  
Kapaciteten i de olika produktionsavsnitten bör anpassas så att stationer med eventuell 
överkapacitet placeras i slutet av produktionskedjan för att skapa ett ”sug genom 
verkstaden”. Med andra ord bör en kritisk resurs placeras i början av processen.  
Olhager (2000) delar in utformningen av produktionsprocesser i fem grundtyper. 
 

• Fast position 
• Funktionell verkstad 
• Flödesgrupp 
• Lina 
• Kontinuerlig tillverkning 

 

2.5.1 Fast position 
Fast position syftar till att produktionen sker på plats, till exempel byggnationer av hus, 
broar och stora objekt till bygg-, kraft- eller varvsindustrin. Här måste 
produktionssystemet anpassas till det stillaliggande objektet, medan personella och 
maskinella resurser är flexibla och flyttbara.  
 

2.5.2 Funktionell verkstad 
En funktionell verkstad är en maskinorienterad produktionstyp där maskiner med 
liknade funktioner samlas på ett ställe. Alla operationer av en bestämd typ sker inom ett 
avgränsat område, se exempel i Figur 2.2. Denna produktionstyp är vanlig hos till 
exempel mindre specialistverkstäder där flexibilitet och förmågan att kunna bearbeta 
många olika typer av produkter är viktigt. Fördelarna med en funktionell verkstad är att 
många olika produktvarianter kan tillverkas i samma produktionssystem. Nackdelarna 
är att det ofta skapas ett väldigt komplext materialflöde och därmed stor risk för 
köbildningar, långa genomloppstider och hög kapitalbindning.  
 

Borrning

Slutmontering

In- & utleverans

Förråd

Färdigvarulager

Kontor

Lackering

Svarvning

Kapning

Fräsning

 
 
Figur 2.2 Exempel på funktionell verkstad. (Olhager 2000) 
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2.5.3 Flödesgrupp 
För att korta genomloppstiderna och minska kapitalbindningen utvecklades 
flödesgrupper ur den funktionella verkstaden. För att skapa enklare och kortare 
transportvägar och materialflöden anpassas istället fabrikslayouten efter hur produkten 
tillverkas och monteras. Flödet ska vara så enkelt och rakt som möjligt, helst enkelriktat 
från in- till utleverans. För att denna produktionstyp ska fungera krävs en relativt liten 
produktvariation med hög efterfrågan. Kapacitetsutnyttjandet kan också bli ganska lågt i 
vissa resurser, då det ofta förekommer en kritisk resurs eller flaskhals. Denna kritiska 
resurs brukar kallas styrande maskin och bestämmer hela produktionstakten. Resterande 
maskiner kallas kompletteringsmaskiner.  
 
 
 
          
         
         
         
         
         
              Inbuffert          Styrande maskin    Kompletteringsmaskin    Utbuffert 
 
Figur 2.3  Exempel på flödesgrupp. (Olhager, 2000) 

 

2.5.4 Lina 
En lina, eller line, är vanlig vid massproduktion av standardiserade produkter. Här 
sammanbinds de flödesorienterade resurserna med en automatiserad materialtransportör. 
En lina ger en kort genomloppstid, enkel materialhantering och låga transportkostnader. 
Dock blir oftast flexibiliteten i volym- och produktmix lidande och investeringarna i 
utrustningen kan bli höga.  
 
         
 
          
         
         
         
         
 Förråd              Station 1  Station 2                 Station 3 Förråd el. direkt till kund 
 
Figur 2.4 Exempel på lina. (Olhager, 2000) 

 

2.5.5 Kontinuerlig tillverkning 
I till exempel metallindustrin, pappersindustrin och bryggerier, där produkten mäts i 
meter, ton eller liter istället för styck, pågår oftast en kontinuerlig tillverkning. 
Processen ses här som en producerande enhet med ett inflöde av material och ett utflöde 
av produkter. Produkterna har oftast genomgående stor volym och de enskilda 
kundorderna är oftast stora.  
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2.6 Återrapportering 
Syftet med återrapportering är att återkoppla information till de olika planeringsnivåerna 
samt kunna göra uppföljningar av produktionen. Återrapportering innebär att 
information om utförda aktiviteter, såsom till exempel ställtider, operationstider och 
bearbetad kvantitet, redovisas. Ju högre återrapporteringsfrekvens är, desto mer 
noggrann blir produktionsuppföljning. Dock måste en avvägning göras, mellan värdet 
av ständigt uppdaterad produktionssituation och det tillhörande merarbete som 
tillkommer med detta.  
 

2.7 Arbetsstudier 
För att utveckla och använda sig av de mest lönsamma produktionsmetoderna 
genomförs så kallade arbetsstudier. Det innebär en kartläggning och värdering av 
samspelet mellan människor, material och anläggningar. Olhager (2000) delar upp 
arbetsstudierna i två områden, metodstudier och arbetsmätningar. Metodstudier syftar 
till att finna bästa sätt att utföra ett arbete. Tillvägagångssättet och systematiken vid 
metodstudier innebär: 
 

• Välj ut ett arbete som är i behov av metodförbättring. 
• Samla in fakta om hur arbetet utförs genom intervjuer, iakttagelser, statistik och 

processflödesanalyser. 
• Bearbeta insamlat material, granska fakta kritiskt och ifrågasätt nuvarande 

arbetssätt. Sträva efter att ta bort olämpligt arbete och skapa omväxling, 
arbetstillfredsställelse och bättre arbetsmiljö. 

• Utarbeta den nya arbetsmetoden. 
• Genomför det nya arbetssättet. 
• Genomför regelbunden uppföljning för att underhålla och säkerställa 

arbetssättet. 
 
Arbetsmätningar utförs för att fastställa hur lång tid det tar att utföra arbetet, det vill 
säga ta fram standardtider i produktionen. En av metoderna vid arbetsmätningar är 
tidsstudier. Tidsstudier är en form av direktanalys, arbetet analyseras direkt genom att 
studera hur det utförs. Stoppur används för att mäta synligt och repetitivt arbete. Efteråt 
räknas medelvärden av de observerade tiderna ut för att få ett rättvisande resultat.  
 

2.8 Ganttschema 
Ganttscheman används oftast som hjälpmedel vid inplanering av ordrar i 
tidsplaneringen. Schemat anger, för en viss period, produktionsföljden och den tid varje 
enhet/order/sats ska befinna sig i de olika resurserna. Tiden kan till exempel redovisas i 
veckor, dagar, timmar eller minuter. På detta sätt åskådliggörs enhetens/orderns/satsens 
planerade väg genom hela produktionsprocessen.  
Ganttschemat kan också användas för framställning av resultat från tidsstudier, för att 
kunna åskådliggöra hur produktionskedjan egentligen ser ut och hur väl den stämmer 
överens med den fastställda planeringen. Exempel på Ganttscheman kan ses i Bilaga 2.  
Ett Ganttschema kan vara antingen ett manuellt visuellt system, till exempel legobitar 
som utgör ordrar på en legotavla, eller ett datorbaserat system.  
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3 Företags- och produktionsbeskrivning 
 

Detta kapitel inleds med en presentation av företaget, Elit Fönster AB, genom en 
beskrivning av bland annat dess historik, ägarskap och produktsortiment. Därefter 

följer en redogörelse av ett fönsters komponenter och dess uppbyggnad, samt en 
beskrivning av den aktuella produktionsanläggningen och dess resurser. 
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3.1 Företagspresentation 

3.1.1 Företaget 
Elitfönster AB är Sveriges största fönstertillverkare och levererar fönster och dörrar till 
såväl villor som stora byggprojekt. Huvudparten av de fönster som produceras är 
kundspecifika. Större delen av produkterna säljs i Sverige genom ett rikstäckande nät av 
byggfackhandlare och en egen säljkår. Företaget fokuserar på att genom utveckling och 
ständig förbättring av såväl produkter som organisation, möte kundernas krav på 
kvalitet och funktionalitet.  
 

3.1.2 Ägarstruktur 
Elitfönster AB ingår i Inwido AB, som ägs av koncernen Ratos AB. Ratos är ett 
börsnoterat svenskt ägarbolag med 29 000 ägare.  
Inwido AB hade år 2005 en ägarstruktur enligt Figur 3.1.  

InwidoAB 2005

UAB Storke Opti Wood
Litauen
100%

Storke AS
Danmark

100%

DVI AS
Danmark

50%

Elitvinduet AS
Danmark

100%

INWIDO Danmark A/S
Omsättning: 260 MSEK
Antal anställda: 155
Ägarandel: 60%

Elitfönster AB
Sverige
100%

Elitdörren
Sverige
100%

Överums Fönsterfabrik
Sverige
100%

Allmogefönster i Sverie AB
Sverige
100%

Fönsterinstallatören i Sv AB
Sverige
100%

Lenhovda Fönster AB
Sverige
100%

Hajomfönster
Sverige

70%

Hajomfönster
Sverige

70%

Swedhouse Ltd
Storbritannien

100%

Moddörr
Sverige
100%

ScanWin
Polen
50%

SnickarPer
Sverige
100%

Ostvik Fönster
Sverige
100%

Norsjöfönster AB
Sverige
100%

INWIDO Sverige AB
Omsättning: 1500 MSEK
Antal anställda: 1105
Ägarandel: 100%

Diplomat AS
Norge
100%

Diplomat AB
Sverige
100%

Norgro Dörrlev. AB
Sverige
100%

Diplomat Holding AS
Norge
100%

Diplomat Projekt AS
Norge
100%

Diplomat Scand. AS
Norge
72%

Elitvinduet AS
Norge
100%

INWIDO Norge AS
Omsättning: 380 MSEK
Antal anställda: 35
Ägarandel: 80%

Pihlavan Ovi OY
Finland
100%

Pilhava Ikkuna OY
Finland
100%

INWIDO Finland OY
Omsättning: 370 MSEK
Antal anställda: 170
Ägarandel: 70%

INWIDO AB
Omsättning: 2510 MSEK
Antal anställda: 1465

 
Figur 3.1 Ägarstruktur Inwido AB 2005 
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3.1.3 Produktion 
Inwido Sverige AB har åtta produktionsenheter i Sverige, sex fönsterfabriker, två 
ytterdörrsfabriker och en glasfabrik. I Elitfönster AB ingår två av fönsterfabrikerna, en 
belägen i Vetlanda och en i Lenhovda. Resterande fyra fönsterfabriker är belägna i 
Bjurträsk (Norsjö), Överum, Edsbyn och Åshammar. Glasfabriken ligger i Lenhovda.  
Produktionsanläggningen i Vetlanda har cirka 280 anställda och en produktionsyta på 
35 100 m2. Lenhovdas produktionsanläggning har cirka 350 anställda och en 
produktionsyta på 28 100 m2. Huvudkontoret är beläget i Vetlanda.  
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Figur 3.2 Produktionsanläggningar 

 

3.1.4 Historik 
I början av 1920-talet hade ett antal skogsbönder i Lenhovda i Småland problem med att 
få avsättning för sina skogsråvaror. För att själva kunna ta hand om och vidareförädla 
sina skogsråvaror bildade de aktiebolaget Lenhovda Snickerifabrik. Bolagets inriktning 
skulle vara att tillverka byggnadssnickerier till den svenska marknaden. Under åren som 
följde tillverkades inte bara byggnadssnickerier utan även garage, väggblock, 
kyrkbänkar, trädgårdsmöbler, köksinredningar, trappor och fönster med mera.  
1953 beslutade man sig för att specialisera sig på fönstersnickerier. Jämsides med 
snickeriproduktionen drev företaget ett eget sågverk och ett hyvleri. Större delen av 
sågverkets produktion gick till den egna fönstertillverkningen men man sålde även till 
andra kunder.  
Under följande år utvecklades företaget och man började vidareförädla 
fönstersnickerierna genom att måla och glasa enheterna. Som en av de allra första 
fönstertillverkarna i Sverige kunde man nu erbjuda sina kunder helt färdigmålade och 
glasade fönster.  
Ännu ett genombrott kom 1972, då man som första fönstertillverkare i Sverige 
introducerar det så kallade vridfönstret, även kallat H-fönster. H-fönstret är försett med 
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H-beslag, som gör det möjligt att vrida runt fönsterbågen 180° utanför fasaden. Fönstret 
utsida hamnar därvid inåt rummet. Konstruktion gör det lättare att putsa fönster och att 
använda isolerglasrutor.  
1977 investerade företaget i en anläggning för djupimpregnering av virke, 
vacuumimpregnering. Två år senare, 1979, byggdes en glasfabrik för tillverkning av 
isolerglasrutor. 1988 köps största konkurrenten Etri Fönster AB upp och Elitfönster blev 
nu Sveriges ledande fönstertillverkare.  
1996 går Myresjöfönster i Vetlanda och Elitfönster i Lenhovda ihop och bildar ett helt 
nytt bolag, Elit Fönster AB. Företaget blev då helägt av Skanska AB och har sitt 
huvudkontor beläget i Vetlanda samt fristående tillverkningsenheter i Vetlanda och i 
Lenhovda.  
Elit Fönster AB är år 1998 det första fönsterföretaget som introducerar ett U-värde på 
1,3 som standard på treglasprodukter, och år 2002 breddas produktsortimentet med 
ytterdörrar, takfönster och skjutdörrar. 
 

3.1.5 Kvalitet 
Ett fönster från Elitfönster AB består av drygt 150 detaljer som ska sättas samman till 
en fungerande enhet som ska samverka och hålla under många år framåt. Alla Elit 
fönster har en garanti på 10 år. Ett Elitfönster är kvalitetssäkrat genom P-märkning, 
vilket är ett tillstånd utfärdat av Statens Provningsanstalt och försäkrar att tekniska 
kriterier är uppfyllda. Företaget var först i Norden med Svanmärkta fönster och är 
certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001. I augusti 2005 publicerades 
resultaten från ett stort fönstertest i tidningen Råd & Rön, där Elitfönster blev utnämnd 
till bäst i test. Testerna gällde U-värde, regntäthet, lufttäthet, risk för kondens med mera.  
 

3.1.6 Miljö 
Elitfönster har en miljöpolicy som går ut på att hela verksamheten ska genomsyras av en 
stark omsorg av miljön. Miljöarbetet baseras på ett helhetstänkande där produktens hela 
livscykel tas i beaktande, från framställning av råvaran till användning och återvinning.  
Företagets huvudriktlinjer för miljöarbetet lyder enligt följande: 
 
• Svensk lagstiftning och tillståndsvillkor är minimikrav för vårt miljöarbete, vilket skall 
präglas av öppenhet gentemot företagets alla intressenter. 
• Genom engagerade och kunniga medarbetare skall vårt miljöledningssystem hållas 
levande och präglas av ständiga förbättringar. 
• I våra tillverkningsprocesser sträva efter att förädla råvaror på ett resurseffektivt sätt 
med låg påverkan på miljön. 
• Förse våra kunder med produkter som bidrar till minimal miljöpåverkan vid 
användandet.  
• Valet av våra leverantörer ska baseras på deras vilja och förmåga att bedriva ett aktivt 
miljöarbete samt på deras produkters förmåga att uppfylla våra miljökrav. 
 
Ett fönsters viktigaste bidrag till miljön är energibesparingen, det vill säga dess 
värmeisolerande förmågan. Måttet på denna förmåga kallas U-värde, och anger hur 
mycket värmeenergi som fönstret avger per kvadratmeter för varje grads 
temperaturskillnad mellan inne och ute. Det vill säga ju lägre U-värde desto bättre 
värmeisolerande förmåga. U-värdet anges i enheten W/m2K.  
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Elitfönster har idag ett U-värde på 1,3 W/m2K som standard på sina treglasprodukter. 
Detta kan jämföras med vanliga fönster som såldes på 1960-talet, där U-värdet låg på 
2,5-3 W/m2K. Denna skillnad i U-värde ger en reduktion av energiförlusterna med 60-
70 %.  
 
Då fönstret har nått slutet på sin livslängd ska det kunna återvinnas. För att underlätta 
demonteringen och återvinningen av Elit Fönsters produkter finns 
demonteringsanvisningar. Mer än 60 % av fönstret består av trävirke, glas och 
stålbeslag, vilka alla kan återvinnas och på så sätt minska uttaget av nya råvaror.  
 
För att öppet redovisa allt som kan vara av betydelse för kretsloppet vid tillverkningen, 
har Elitfönster miljövarudeklarationer på alla sina produkter. Dessa är oberoende och 
framtagna av Institutet för Träteknisk Forskning. 
 

3.1.7 Sortiment 
Elitfönster har det bredaste produktsortimentet på den svenska marknaden. I sortimentet 
ingår följande: 
 

• Elit Original Trä 
Klassiskt treglasfönster i trä. Finns som H-fönster, med fast karm, utåtgående 
sidohängt eller utåtgående fönsterdörr. Har ett U-värde på 1,3 W/m2K som 
standard. 

 
• Elit Original Aluminium 

Samma konstruktion som Elit Original Trä, men med en aluminiumklädd utsida 
som medför ett minimum av framtida underhåll.  

 
• Elit Extreme 

Treglasfönster med väldigt hög energibesparing, hela konstruktionen har ett U-
värde på 1,2 W/m2K. Fönstret har aluminiumklädd utsida och självrengörande 
glas. Detta innebär att glaset har en beläggning som reagerar med UV-strålning 
och bryter ner organisk smuts. Regnet sköljer sedan bort smutspartiklarna. Finns 
som H-fönster, med fast karm, utåtgående sidohängt eller utåtgående 
fönsterdörr. 

 
• Elit Tradition 2 

Ett fönster i gammaldags stil med tvåglas isolerruta, och ett U-värde på 2,7 
W/m2K. Fönstret är försett med klassiska fönsterhakar. Finns som utåtgående 
sidohängt, överkantshängt eller fönsterdörr.  

 
• Elit Tradition 1+1 

Ett fönster i gammaldags stil med kopplade (delbara) bågar och 1+1-glas. U-
värdet är 2,5 W/m2K och fönstret är försett med klassiska fönsterhakar. Finns 
som utåtgående sidohängt, överkantshängt eller fönsterdörr. 
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• Elit Objekt 
Ett inåtgående fönster med 2+1-glas. Fönstret är aluminiumklätt och har ett U-
värde på 1,2-1,3 W/m2K, men kan som tillval sänkas till 1,0 W/m2K. Framtagen 
för byggprojekt med höga krav på teknisk prestanda. Har ljudreduktion som 
dämpar buller. Finns som inåtgående sidohängt eller fönsterdörr, samt med fast 
karm.  

 
• Elit Fri Form 

Fönster och fönsterdörrar med sneda, runda eller halvrunda former. U-värdet är 
1,3 W/m2K och objekten kan fås både i trä och med aluminiumklädd utsida. 
Finns som öppningsbart eller med fast karm. 

 
• Elit Takfönster 

Takfönster med tvåglas isolerruta, ökat ljusinsläpp och aluminiumklädd utsida. 
U-värdet är 1,5 W/m2K. Finns i flertalet olika upphängningskonstruktioner.  

 
• Elit Skjutdörrar 

System av skjutdörrslösningar. 
 

• Elit Ytterdörrar 
Ytterdörrar i en mängd olika färger och former. 

 
 

3.2 Produktionsbeskrivning 

3.2.1 Produktsortiment 
I Elitfönsters produktionsenhet i Vetlanda tillverkas idag hela sex olika 
produktsortiment:  
 

• Elit Original 
• MF (Elit Tradition) 
• KIFI (Elit Objekt) 
• KIFI Harmoni (en ny version av Elit Objekt) 
• HF (Produceras åt Allmogefönster, som ingår i koncernen) 
• Nya HF (en ny version av HF) 

 
Produktionsanläggningen är unik inom koncernen på grund av dess rika produktflora, 
resterande anläggningar producerar enbart en eller två olika produktsortiment. Tanken 
är dock att KIFI och HF ska utgå inom kort för att ersättas av de nyare versionerna.  
Även produktsortimentet ”Elit Fri Form” tillverkas i Vetlanda, men detta sker i en 
separat byggnad.  
 
För att begränsa arbetets omfattning kommer endast ett produktsortiment studeras, Elit 
Original. Följande del av rapporten berör huvudsakligen bara detta produktsortiment.  
Elit Original körs dels som A- och B-sortiment. A-sortiment innebär standardprodukter 
som produceras mot färdigvarulager. B-sortiment innebär produktion direkt mot 
kundorder och därmed direktleverans.  
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3.2.2 Komponenter 
Ett Elit Original fönster består av följande komponenter: 
 

• Karm 
• Båge 
• Isolerglasruta 
• Glaslister 
• Aluminiumglaslist 
• Diverse beslag och plastlister 
• Spanjolett (vid öppningsbara fönster) 
• Aluminiumbeklädnad (endast Elit Original Alu) 
• Spröjs (vid önskemål från kund) 
• Poster och tvärposter (vid önskemål från kund) 

 
I Figur 3.3 ses ett ganska typiskt Elit Original Trä fönster och dess infästning i 
husväggen. 
 

   
 
Figur 3.3 Elit Original Trä 
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Karmen och bågen är de komponenter som löper genom hela produktionskedjan i 
anläggningen. Karmen och bågen består av vardera fyra trästycken;  
 

• Bågöver 
• Bågunder 
• Bågsida V (vänster) 
• Bågsida H (höger) 
• Karmöver 
• Karmunder 
• Karmsida V 
• Karmsida H 

 
Dessa trästycken ska hyvlas, borras, fräsas, ytbehandlas och monteras ihop med 
resterande komponenter. En beskrivning av de stationer som karm- och bågstyckena 
passerar fås i Kapitel 3.2.5.  
 
Isolerglasrutorna levereras på speciella glaspallar från glasfabriker i Lenhovda, 
Emmaboda eller Polen. Glaset har en leveranstid (inköpsledtid) på tio arbetsdagar och 
en förrådsledtid på tre arbetsdagar innan det ska ut till montering på monteringslinerna. 
Det finns en mängd olika sorters tillval kunden kan göra vad det gäller glaset. Med 
härdat och laminerat säkerhetsglas skyddas byggnaden från angrepp utifrån, och 
förhindrar även personskador vid möjlig olycka. Med solskydd minskas 
strålningsvärmen men ljusinsläppet bibehålls. Det finns glas med ljudreducerande 
egenskaper för att dämpa buller och brandskyddande glas som ska skydda mot brand 
och rök. Även självrengörande glas och speciella energiglas finns som tillval.  
 
Glaslisterna kan vara av trä eller plast. De köps in i långlängder och kapas sedan upp i 
rätt längder. Glaslisterna behöver alltså inte beställas in för specifika kundorder, därför 
finns det alltid glaslister i lager. Om lagret understiger en viss säkerhetsnivå görs en 
beställning på fler långlängder. Leveranstiden på dessa är tio arbetsdagar. 
 
Aluminiumglaslisten, eller glasningsskenan som den också kallas, köps även den in i 
långlängder och kapas sedan upp i rätt längder. Detta sker inte i huvudanläggningen 
utan i en intilliggande byggnad där all aluminiumbearbetning till alla produktsortiment 
sker. Beställning av aluminiumglaslist sker på samma sätt som glaslisterna. När lagret 
av långlängder sjunker under säkerhetsnivån sker en ny beställning. Leveranstiden är tio 
arbetsdagar.  
 
Diverse beslag och plastlister inkluderar bland annat handtag, H-beslag, tätninglister, 
skruvar med mera. Dessa beställs in på sammas sätt som ovan, när lagret sjunker under 
säkerhetsnivån beställs nya med tio arbetsdagars leveranstid.  
 
Spanjoletten är det beslag med rörliga ”hakar” som tillsammans med handtaget gör det 
möjligt att öppna och stänga fönstret. Beslaget är placerat längs med bågbiten och måste 
alltså vara exakt lika lång som denna. Detta innebär att spanjoletter lagerförs i vissa 
standardstorlekar på samma sätt som ovan, men vid speciallängder på fönster måste 
alltså även spanjoletterna specialbeställas. Dessa beställs hem i dagsatser med tio 
arbetsdagars leveranstid och en förrådsledtid på tre dagar innan de ska ut på 
monteringslinerna.  
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Elit Original Alu med aluminiumbeklädnad tillverkas till största delen i Lenhovda, i 
Vetlanda är det bara en del fönsterdörrar som kläs med aluminiumprofiler. Dessa 
aluminiumprofiler beställs hem i långlängder för veckosatser och kapas till i samma 
byggnad som aluminiumglaslisterna. Aluminiumprofilerna har en leveranstid på tio 
arbetsdagar och sedan har aluminiumavdelningen en knapp vecka på sig för kapning 
innan vidare leverans till monteringsliner.  
 
Spröjs är ett tillval av kunden och kan fås i trä, plast eller aluminium. Spröjsen köps in i 
långlängder på samma sätt som glaslister. Sjunker lagret under säkerhetsnivån görs en 
ny beställning med tio arbetsdagars leveranstid.  
 
Poster och tvärposter är också ett tillval av kunden, dessa är av trä och går tillsammans 
med karmen och bågen genom hela produktionskedjan.  
 

3.2.3 Varianter inom produktsortimentet 
Elit Original delas in i fyra olika varianter: 
 

• EFH – Fönster med H-beslag, ett så kallat vridfönster, se Figur 3.3. 
• EFK – Fönster med fast karm, det vill säga det är inte öppningsbart. 
• ED – Utåtgående fönsterdörr. 
• EFS – Sidohängt utåtgående fönster. 

 
ED och EFS har i princip samma uppbyggnad, skillnaden är att ED har tröskel istället 
för en Karmunder.  
 

3.2.4 Produktionsanläggningen 
Produktionsanläggningen i Vetlanda har en produktionsyta på 35 100 m2 och är 
uppdelad i tre huvudområden; 
 

• maskinverkstaden  
• ytbehandlingen  
• monteringen  

 
I maskinverkstaden sker träbearbetning genom kapning, hyvling, fräsning och 
borrning. Här finns en kap, två hyvelbanor och två CNC-maskiner för borrning och 
fräsning. Det finns även ett antal mindre maskiner för specialbearbetningar och en 
enkeltapp. Enkeltappen används för korta träbitar som hyvelbanorna inte klarar av, och 
även för att snabbt ordna fram ersättningsbitar om till exempel kassaktion skett längre 
fram i förädlingskedjan.  
I anslutning till maskinverkstaden finns två virkeslager, ett för långlängder och ett för 
kortlängder. Långlängderna ska kapas, medan kortlängderna levereras från 
träleverantören i vissa standardlängder som sedan längdjusteras i dubbeltappen, se 
Kapitel 3.2.5. Detta innebär att för varje veckosats sammanställs en ”plocklista” med de 
kortlängder som ska plockas från virkeslagret.  
Maskinverkstaden är utformad som en blandning mellan funktionell verkstad, 
flödesgrupp och lina, se Figur 3.4.  
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Hyvelbana 1
(Harbs 1)

Kap
Hyvelbana 2

(Harbs 2)

CNC 1

CNC 2

Virkeslager
kortlängder

Virkeslager
långlängder

 
 
Figur 3.4 Layout maskinverkstaden, ej skalenlig. 

 
I ytbehandlingen sker impregnering och målning av träbitarna. Monteringen omfattar 
förmontering och slutmontering. De sex produktsortimenten fördelas, i huvudsak, på de 
olika resurserna enligt nedanstående tabell. Vissa undantag förekommer dock för att 
jämna ut beläggningen.  
 
Tabell 3.1 Produkt/Resurs-tabell 

 
Original HF Nya HF KIFI KIFI Harm. MF

Kap X X X
Hyvelbana 1 X X X
Hyvelbana 2 X X X
CNC 1 X X X
CNC 2 X X X
Impregnering X X X X
Måleri X X X X X X
Förmontering X X X
Slutmontering X X X
Montering KIFI X X
Montering MF X

Maskin-
verkstaden

Ytbehandling

Montering

  
 
I produktionsanläggningen finns även ett stort detaljlager. Här finns båg- och 
karmstycken i standardlängder som bearbetats i maskinverkstaden och impregnerats, 
men ännu inte målats. Varje måndag bereds de order som kommit in under föregående 
vecka. Sedan sammanställs två listor, en plocklista för de bitar som finns i 
standardlängder i detaljlagret, och en hyvellista för de bitar som måste köras genom 
maskinverkstaden. Ytterligare en lista sammanställs med beställningar från detaljlagret 
av vilka bitar som behöver ”fyllas på”, och därmed behöver beställas från 
maskinverkstaden. Detta medför att i maskinverkstaden körs två olika sorters körningar. 
B-sortiment, som ska gå direkt till kund, och detaljlager, bitar som bara ska fylla på 
detaljlagret.  
 

3.2.5 Resurser och personal 
Nedan följer en kort beskrivning av de resurser som berör det aktuella 
produktsortimentet, Elit Original. Träbitarna till detta sortiment beställs hem i 
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färdigkapade standardlängder och passerar därmed inte kapen. I hyvelbanans 
dubbeltapp finns istället en kapklinga som justerar längden. 
 
Hyvelbana 1 
Hyvelbana 1 och Hyvelbana 2 är uppbyggda på samma sätt och består av vardera tre 
olika hyvlar; 
 

• Rikthyvel 
• Dubbeltapp 
• Profilhyvel/Universalhyvel 

 
Rikthyveln är en relativt enkel hyvel som används för att hyvla av sidorna på trästycket 
så att de blir absolut plana. Därmed hyvlar man även bort en del kupighet och skevhet. 
En tappmaskin är konstruerad för att göra profiler i ändarna på arbetsstycket och kan 
även, med hjälp av en kapklinga, göra längdjusteringar. Genom att placera två 
enkeltappar mitt emot varandra får man en dubbeltapp. Profilhyveln, eller 
universalhyvel som den också kallas, utför profileringen längs med arbetsstycket. 
Dubbeltappen och profilhyveln är försedda med system för automatisk verktygsväxling 
av arbetsspindlar och tappaggregat, magasinen har åtta platser vardera i båda 
maskinerna.  
Dessa tre maskiner är sammankopplade med matarverk.  
Hyvelbanan körs i tvåskift med två operatörer per skift.  
 

 
 
Figur 3.5 Hyvelbana 1 

 
CNC 1 
CNC 1 och CNC 2 är nästan identiska och här utförs fräsning och borrning i 
trästyckena. CNC 1 är uppbyggd av två bord med plats för två trästycken på varje bord. 
Ett bord i taget körs in och under tiden skiftar operatören de två trästyckena på det andra 
bordet. Dessa CNC-maskiner klarar av det mesta av den borr- och fräsbearbetning som 
krävs, men i vissa fall måste även en del specialbearbetning utföras.  
CNC-maskinerna körs i tvåskift med en operatör per maskin och skift. I huvudsak körs 
de detaljer som kommer från Harbs 1 i CNC 1 och de detaljer som kommer från Harbs 2 
i CNC2.  
 

Rikthyvel 

Dubbltapp 

Profilhyvel 
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Impregnering 
För att bättre motså fukt- och mögelskador impregneras de flesta fönster. Detta sker 
genom att träbitarna doppas i en tank med impregneringsvätska. 
Impregneringsanläggningen är automatiserad och fungerar så att två till tre pallar med 
trästycken transporteras in i tanken som försluts. Tanken fylls med impregneringsvätska 
och töms sedan. Denna procedur tar cirka 50 minuter. Därefter förflyttas pallarna från 
tanken till en av de sex torkugnarna, där de får stå och torka i cirka tolv timmar, för att 
sedan transporteras ut ur anläggningen. Det förekommer även i vissa fall 
vacuumimpregnering, där impregneringsvätskan tränger djupare in i träet.  
En operatör sköter hela impregneringsanläggningen och den körs i två skift. Alla sex 
produktsortimenten delar denna resurs.  
 
Måleriet 
Målerianläggningen består av en vertikalline med tre målningboxar och två torkboxar. 
Målningen sker elektrostatiskt. Detta innebär att man ger lackpartiklarna en negativ 
laddning. De söker sig då till en kropp med annan polaritet eller neutral laddning, det 
vill säga träbitarna, som via transportören är förbundet till jord. Detta är en fördelaktig 
metod vid målning av denna typ av oregelbundet format gods, eftersom lackpartiklarna 
söker sig till hela kroppen och inte bara framsidan. Detta leder till avsevärd minskad 
lackförbrukning.  
Anläggningen kör endast med vit färg, alla andra kulörer målas i ett manuellt måleri. 
Det är dock en ganska liten andel av alla fönster som beställs i annan kulör. Träbitarna 
förses först med ett hänge som skjuts in i bitens ena ände och hängs sedan upp i krokar 
på vertikallinen. Först passerar bitarna en grundmålningsbox där de sprayas med 
grundfärg, för att sedan fortsätta in i en torkbox. Därefter är tre operatörer placerade 
utmed linen och utför så kallad onlinespackling. Innan träbitarna målats kan det ibland 
vara svårt att upptäcka fel, såsom till exempel dåliga fingerskarvar, kvistar, tryckmärken 
och sprickor. Dessa kvalitetsbrister syns tydligare efter grundmålningen och kan då, i de 
flesta fall, åtgärdas genom spackling. Efter spackling fortsätter bitarna in i den andra 
grundmålningsboxen och därefter passerar de toppmålningsboxen. Slutligen 
transporteras de in i den sista torkningsboxen. När träbitarna kommer ut från den sista 
torkningsboxen görs en kvalitetskontroll innan de avlägsnas från linen och placeras på 
träpallar. De bitar som inte godkändes i kvalitetskontrollen går till omlack eller 
kasseras. Andelen omlack brukar ligga på cirka 12 %.  
Målerianläggningen är bemannad med elva operatörer per skift, och den körs i treskift. 
Operatörerna skiftar kontinuerligt arbetsuppgifter med varandra. Alla sex 
produktsortiment delar denna resurs.  
 
Förmontering 
Här sker förmontering av produktsortimenten Original, HF och nya HF. Förmonteringen 
är uppdelad i tre liner. På båglinen spikas alla fönsterbågar ihop och förses sedan med 
spanjoletter och toppbeslag. Toppbeslagen ska sedan löpa längs med spåren i karmen.  
På dörrlinen sker beslagning av dörrar och sidohängda fönster, ED och EFS. Vid 
karmlinen förses fönsterkarmarna med gummi- och plastlister samt H-beslag.  
De tre linerna körs bara dagtid, förutom spikning av bågen som körs i tvåskift. 
Förmonteringen är vanligtvis bemannad med 12 montörer.  
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Slutmontering 
Slutmonteringen består av fyra liner, line 3, 6, 8 och 10. Line 3, 8 och 10 är fönsterliner 
och line 6 är en dörrline. Även line 3 kan hantera dörrar om det är nödvändigt. Vid 
linerna spikas karmen ihop och bågen placeras i karmen. Fönstret förses med 
tätningslister och isolerglasrutan placeras i bågen. Därefter sker montering av glaslister 
och aluminiumglaslist och i vissa fall spröjs och aluminiumbeklädnad. Slutligen 
placeras de färdiga fönsterna på fönsterpallar. Vid B-sortiment, då ordern ska direkt till 
kund, sker ingen ytterligare emballering, men de fönster som ska till färdiglager eller 
husfabriker passerar en plastmaskin med krympplast innan de förs till lager.  
Fönsterlinerna, line 3, 8 och 10, körs i tvåskift med tre till fyra montörer per line. 
Dörrlinen, line 6, körs bara dagtid och är även den bemannad med tre till fyra montörer.  
 



 
 

 38



 
 

 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Analys 
 

Detta kapitel inleds med problembeskrivning och tillvägagångssätt, därefter redovisas 
de analyser och undersökningar som har genomförts samt resultaten av dessa. 
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4.1 Problembeskrivning och tillvägagångssätt 
Att tillverka ett Elit Original fönster tar endast några timmar. Ändå är idag 
leveransledtiden på ett Elit Original fönster fem till sex veckor, varav fyra till fem 
veckor är produktionsledtid. Det är dock inte helt ovanligt med en längre 
produktionsledtid på grund av olika problem och störningar i produktionsprocessen. Då 
korta leveransledtider idag blir ett allt viktigare konkurrensmedel önskar Elitfönster AB 
en kartläggning av nuvarande materialflöde, från inleverans av råvara till färdigmonterat 
fönster, och en redogörelse för värdeskapande och icke värdeskapande tid per fönster. 
Slutligen önskas åtgärdsförslag för att reducera ledtiderna. För att åstadkomma detta 
krävs en kartläggning av dels hela produktionsflödet, men även en kartläggning av de 
olika resursernas effektivitet och utnyttjandegrad, speciellt de som förefaller vara 
kritiska resurser eller flaskhalsar. Analysen har genomförts med hjälp av tidsstudier av 
såväl hela processen som av enskilda resurser, kontinuerliga intervjuer med operatörer 
och arbetsledare, statistik samt observationer och iakttagelser. 
 

4.2 Spagettikarta 
För att få en överblick över Elit Originals materialflöde i produktionsanläggningen 
sammanställdes en spagettikarta som visar transporter samt placeringen av resurser och 
mellanlager. Mellanlager illustreras med en triangel. 
Kartan visar att resurserna är placerade för att åstadkomma ett relativt rakt flöde, 
mellanlagren är dock i vissa fall ologiskt placerade. Detta beror till största delen på 
platsbrist, vilket i sin tur är följden av för mycket och för stora mellanlager. 
 
 
 
 
 
 

Impreg-
nering

Detaljlager

Måleri

För-
montering

Slut-
montering
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bana 2
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1
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2

 
 
Figur 4.1 Materialflödet illustrerat i en spagettikarta, ej skalenlig. 
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4.3 Värdeskapande och icke värdeskapande tid 
För att minimera produktionskostnaderna är det önskvärt att så stor del som möjligt av 
produktionsledtiden ger ett värde till produkten. För att fastställa hur stor andel av 
produktionsledtiden för ett fönster som är värdeskapande sammanställdes ledtiderna för 
varje station, det vill säga hur lång tid i genomsnitt det tar för åtta detaljer (fyra 
bågstycken och fyra karmstycken) att passera en station.  
 
Tabell 4.1 Värdeskapande tid 

 
Hyvel 8 x 5 min = 40 min
CNC 8 x 1,5 min = 12 min
Impregnering 50 min + 12 h = 770 min
Måleri 7 h = 420 min
Förmontering 4 min
Slutmontering 8 min  
 
Med en produktionsledtid på fyra veckor fås att endast 7,3 % av tiden är värdeskapande 
tid. Om man istället ser på hela leveransledtiden, sex veckor, blir det bara 4,8 % som är 
värdeskapande tid. Huvuddelen av denna procentsats består av tiden för torkning efter 
impregnering, de fönster som inte impregneras har en ännu lägre andel värdeskapande 
tid, endast 1,9 %.  
 

4.4 Planerad leveransledtid 
Den planerade leveransledtiden för ett Elit Original fönster är fem till sex veckor. Det 
tänkta flödet genom produktionen illustreras i nedanstående Gantt-schema. Fram till 
måleriet körs veckosatser och därefter dagsatser. Satserna namnges efter vilken vecka 
och dag de ska vara färdigmonterade, det vill säga sats 51 ska vara färdigmonterat vecka 
5 dag 1 (måndag). Ett mer fullständigt schema, som inkluderar leveranser av 
spanjoletter och glas, samt bearbetning av glaslister, spröjs, aluminimglaslister och 
aluminiumbeklädnad, finns i Bilaga 2. 
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Figur 4.2 Planerade produktionsflödet för en veckosats 
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4.5 Kartläggning av nuvarande tillstånd 

4.5.1 Tidsstudie: Verklig leveransledtid 
För att kartlägga hur det verkliga produktionsflödet ser ut genomfördes en tidsstudie. 
Fyra olika dagsatser följdes genom hela produktionen, sats 151, 162, 171 och 182. Alla 
stationer försågs med formulär där det skulle antecknas datum och tid för första och 
sista träbiten i satsen. Anledningen till att tidsstudien genomfördes på detta sätt var av 
två orsaker. Eftersom satsen består av träbitar placerade på ett stort antal pallar som inte 
alltid ”följs åt”, var det omöjligt att skicka med ett formulär per sats. Samtidigt var det 
omöjligt att själv följa satserna då de flesta stationer arbetar i två- eller treskift.  
 
Resultaten av tidsstudien redovisas i Gantt-scheman i Figur 4.3. I Bilaga 3 visas mer 
detaljerade Gantt-scheman där även sidoflöden, i form av beställning och leverans av 
spanjoletter och glas samt bearbetning av glaslister, spröjs och aluminium, visas.  
Skuggade fält representerar helgdagar, det vill säga då produktionen ligger nere.  
Observera att tiden från första till sista biten inte är satsens ledtid i resursen, flera andra 
produktsortiment kan ha körts mellan.  
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Sats 151 
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Sats 162 
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Sats 171 
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Sats 182 
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Figur 4.3 Resultat av tidsstudie 
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4.5.2 Identifiering av problemområden 
Som det framgår av tidsstudien så stämmer inte den verkliga produktionsprocessen så 
bra överens med den planerade. Några av de problemområden som kan identifieras är: 
 

• Satsen körs igång för sent redan i hyvlarna, vilket medför att den blir fördröjd i 
resterande resurser också.  

• Veckosatser i hyveln, och därmed även CNC och impregnering, leder till väldigt 
mycket mellanlager och långa ledtider.  

• Ostabila processer, ofta störningar i form av resurser som inte fungerar som de 
ska, under denna tidsstudie var det problem med impregneringsanläggningen där 
det förekom mycket mekaniskt arbete och därmed stillastående produktion. 

• Måleriets kapacitet är starkt relaterat till andelen omlack. Dålig kvalitet på det 
levererade träet medför mycket omlack och därmed sänkt produktivitet i 
måleriet. Andelen omlack varierar mellan 9-15 %.  

• På grund av olika orsaker, som till exempel kvalitetsbrister och bitar som saknas, 
får ofta förmonteringen och monteringen ställa order åt sidan i väntan på nya 
eller omlackade bitar. Detta medför tidsfördröjningar, oreda, trängsel och onödig 
kapitalbindning. 

 

4.5.3 Efterbeställningar och omlack 
Två stora problem i produktionsprocessen är: 
 

• bitar som försvinner 
• felaktiga bitar som går igenom kvalitetskontrollerna 

 
Dessa problem uppdagas oftast vid slutmonteringen och leder till att order får ställas åt 
sidan i väntan på nya/omlackade bitar. När det saknas en bit görs en efterbeställning, då 
tillverkas en ny bit i enkeltappen i maskinverkstaden. Normalt ska det ta tre arbetsdagar 
för en efterbeställning att komma fram till slutmonteringen. Detta stämmer dock inte 
alltid, och i värsta fall kan även denna bit ”försvinna”. Nedan visas ett exempel på en 
efterbeställning av en ”Karmsida V”: 
 
Utsatt leveransdatum:   060502 
Skulle ha varit på slutmontering:  060426 
Första efterbeställning:  060428 
Andra efterbeställning:   060511 
Biten anlände:   060516 
 
Med andra ord, både orginalbiten och första efterbeställningsbiten ”försvann”. 
Sammantaget blev ordern mer än två veckor försenad på grund av detta.  
 
Det andra problemet är att felaktiga bitar går igenom kvalitetskontrollerna. I 
maskinverkstaden görs kvalitetskontroller av operatörerna vid hyveln och CNC. Dock 
kan det vara svårt att upptäcka fel och brister innan bitarna målats. Den viktigaste 
kvalitetskontrollen genomförs när bitarna kommer ut från måleriet, här ska alla bitar 
med kvalitetsbrister sorteras ut och gå till nedslipning, spackling och omlackering. 
Denna kvalitetskontroll är uppenbarligen bristfällig eftersom många felaktiga bitar når 
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förmontering och montering och där orsakar samma problem som försvunna bitar, det 
vill säga order ställs åt sidan och orsakar tidsfördröjningar, oreda, trängsel och onödig 
kapitalbindning.  
En felaktig bit måste slipas ner och gå till omlack. Detta ska ta en arbetsdag. Om det 
samlas ett flertal omlacksbitar går de tillbaka till måleriet och körs i målerilinen, då tar 
det oftast inte mer än en arbetsdag innan de är tillbaka på slutmonteringen. Däremot, om 
det bara är ett fåtal omlacksbitar går de till det manuella måleriet. Då kan det dröja upp 
till tre arbetsdagar innan de är tillbaka vid slutmonteringen.  
 

4.5.4 Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalysen är ett viktigt hjälpmedel i kartläggningen av en 
produktionsprocess. Genom att mäta prestanda i form av tid, såsom till exempel 
cykeltider, ledtider och tid i mellanlager, är det lättare att identifiera var åtgärder 
behöver sättas in för att åstadkomma ett jämnare flöde. Risken är annars att man utför 
isolerade förbättringar i enstaka resurser som bara leder till förflyttning av problemen, 
och inte påverkar värdeflödet ut till kund eller lönsamheten. Endast trä och glas är 
representerade i analysen.  
I kartläggningen kan man bland annat finna följande information: 
 

• Antal operatörer i resursen 
• Skiftgång 
• C/T = cykeltid, tiden som förflyter mellan att två artiklar kommer ut ur resursen. 
• Ledtid = tiden det tar för en detalj att ta sig igenom resursen. 
• S/T = ställtid, tiden det tar att skifta från tillverkning av en produktvariant till en 

annan. 
• s tillg. = Tillgänglig arbetstid per skift i sekunder, det vill säga arbetstiden minus 

tid för raster och städning.  
• Typ av sats 
• Tid i mellanlager 
• Informationsflöde 

 

Symbolförklaringar: 

Montering

C/T=
Ledtid:
skift
etc

tillverkningsprocessExterna 
organisationer

Lastbilstransport Lager

Faktaruta

Förflyttning av 
tillverkat material 

genom tryck.

Förflyttning av 
färdiga produkter 

till kund.
Hämtning

Elektroniskt 
infrormationsflöde

Manuellt 
informationsflöde

 
Figur 4.4 Symbolförklaringar värdeflödesanalys.
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Figur 4.5 Värdeflödesanalys
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Som det framgår av värdeflödesanalysen består produktionsprocessen till största delen 
av ett tryckande system med många mellanlager där detaljer spenderar onödigt mycket 
tid, tid som inte är värdeskapande utan rent slöseri.  
Vid framtagning av cykeltider för de olika resurserna fick vissa approximationer och 
antaganden göras på grund av att de olika resurserna mäter produktionen i olika 
storheter:  
 

• Hyveln mäter längd 
• Impregneringen mäter vikt 
• Måleriet mäter i antal detaljer 
• Slutmonteringen mäter i poäng (kan variera mellan 0,6 till 2,3 poäng per fönster 

eller fönsterdörr) 
 
För att få jämförbara cykeltider valdes det att mäta cykeltiden som den genomsnittliga 
tiden mellan att två detaljer, det vill säga två trästycken, kommer ut ur resursen under 
den tillgängliga tiden per skift. Detta innebar vissa antaganden och approximationer, 
bland annat antogs ett medelvärde för längden på ett trästycke och ett medelvärde för 
poängen på ett fönster. Ett fönster räknas som åtta detaljer, fyra i karmen och fyra i 
bågen, det vill säga poster bortses. 
Vid jämförelse av cykeltiderna måste det beaktas hur många skift resursen körs i och 
hur många produktsortiment som delar resursen, se Tabell 3.1.  
 

4.5.5 Takttid 
För att en resurs inte ska klassas som en flaskhals måste den ha en cykeltid som är 
mindre eller lika med takttiden. Takttiden uttrycker hur många enheter som måste 
färdigställas varje tidsenhet för att täcka kundbehovet. Takttiden för de olika resurserna 
beräknas utifrån vilka sortiment som körs där, se Tabell 3.1, och i hur många skift 
resursen körs, se Figur 4.5. I kolumnen längs till höger visas cykeltiderna från 
tidsstudierna, som nu kan jämföras med takttiden. 
 
Tabell 4.2 Takt- och cykeltider 

 

Resurs Skift
Sortiment som körs i 
resursen

Genomsnittlig 
försäljning/vecka av 
berörda sortiment Takttid Cykeltid

Hyvelbana 1 2 Original, HF 2707 poäng 17 s 39 s

CNC 1 2 Original, HF 2707 poäng 17 s 44 s

Måleriet 3 Alla 5715 poäng 11 s 10 s

Förmontering 1 Original, HF 2707 poäng 9 s 12 s

Slutmontering 2 Original, HF 2707 poäng 17 s 10 s

 
Vid jämförelse av takttid och cykelttid kan man utläsa att slutmonteringen har en 
överkapacitet, och även måleriet, om än en liten sådan. Förmonteringen har en liten 
underkapacitet, men den skulle kunna skyllas på osäkerhet i mätvärdena i form av de 
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antaganden och approximationer som gjorts. Däremot kan man klart se att Hyvelbana 1 
och CNC 1 är flaskhalsar, det vill säga de har i dagsläget inte kapacitet nog att 
producera det antal detaljer som krävs för att täcka kundbehovet.  

4.5.6 Tidsstudie: Utnyttjandegrad 
För att studera om några av de maskinella resurserna har möjlighet att korta sina 
cykeltider, och därmed öka produktiviteten, genomfördes tidsstudier för att studera 
resursens utnyttjandegrad. Dessa tidsstudier genomfördes vid hyvelbana 1, CNC 1 och 
måleriet.  
 
Resultatet från tidsstudien vid hyvelbana 1 sammanställs i Tabell 4.3. 
 
Tabell 4.3 Sammanställning av resultat från tidsstudie vid hyvelbana 1. 

 
Aktivitet Antal st Antal min st/min
B-sortiment 660 311 2,12
Detaljlager 1088 279 3,9
Extrabitar 546 131 4,17
Ställtid 302
Mekaniskt 160
Verktygsslipning 40
Övrigt 110
Raster 160
Summa 2294 1493 1,54  
 
”Extrabitar” innebär körning av standardlängder, dessa bitar går till ett litet lager vid 
enkeltappen och används vid efterbeställningar.  
Som det framgår av resultatet så fås det ut nästan dubbelt så många detaljer per minut 
när det körs standardlängder (detaljlager och extrabitar) än när det körs B-sortiment. 
Detta beror på att B-sortimentkörning innebär ett stort antal längdställ i dubbeltappen.   
Resultat från Tabell 4.3 visualiseras i Figur 4.6, där ställtid, mekaniskt, verktygsslipning 
och övrigt sammanfattas under rubriceringen ”icke produktionstid”.  
 

Utnyttjandegrad Hyvelbana 1

Icke 
produktionstid

41%

Raster
11% Produktionstid

48%

Produktionstid
Icke produktionstid
Raster

 
 
Figur 4.6 Utnyttjandegrad Hyvelbana 1 
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Detta visar att utnyttjadegraden i hyvelbana 1 endast är 48 %. 
 
CNC 1 har en betydligt högre utnyttjandegrad, 83 %, vilket åskådliggörs i Figur 4.7. 

Utnyttjandegrad CNC 1

Produktionstid
83%

Ställ
2%

Raster+Städning
13%

Övrigt
2%

Produktionstid
Ställ
Raster+Städning
Övrigt

 
Figur 4.7 Utnyttjandegrad CNC 1 

 
 
Vid beräkning av utnyttjandegrad för måleriet användes statistik som underlag.  
 

Utnyttjandegrad Måleriet

Omlack+Avbrott
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Raster+Städnin
g
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Produktionstid
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Produktionstid
Omlack+Avbrott
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Figur 4.8 Utnyttjandegrad Måleriet 
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5 Åtgärdsförslag 
 

I detta kapitel presenteras de problemområden som identifierats samt förslag till 
åtgärder. Även uppskattade fördelar och nackdelar med åtgärdsförlagen redovisas. 
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5.1 Stabilitet 
Problemområde: Ostabila processer 
För att åstadkomma en process med korta och säkra ledtider ska produkterna befinna sig 
i ständigt flöde vilket innebär att mellanlager och buffertar minimeras. Förutsättningen 
för att detta ska fungera är att störningar och förluster elimineras, eftersom detta orsakar 
stopp i hela produktionsflödet. De störningar som observerades vid denna studie var 
främst utrustningar och maskiner som inte är tillförlitliga samt avsaknad av utbildade 
operatörer vid sjukdom eller ledighet av ordinarie operatör. 
 

• Åtgärdsförslag 1: TPU  
Inför ett systematiskt sätt att förebygga störningar, föreslagningsvis TPU, Totalt 
Produktivt Underhåll, se Kapitel 2.3.4. I dagsläget om det uppstår ett fel försöker 
operatören först lösa det själv, om detta inte fungerar kallas elektriker eller 
mekaniker etc. När felet är åtgärdat sker oftast ingen ytterligare uppföljning. 
Införande av TPU innebär uppföljning av alla produktionsstörningar, det vill säga 
istället för att bara åtgärda felet så söks orsaken till att felet uppstod. Genom att 
åtgärda orsaken till felet förhindras att det uppstår igen. TPU innebär även en högre 
grad av operatörsunderhåll. Genom att ge operatörerna utbildning i dels hur de ska 
sköta underhåll för att förebygga störningar, och dels hur de själva kan söka orsak 
till att störning uppkom och kunna åtgärda dessa, kan en stor andel störningar 
elimineras. TPU bygger även på att det finns förbättringsgrupper som ser till att 
underhållsrutinerna upprätthålls och ständigt förbättras.  
 
Minus: Kan låta enkelt i teorin men svårare att få att fungera i praktiken, krävs 
mycket arbeta att införa och upprätthålla och kräver engagerade medarbetare. 
Plus: Om man får det att verkligen fungera så har man tagit ett stort steg i processen 
mot Lean produktion. 

 
• Åtgärdsförslag 2: Personalflexibilitet 
För att undvika att en resurs stannar eller inte utnyttjas fullt ut då dess ordinarie 
operatör/er inte är tillgängliga bör personalen bli mer flexibel, det vill säga kunna 
hantera flera olika maskiner och arbetsuppgifter. Detta kan åstadkommas genom att 
införa en viss arbetsrotation någon gång i veckan eller månaden efter givet schema. I 
första hand kunde denna rotation hållas inom avdelningarna, men längre fram kan 
det kanske även bli aktuellt med rotation mellan avdelningarna. Rotation skulle även 
kunna införas för raster, så att produktionen aldrig blir stillastående. 
I måleriet är arbetsrotation redan verklighet, där sker rotation mellan i princip alla 
stationer efter varje rast.  
 
Minus: Kräver en del arbete med schemaläggning och det kan ta lång tid innan det 
visas resultat, det vill säga då alla medarbetare kan utföra alla arbetsuppgifter. Att 
till exempel lära sig köra en hyvelbana tar mellan ett halvt och ett år vid 
heltidsarbete. Kan uppstå viss motvilja hos personal som bara vill sköta ”sin” 
arbetsstation.  
Plus: Arbetsrotationen skulle medföra en flexibel och mångkunnig personal med 
mer stimulerande och ombytliga arbetsuppgifter och därmed mer engagemang och 
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lagarbete, samt mindre risk för störningar i flödet på grund av avsaknad av kunniga 
operatörer.  

 

5.2 Flöde 
Problemområde: Överbeläggning, flaskhalsar, och obalanserade cykeltider. 
I arbetet med att förbättra flödet och korta ledtiderna är det viktigt att komma ihåg att 
tänka i flöden istället för i avgränsade tillverkningsprocesser. För att åstadkomma ett bra 
flöde måste arbetsstationernas cykeltider balanseras gentemot varandra och gentemot 
takttiden. Värdeflödesanalysen visade att Hyvelbana 1 och CNC 1 är överbelagda och 
därmed produktionens flaskhalsar.  
 

• Åtgärdsförslag 1: Flytta ut produktsortiment. 
Genom att flytta ut ett eller två produktsortiment ur produktionsenheten minskas 
beläggningen. Utflyttning av produktsortiment medför även mindre ställtider i 
hyvelbanorna, vilket förmodligen leder till en ökning av produktionstiden och 
därmed ökad utnyttjandegrad. 

 
Minus: Det blir dyrt, att flytta produktsortiment till annan produktionsenhet är i 
dagsläget inte troligt och därmed skulle det behöva byggas en helt ny anläggning, 
vilket skulle kräva en stor investering för företaget. 
Plus: Minskad beläggning, mindre ställtider och ökad utnyttjandegrad i 
hyvelbanorna och därmed bättre balanserade cykeltider med resterande resurser. 
Minskade problem med platsbrist. 

  
• Åtgärdsförslag 2: Investera i ny/nya hyvelbanor som klarar enstycksflöden. 
Med nuvarande hyvelbanor så måste produktion ske i veckosatser, vid försök att 
bryta ner i mindre satser skulle ställtiderna öka drastiskt och därmed fås en sänkning 
av utnyttjandegraden och hyvelbanorna skulle bli en ännu större flaskhals. 
Nackdelen med att köra med satser överhuvudtaget är den plockning av trästycken 
som därmed måste utföras innan man ska beslå och montera ihop de åtta olika 
trästyckena till fönstret. Denna plockning är egentligen ett stort slöseri, det finns 
idag ett flertal personer i produktionen som bara sysslar med att plocka ihop bitar, 
med andra ord onödiga transporter. Det ultimata vore istället en hyvelbana som 
klarar att köra enstycksflöden, det vill säga de fyra bågbitarna och de fyra 
karmbitarna för ett och samma fönster kommer ut i en följd. Detta skulle vara det 
enklaste och smidigast sättet att reducera ledtiden.   
 
Minus: Dyrt, detta skulle kräva en stor investering för företaget.  
Plus: Körning i enstycksflöden skulle innebära minimala mellanlager och starkt 
reducerade produktionsledtider och PIA. Det skulle minimera risken för ”försvunna 
bitar” och eliminera all plockning, det vill säga slöseri i form av onödiga transporter.  
 
• Åtgärdsförslag 3: Få upp utnyttjandegraden i nuvarande hyvelbanor.  
Nuvarande hyvelbanor har bara en utnyttjandegrad på 48 %, resten är i huvudsak 
ställtid, se Tabell 4.1 och Figur 4.6. Med hjälp av SMED-metoden (Single Minute 
Exchange of Die), se Kapitel 2.3.4, kan man erhålla snabbare omställningar och 
därmed högre utnyttjandegrad. SMED-metoden innebär ett systematiskt sätt att 
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reducera ställtiderna och går i stort sett ut på att dela upp ställen i externa (kan 
utföras medan maskinen är igång) och interna (måste utföras när maskinen står still) 
ställ. Målet är sedan att flytta över så mycket intern tid till extern tid som möjligt 
och att sedan förkorta båda.  
 
Minus: Kräver tid och arbete att genomföra, samt att operatörerna är delaktiga och 
engagerade. Om hyvelbanorna höjer sin utnyttjandegrad så kommer det troligtvis bli 
stora mellanlager innan CNC-maskinerna, vilket förmodligen måste leda till 3-
skiftsgång i CNC:n eller investering i ytterligare en CNC-maskin.   
Plus: Ekonomiskt alternativ. Om man lyckas få ner ställtiderna tillräckligt mycket, 
och därmed erhålla en högre utnyttjandegrad och kortare cykeltider, samt utöka 
skiftgången i CNC:n, skulle detta leda till bättre balans mellan resterande resursers 
cykeltider och därmed ett jämnare flöde och kortare ledtider.  

 

5.3 Kvalitet 
Problemområde: Kvalitetsbrister 
Kvalitetsfel på träbitar leder till mycket extraarbete i form av spackling och ommålning 
och detta leder i sin tur till att måleriet får sänkt produktivitet och utnyttjandegrad. Ett 
annat problem är att kvalitetsbrister inte upptäcks i kontroller utan går allt för långt fram 
i förädlingskedjan innan de upptäcks. Om det vid slutmonteringen upptäcks att en träbit 
till ett fönster har kvalitetsfel måste den gå på omlack, och därmed måste övriga 
fönsterdelar samt resterande fönster på hela den ordern ställas åt sidan i väntan på denna 
träbit. Detta orsakar platsbrist, oreda, tidsfördröjningar och störningar i flödet. 
 

• Åtgärdsförslag 1: Leverantörssamverkan 
Arbeta kontinuerligt tillsammans med träleverantörerna för att få bästa möjliga 
kvalitet på inköpta träämnen, introducera Lean produktion även för dem. 

 
• Åtgärdsförslag 2: Kvalitetsutbildning 
I dagsläget får personalen ingen som helst kvalitetsutbildning och det finns inga 
klara riktlinjer för kvalitetstoleranser. Därför borde personalen få utbildning om vad 
som skall granskas i kvalitetskontrollerna och vilka fel som tolereras och ej. I 
utbildningen bör även konsekvenserna av omlacks- och kasseringsbitar klargöras.  
 
Minus: Svårt att sätta samman en bra kvalitetsutbildning med klara och tydliga 
riktlinjer för kvalitetskontroller. Kan orsaka att personalen blir ”för noggrann” och 
produktiviteten sänks. 
Plus: Personalen får klarare riktlinjer och bättre förmåga att bedöma kvalitetsbrister 
och därmed borde bitar med fel inte komma förbi kvalitetskontrollerna. Detta skulle 
då medföra ett bättre flöde och mindre platsbrist, oreda och tidsfördröjningar på 
grund av ordrar som behöver ställas åt sidan.  
 
• Åtgärdsförslag 3: Förmålning 
I dagsläget sker först en grundmålning med en torktid på cirka en och en halv 
timme, och därefter korrigeras felaktigheter genom onlinespackling. Nackdelen med 
onlinespackling är att operatörerna inte alltid hinner med i det tempo som linen går i 
och det medför att vissa bitar missas. Det är även svårare att få till en bra spackling 
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då trästycket rör sig än om det står stilla. Ett förslag som finns är att bygga till 
målerilinen med en box som vattenlackerar. Det är oftast först när det kommer färg 
på ett trästycke som kvalitetsbristerna uppenbaras. Genom att placera en box med 
snabbtorkande vattenlackering i början av målerilinen och därefter spackelbord där 
trästycket ligger stilla, skulle det troligtvis bli en bättre spackling och därmed 
mindre omlack. Ledtiden för målerilinen skulle öka något men inte cykeltiden, 
eftersom linen fortfarande går med samma hastighet. I gengäld skulle andelen 
omlack minska och därmed produktiviteten öka. 
 
Minus: Innebär en investering, dock inte så stor. Kan vara svårt att få in på grund av 
platsbrist.  
Plus: Tidigt åtgärdade kvalitetsfel och därmed mindre omlack vilket medför högre 
produktivitet i måleriet. Bättre ergonomi att arbeta vid ett spackelbord än vid 
onlinespackling. 

 

5.4 Slöserier 
Problemområde: För mycket mellanlager, onödiga transporter etc. 
I produktionsanläggningen förkommer slöserier, se Kapitel 2.3.4, i olika former, främst 
är det förekomsten av många och stora mellanlager som tar stor plats och orsakar dålig 
visuell överskådlighet och långa ledtider. All plockning av träbitar är även detta en form 
av slöseri då det egentligen bara är onödiga transporter. Glasen utsätts också för en hel 
del onödiga förflyttningar och transporter eftersom de har en förrådsledtid på tre 
arbetsdagar. Detta innebär att om till exempel produktionen ligger fyra dagar efter i 
planeringen finns det sju dagars åtgång av glas i glaslagret, och därmed en stor 
platsbrist. För att få fram rätt glaspallar, som kanske står underst och längst in, måste 
trucken flytta alla som står i vägen och därefter flytta tillbaka dem.  
 

• Åtgärdsförslag 1: Dagsatser eller enstycksflöden 
Det största mellanlagret finns mellan impregneringen och måleriet, det vill säga där 
veckosatser byts mot dagsatser. Här kan material stå och mellanlagras i upp till nio 
arbetsdagar. Istället borde man köra dagsatser eller helst enstycksflöden (se Kapitel 
2.3.4) även i hyvelbanor, CNC och impregnering. Detta är dock inte möjligt med 
dagens hyvelbanor utan förutsätter investering i nya hyvelbanor. 
 
Minus: Förutsätter dyra investeringar i nya hyvelbanor. 
Plus: Skulle innebära en stor reducering av ledtiden och betydligt mindre 
mellanlager. Vid enstycksflöden skulle även all plockning, det vill säga onödiga 
förflyttningar, elimineras.  
 
• Åtgärdsförslag 2: Inför Kanbansystem 
För att få kontroll på mellanlagrena kan det införas ett kanbansystem, se Kapitel 
2.3.4. Ett kanbansystem i form av kanbankort kan vara svårt att implementera i den 
nuvarande produktionsprocessen, däremot skulle ett kanbansystem i form av 
hyllmarkeringar kunna fungera. Mellan varje resurs placeras en eller flera hyllor där 
material får ställas. Storleken på dessa buffertar ska vara så liten som möjligt. Så 
länge det finns plats ledigt i hyllan framför resursen får den producera, men om det 
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blir fullt ska resursen stanna och operatörerna kan till exempel sköta underhåll eller 
vara tillgängliga i någon annan resurs.  
 
Minus: Detta medför höga krav på stabilitet och balanserade cykeltider i resurserna, 
annars kommer systemet inte att fungera. Om det blir stopp i en resurs så dröjer det 
inte länge förrän hela produktionsflödet står stilla.  
Plus: Kortare ledtider, minimala mellanlager, bättre ordning och överskådlighet.  

 
• Åtgärdsförslag 3: Kortare förrådsledtider för glas 
Förrådsledtiden för glas borde kortas ned till två eller helst en arbetsdag. 
 
Minus: Om ett glas går sönder i till exempel hanteringen i glaslagret blir det svårt 
att få hem ett nytt i rätt tid. I dagsläget tar det oftast bara en dag för leverans av ett 
nytt glas, men vid hög beläggning i glasfabrikerna kan det dröja längre.  
Plus: Mindre glas i glaslagret underlättar hanteringen och reducerar antalet onödiga 
förflyttningar. Lättare för truckförarna att hitta den sökta glaspallen. 
 
• Åtgärdsförslag 4: Alternativ till nuvarande glaspallar 
Vid slutmonteringen är det problem med glas som inte ligger i rätt ordning efter 
turnummer och ordernummer på glaspallarna som det specificerats i beställningen. 
Detta medför att till en order kan det behöva plockas glas från ett flertal olika 
glaspallar och från olika placeringar på glaspallarna. Glasen står lutade mot varandra 
på glaspallarna. Det är väldigt omständigt och tidskrävande att få fram ett glas som 
står längst in på en glaspall och det krävs två personer för att få fram det.  Dessutom 
är det inte ergonomiskt då glasen är tunga och det finns risk för skador om de tappas 
och går sönder. Ständiga påtryckningar på glasleverantörerna att placera glasen i rätt 
ordning verkar inte fungera. För att undvika detta skulle det kunna konstrueras en 
glaspall som inte byggde på att glasen lutas mot varandra utan att de till exempel 
ligger i separata fickor. Även andra lösningar är möjliga.  
 
Minus: Innebär mycket arbete och pengar att utveckla en helt ny produkt, och att 
sedan byta ut alla nuvarande glaspallar mot denna.  
Plus: Skulle underlätta arbetet och eliminera onödiga förflyttningar av glas vid 
slutmonteringen.  
 
• Åtgärdsförslag 5: Ta vara på medarbetarnas kunnande och kreativitet. 
Operatörerna och montörerna är de som har bäst insikt i hur deras arbete kan 
förbättras, förenklas och effektiviseras. Genom att uppmuntra dem att ständigt 
komma med förbättringsförslag, och verkligen följa upp dessa, tar man vara på deras 
kunnande och kreativitet.  
 
Minus: Kräver tid att följa upp alla förslag, och förklaringar till varför vissa kanske 
inte är genomförbara. 
Plus: Medarbetarna känner sig uppskattade och mer delaktiga i processen. Det är 
genom ständiga förbättringar som en organisation utvecklas. 
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5.5 Visualitet 
Problemområde: Oreda och dålig visuell överskådlighet  
På grund av den platsbrist som råder i anläggningen måste ofta material och 
komponenter ställas där det finns plats för tillfället och inte där de egentligen ska stå. 
Detta medför oreda, stökighet och svårt att finna det som söks. Mycket tid går åt till att 
bara leta material. Truckförarna kan även få svårt att ta sig fram då det står material ute i 
truckgångarna. Det skulle även behövas en rejäl uppstädning inom alla resurser och 
även utanför produktionsanläggningen för att ta bort allt onödigt som inte används.  
Ett annat problem är avsaknaden av visualitet. Visualitet innebär att mål och mätetal 
åskådliggörs på ett enkelt sätt så att alla kan bedöma hur man ligger till och vad som 
behöver göras.  
 

• Åtgärdsförslag 1: Inför 5S för arbetsplatsens skötsel 
Denna metod som beskrevs i Kapitel 2.3.4 är ett enkelt och effektivt sätt att förbättra 
arbetsplatsens skötsel och därmed åskådliggöra slöserier. Det innebär i stora drag att 
identifiera onödiga saker och material och ta bort dem, placera resterande saker nära 
där de ska användas, begränsa antalet och märk tydligt upp dess plats.  
 
Minus: Relativt lätt att genomföra, kan vara svårare att upprätthålla, regelbundna 
utvärderingar krävs.  
Plus: Lättare att upptäcka slöserier, skapar en mer tillfredställande arbetsmiljö, 
lättare för nyanställda att komma in i rutiner och hitta saker.  
 
• Åtgärdsförslag 2: Strukturera upp detaljlagret 
Om det ska finnas ett detaljlager överhuvudtaget måste det fungera och struktureras 
upp ordentligt, i dagsläget går mycket tid åt för att bara leta material här. Klar och 
tydlig uppmärkning av hyllplatser och kontinuerliga kontroller att ordningen 
upprätthålls.  
Det ultimata vore dock att ta bort detaljlagret och ha resurser med tillräcklig 
kapacitet föra att köra allt material som B-sortiment, det vill säga direkt till kund. 
Det är först då man kan uppnå ett verkligt dragande produktionssystem, se Kapitel 
2.3.4, där alla aktiviteter drivs av kundernas aktuella behov.   
 
Minus: Uppstruktureringen av detaljlagret kräver en del arbete dels att genomföra 
och dels att upprätthålla. Om detaljlagret skulle tas bort helt krävs det mycket arbete 
och investeringar för att åstadkomma en process som klarar av att köra allt som B-
sortiment.   
Plus: Reducerar slöseri i form av onödiga rörelser för personalen vid letande efter 
bitar. Om det skulle vara möjligt att ta bort detaljlagret skulle detta innebära en stor 
minskning av kapitalbindning och eliminering av den plockning, det vill säga 
onödiga förflyttningar, som sker där i dagsläget.  
 
• Åtgärdsförslag 3: Inför verksamhetsmätning, se Kapitel 2.3.4. 
Fastställ vilka mått som är relevanta för att mäta verksamhetens effektivitet och 
synliggör dessa för alla på ett lättförståeligt sätt. Det hjälper alla att förstå vad som 
behöver göras, vilken prestationsnivå som uppnåtts och var det finns problem. Se till 
att mätvärdena är korrekta och ständigt uppdaterade och aktuella.  
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Minus: Förutsätter att resurserna inte beläggs med mer än de kan klara av, i annat 
fall kommer det bara medföra ett stressmoment för personalen.  
Plus: Personalen blir mer delaktiga i processen och det hjälper till att 
uppmärksamma framgångar. Problemområden synliggörs. 

 

5.6 Störningar 
Problemområde: Försvunna bitar 
I dagsläget ”försvinner” träbitar någonstans i produktionskedjan, detta uppdagas oftast 
vid förmontering eller slutmontering då fönstret ska sättas samman. Då måste det göras 
en efterbeställning och det innebär att order får ställas åt sidan och orsakar oreda, 
platsbrist och tidsfördröjningar.  
 

• Åtgärdsförslag 1: Enstyckstillverkning 
Det enklaste sättet att åtgärda detta problem vore att köra enstyckstillverkning, se 
Kapitel 2.3.4. 

 
Minus: Skulle innebära stora investeringar för företaget.  
Plus: Vid enstyckstillverkning skulle alla träbitar i fönstret hänga ihop genom hela 
förädlingskedjan och därmed skulle inte bitar försvinna lika lätt. Om de ändå 
försvinner är det lättare att identifiera var och varför de tenderar att försvinna och 
snabbt tillverka en ersättningsbit innan fönstret når förmontering och montering där 
de orsakar problem.  
 
• Åtgärdsförlag 2: Inför återrapportering vid varje arbetsstation.  
Genom att införa återrapportering, se Kapitel 2.6, på varje station skulle man lättare 
kunna identifiera var och varför bitarna tenderar att försvinna. När detta klarlagts 
kan man sedan försöka åtgärda problemet. Återrapporteringen skulle till exempel 
kunna innebära att varje station scannar in streckkoden, som finns på 
produktionskorten, innan bitarna går vidare till nästa station. Om det fattas en bit ska 
systemet upplysa operatören om detta och en efterbeställning göras.  
 
Minus: Innebär mycket arbete med att införa ett återrapporteringssystem. Detta 
system måste vara enkelt för operatören att använda, så att inte produktiviteten 
sänks på grund av att återrapporteringen tar för lång tid.  
Plus: Bättre kontroll på allt material genom hela produktionsprocessen, lättare 
identifiera problemområden, mindre oreda och platsbrist vid monteringen om ordrar 
slipper ställas åt sidan.  
 
• Åtgärdsförslag 3: Byt märkningssystem 
Nuvarande märkningssystem går ut på att produktionskort sätts fast på träbitarnas 
ändar med hjälp av häftstift. Detta system är enkelt och ger bra överskådlighet 
eftersom produktionskorten är olika färgade beroende på vilken dagsats de tillhör 
och informationen på korten tydliga. Nackdelen med detta system är häftstiften lätt 
kan lossna och därmed lossnar även produktionskorten och biten blir omärkt. Ett 
annat problem som kan uppstå är felmärkning, det vill säga att operatörerna placerar 
fel kort på fel bitar, vilket orsakar kaos längre fram i kedjan. Det administrativa 
arbetet med dessa kort är också ganska omfattande.  
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Vid måleriet kan inte produktionskorten sitta kvar utan de plockas bort innan bitarna 
skjuts och hängs upp på linen, och fästs sedan igen när bitarna kommer ut. 
Nedplockningen är en stressig station där det lätt kan bli felmärkningar.  
Detta system innebär att om det upptäcks felaktiga bitar vid upphängning, som inte 
kan åtgärdas med hjälp av spackling utan måste kasseras, kan dessa inte tas bort från 
linen. Det skulle orsaka att produktionskorten då inte stämmer med bitarna vid 
nedplockning från linen. Istället får kasserade bitar gå alla sju timmar genom 
målerilinen innan de kasseras. Detta innebär både en sänkning av produktiviteten i 
målerilinen, om än en liten sådan, och en fördröjning innan det kan göras en 
efterbeställning.  
Det skulle därför vara en idé att söka alternativa märkningssystem. Exempelvis 
skulle det kunna vara tryckmärkning i träet på en icke synlig sida, eller lappar med 
en tunn plastfilm över.  
 
 
Minus: Svårt att hitta ett mer ekonomiskt system än nuvarande produktionskort. 
Plus: Mindre risk för felmärkningar och därmed störningar i flödet. Med ett 
märkningssystem som kan följa med bitarna i målerilinen skulle 
nedplockningsstationen inte bli så stressig och de kunde då koncentrera sig på 
kvalitetskontroll. Vid upptäckt av en felaktig bit som måste kasseras skulle denna 
kunna plockas bort redan vid skjutningen eller vid onlinespacklingen.   

 

5.7 Information 
Problemområde: Informationssystemet fungerar inte som det ska. 
Informationen mellan olika instanser fungerar inte alltid som det ska, ett bra exempel på 
detta är den efterbeställningsbit som tog två veckor att få fram, se Kapitel 4.5.3. Ett 
annat problem är det nya affärssystemet som ännu inte fungerar riktigt som det ska, 
bland annat har både detaljlagret och inköpsavdelningen problem med 
återrapporteringen vilket har lett till material- och komponentbrist. 

 
• Åtgärdsförslag 1: Fungerande och snabbt system vid efterbeställningar. 
Efterbeställningsbitar måste fås fram så fort som möjligt i alla lägen. Eftersom det 
finns både detaljlager och enkeltappar borde det gå lätt att fixa fram en ny bit. Något 
enkelt informationssystem för detta borde införas, till exempel att korten placeras i 
röda plastmappar som alltid har högsta prioritet.  
 
Minus: Kan störa den ordinarie produktionen om det blir för mycket 
efterbeställningar. 
Plus: Snabba leveranser av efterbeställningar innebär att ordrar som ställts åt sidan 
snabbt kan färdigställas och köras till utlastning.  
 
• Åtgärdsförslag 2: Få ordning på det nya affärssystemet 
Vid årsskiftet infördes en ny version av det gamla affärssystemet, nya Movex. Det 
har dock varit lite inkörsproblem med detta, exempelvis fungerar inte 
återrapporteringen som den ska i bland annat detaljlagret och vid inköp av 
komponenter. Det är dock inte ovanligt att ett nytt system har en viss inkörsperiod, 
och det arbetas kontinuerligt med justeringar.  
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6 Slutsats och Diskussion 
 

Detta kapitel sammanfattar resultaten och åtgärdsförslagen från föregående kapitel. 
Det presenteras även en uppskattning av åtgärdsförslagens påföljder. 

En diskussion förs där bland annat möjliga felkällor identifieras och anledningen till 
arbetets avgränsningar förklaras. 
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6.1 Sammandrag: Problem och åtgärder 
En uppfattning som växt fram under arbetets gång är att Elitfönster AB under de senaste 
åren har satsat mycket på produktutveckling för att kunna möta kundernas varierande 
behov. Det finns ett stort antal produktsortiment, som därmed ska kunna tillfredställa 
många olika sorters kundkretsar, och det finns ett stort antal tillval för kundspecifika 
fönster och fönsterdörrar. Elitfönster AB har alltså redan tagit ett litet steg i processen 
mot Lean produktion i form av att sätta kunden och kundens verkliga behov i centrum. 
Problemet är att produktionsanläggningen i dagsläget inte riktigt klarar av denna 
produktvariation, vilket orsakar långa ställtider, många och stora mellanlager och 
därmed långa produktionsledtider. 
Sammanfattningsvis kan man av denna studie dra slutsatsen att de långa ledtiderna beror 
främst på två orsaker:  

• Hyvelbanornas långa ställtider som medför körningar i veckosatser. 
• Kvalitetsbrister och bristfälliga kvalitetskontroller.  

 
För att komma tillrätta med problemen gäller allmänt att: 
 

• Arbeta med att få bort alla former av slöseri, det vill säga sådant som inte 
adderar värde till produkten. 

• Balansera cykeltiderna mot takttiden 
• Sträva mot enstycksflöden 
• Sträva mot att åstadkomma stabila processer. 

 
Nedan följer en kort sammanfattning av de problemområden som identifierats och mer 
konkreta förslag till åtgärder.  
 
Problemområde: Ostabila processer, maskiner och utrustningar är inte tillförlitliga, 
avbrott förekommer ofta och medför behov av buffertar och mellanlager. Stillastående 
resurser på grund av avsaknad av kunnig personal. 
Åtgärdsförslag: 

• Inför TPU, Totalt Produktiv Underhåll, som säkerställer att normala 
förhållanden bibehålls, avvikelser upptäcks tidigt och snabba åtgärder vidtas. 

• Personalflexibiltet, inför viss arbetsrotation efter schema. 
 
Problemområde: Överbeläggning, flaskhalsar och osynkroniserade cykeltider. 
Ågärdsförslag: 

• Flytta ut ett eller två produktsortiment vilket ger mindre ställtider och högre 
utnyttjandegrad. 

• Investera i ny/nya hyvelbanor som klarar enstycksflöden eller dagsatser. 
• Utnyttja SMED-metoden för att reducera ställtiderna i nuvarande hyvelbanor. 

 
Problemområde: Kvalitetsbrister och bristfälliga kvalitetskontroller.  
Åtgärdsförslag: 

• Leverantörssamverkan, arbeta kontinuerligt med kvalitetsfrågor tillsammans 
med leverantörer, introducera Lean produktion även för dem. 

• Tillse att all personal får kvalitetsutbildning. 
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• Förmålning och stillastående spackelbord. 
 
Problemområde: Förekomst av slöserier i form av för mycket mellanlager, onödiga 
transporter etc. 
Åtgärdsförslag:  

• Enstycksflöden eller dagsatser. 
• Inför Kanbansystem i form av hyllmarkeringar. 
• Kortare förrådsledtid på glas. 
• Alternativ till nuvarande glaspallar. 
• Inför system för förbättringsförslag från personalen. 

 
Problemområde: Oreda och dålig visuell överskådlighet. 
Åtgärdsförslag:  

• Inför 5S för arbetsplatsens skötsel 
• Strukturera upp detaljlagret 
• Inför verksamhetsmätning, det vill säga fastställ vilka mått som är relevanta för 

att mäta verksamhetens effektivitet och synliggör dessa för alla på ett 
lättförståeligt sätt.  

 
Problemområde: Bitar som försvinner och problem med att få fram nya. 
Åtgärdsförslag:  

• Enstyckstillverkning 
• Inför återrapportering 
• Byt märkningssystem 

 
Problemområde: Informationssystemet fungerar inte alltid som det ska 
Åtgärdsförslag: 

• Fungerande och snabbt system vid efterbeställningar. 
• Få ordning på det nya affärssystemet. 

 

6.2 Uppskattning av reducerad ledtid 
Vid enstycksflöden, som ofrånkomligen innebär investeringar i nya hyvelbanor, borde 
produktionsledtiden kunna reduceras till någon eller några enstaka dagar. Om man 
istället ser till de åtgärdsförslag som inte innebär några större investeringar så illustreras 
en uppskattning av deras effekt på leveransledtiden i Figur 6.1. 
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v 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6

Må Ti On To Fr Må Ti On Fr MåTo Fr Må Ti Fr

Utlägg

Fr Må Ti OnMå Ti On To

Plockning

Hyvling 5

ToTi On To FrOn To

55

D-plock

Måleriet

CNC 5

Impreg.

52 53 54

Förmont. 53 54 5551 52

Leverans

52 53 54

Leveransvecka

Slutmont. 5551

5

5

5

51

 
Figur 6.1 Uppskattning av åtgärdsförslagens effekter på leveransledtiden. 

 

6.3 Felanalys och avgränsningar 
På grund av produktion i två- och treskift utfördes tidsstudierna av hela 
produktionsflödet genom att tidsstudiekort placerades vid varje resurs. Operatörerna 
fick sedan själva anteckna när första och sista bit ur satsen passerade resursen. Dock kan 
detta vara svårt, till exempel kan resursen ha varit bemannad med en operatör som inte 
var upplyst om tidsstudien. Det är även svårt för operatörerna i vissa resurser att veta 
vilken som är sista biten, för det kan alltid komma ”eftersläntare”.  
Vid framräknandet av cykeltider förekom en del antaganden och approximationer som 
kan vara en källa till fel.  
Vid uträkning av utnyttjandegrad i måleriet användes statistik från ett flertal veckor. 
Anledningen till detta är att måleriets utnyttjandegrad är starkt beroende av hur mycket 
omlack det blir, det vill säga vilken kvalitet det levererade träet har. Denna kvalitet kan 
variera över olika veckor, därav utnyttjandet av statistik. I denna statistik förekommer 
dock bara uppgifter om tid för omlackskörningar och längre uppehåll, kortare stopp 
ingår ej i denna statistik. 
 
De avgränsningar som gjordes tidigt avsåg att bara studera ett produktsortiment, Elit 
Original.  
 
Vid tidsstudien över hela produktionsflödet bortsågs att dokumentera de bitar som gick 
till specialbearbetningsmaskiner i maskinverkstaden, dels för att det är en så liten del 
som gör det och dels för att det inte har någon större inverkan på hela flödesprocessen.  
 
Det pågår just nu en viss ändring av utrustningens layout i anläggningen, därför togs 
beslutet att inte ge något åtgärdsförslag för ändring av produktionslayout. 
 
Vid en värdeflödesanalys ska egentligen en karta för framtida värdeflöden skapas. Men 
då åtgärdsförslagen var av sådana olika karaktärer skulle det ha behövt ritas ett flertal 
olika värdeflödeskartor, vilket skulle ha krävt alldeles för mycket tid. 
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8 Bilagor 
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8.1 Bilaga 1: Enkät för självutvärdering 
 

Arbetsplatsen är rörig, dåligt 
organiserad och ofta ostädad.

1 2 3 4 5
Det finns en plats för allting och allting 
finns på rätt plats. Rent och snyggt 
överallt.

Material finns spritt överallt. Onödiga 
förflyttningar medför onödigt slöseri 
med resurser.

1 2 3 4 5 Allt material har givna platser längs 
tillverkningsflödet. Få ytor är outnyttjade. 

Det saknas tavlor och möten för 
aktuell information. Du måste fråga 
för att få veta var saker finns och vad 
som pågår.

1 2 3 4 5

Det är mycket tydligt vad som händer och 
var. Alla problem upptäcks snabbt och lätt. 
Stora informationstavlor och regelbundna 
möten.

Utrustningar lagas först när de går 
sönder. Det är vanligt med spilltid.

1 2 3 4 5 All utrustning rengörs och underhålls 
regelbundet. Det är ovanligt med spill.

Det är vanligt med slöseri med 
resurser i olika former och i alla delar 
av verksamheten. 

1 2 3 4 5 Alla former av slöseri har påtagligt minskat 
och hålls hela tiden under uppsikt.

Tillverkning i stora partier. Många 
mellanlager och långa ledtider.

1 2 3 4 5 Enskilda artiklar bearbetas och förflyttas 
snabbt genom hela 
bearbetningsprocessen.

Var och en utför sitt arbete på sitt 
eget bästa sätt och så bra som 
fastställda omständigheter medger.

1 2 3 4 5 Arbetsrutiner är enhetliga med optimerade 
möjligheter för människor och maskiner att 
nå bästa möjliga resultat.

Arbetstakten är ojämn och baserad 
på månads- eller veckoplanering 
samt tillverkning i stora partier. 

1 2 3 4 5 Kundernas verkliga behov och takttid styr 
arbetstakten. Arbete utförs enligt dags- 
eller timplanering. 

Omställningar av maskiner är 
långsamma, ineffektiva och sällan 
förekommande.

1 2 3 4 5
Omställningar sker snabbt, är effektiva och 
förekommer ofta. 

Produktionen styrs av prognoser eller 
vad som för tillfället kan tillverkas.

1 2 3 4 5
Interna och externa kunders behov styr 
tillverkningen. Kanban-system används.

Alla arbetar indiviuellt enligt 
arbetsorder. Få arbetsuppgifter 
förutsätter lagarbete. 

1 2 3 4 5 Arbetslagen styr sina egna 
standardiserade processer enligt rutiner 
som de ständigt förbättrar. 

Var och en har sin egen befattning, 
yrkesroll eller maskin att sköta. 

1 2 3 4 5 Alla lär sig många uppgifter, blir 
mångsidigt kompetenta och kan flytta runt 
vid behov till andra arbetsuppgifter.

Få deltar i förslagsverksamheten eller 
visar intresse för att delta i 
förbättringsprojekt. 

1 2 3 4 5 Stort engagemang och omfattning av 
insatser i förbättringslag. Förbättringar i 
verksamheten förekommer ofta.
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8.2 Bilaga 2: Produktionsflöde enligt planering 
 
Sats 51 (enligt planering) 
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8.3 Bilaga 3: Produktionsflöde enligt tidsstudie 
 

8.3.1 Sats 151 
 

Ti
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Må
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v 16v 13 v 14 v 15
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8.3.2 Sats 162 
 

v 13
Må

v 12
To Fr

v 17v 14 v 15 v 16
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8.3.3 Sats 171 
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8.3.4 Sats 182 
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