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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver ett examensarbete som har utförts på företaget Catscreen AB. 
Rapporten är en del av kursen examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, 
inriktning industriell ekonomi och produktion på KTH Södertälje. 
Det huvudsakliga målet med examensarbetet är att presentera ett lösningsförslag för 
layouten på den nya verkstaden, Catscreen AB kommer att flytta sin verksamhet. 
Rapporten introducerar Lean-filosofier för företaget samt beskriver hur en implementation 
kan ske. En analys av företagets värdeskapande och icke värdeskapande processer inom 
produktionen gjordes för att försöka hitta slöseri och sedan föreslås åtgärder för att hjälpa 
verksamheten att kunna bli effektivare i sin produktion i samband med flytten. 
 
Flera metoder användes vid genomförandet av examensarbetet som observationer, 
intervjuer, Kaizen 5S, värdeflödesanalys, grundläggande steg för layoututformning med 
Richard Muthers åtta faktorer för layoutframtagning samt benchmarking på Företag X. 
Flera layoutförslag togs fram där en av dem sedan valdes genom att använda en 
poängmatris baserat på olika kriterier som kostnad, rörelse och lagringskapacitet. 
Resultatet är ett layoutförslag tillsammans med en implementering av 5S. Layoutförslaget 
är inspirerat delvis av Företag X och delvis av analysen av slöseri i det nuvarande läget. 
Arbetet visade att Catscreen AB bör implementera Lean-verktygen för att minska på 
slöseriet som sker mest i form av väntan samt för att strukturera upp och förbättra sitt 
arbetssätt. 
 
Rekommendationen är att införa bestämda stationer för maskiner, datorer, verktyg och 
bearbetning tillsammans med bestämda platser för in- och utleverans av produkter som 
skulle effektivisera hanteringen av tillverkningsprocessen samt leda till att man lättare 
upptäcker avvikelser. 
Dessutom identifierades förbättringsmöjligheter i hanteringen av lager, då Catscreen AB 
hade mycket kapital bundet till lagret. Värdeflödesanalysen visade att Catscreen kan spara 
pengar på att eliminera slöseri, främst i form av väntan.  
Slutligen så identifierades outnyttjad kreativitet i verksamheten då en process av ständiga 
förbättringar och utbildningar inte är inkorporerat i företagskulturen.
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Abstract 
This report describes a degree project that has been performed at the company Catscreen 
AB. The report is part of the course degree project for university engineers in mechanical 
engineering, specialization in industrial economics and production at KTH Södertälje. 
The main goal of the degree project is to present a solution proposal for the layout of the 
new workshop, Catscreen AB will move its business  
The report introduces Lean philosophies to the company and describes how an 
implementation would take place. An analysis of the company's value-adding and non-
value adding operations in the production was made in order to find waste, solutions were 
then proposed for the company to become more efficient in their production in regards to 
their move. 
 
Several methods were used in the execution of the degree project such as observations, 
interviews, Kaizen 5S, value flow analysis, basic steps for layout design with Richard 
Muther's eight factors for layout development and benchmarking at Company X. Several  
layout alternatives were created where one of them were later selected by using a point 
matrix based on different criteria’s such as cost, movement and storing capacity 
The result is a layout proposal together with an implementation of 5S. The layout proposal 
is partly inspired by Company X and partly by the analysis of waste in the current situation. 
The work showed that Catscreen AB should implement the Lean tools in order to reduce 
the waste that occurs most in the form of waiting and to build structure and improve their 
work method.  
 
The recommendation is to introduce specific stations for machines, computers, tools and 
processing together with specific locations for the receiving and the delivery of products 
would improve the handling of the manufacturing process and lead to easier detection of 
deviations. 
In addition, opportunities for improvement in storage management were identified, as 
Catscreen AB had a lot of capital tied to the storage. The value flow analysis showed that 
Catscreen can save money on eliminating waste, mainly in the form of waiting.  
Finally, unused creativity was identified in the business because a process of continuous 
improvement and training is not incorporated in the corporate culture. 
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Ordlista  

5S - En metod för att skapa ordning i fabriken. 

7+1 slöseri - En produktionsteori som syftar till att motverka allt som inte ger värde till kunden 

AFS - Arbetsmiljöverkets författningssamling 

Benchmarking - Även kallad riktmärkning är en prestandamätning som innebär att man jämför och 
utvärderar det egna företagets verksamhet i förhållande till ett företag som anses vara bättre. 

Fabrik G - Catscreen AB:s nuvarande fabrik i Södertälje. 

Fabrik N - Catscreen AB:s nya fabrik efter flytt till Alby. 

Fabrikslayout - Grafisk design eller formgivning av fabriken. 

FIFO - (engelska: First In First Out, "först in, först ut") är en benämning på kösystem. 

Företag X - Catscreen AB:s Benchmarking företag. 

JIT eller Just in time - En lagerhållningsteknik som syftar till att minimera antalet enheter på lager. Så 
fort materialet kommer in till fabriken så ska de bearbetas. 

Kaizen - En process av ständiga förbättringar, det innebär att man kontinuerligt förbättrar och 
utvecklar produktionen. 

Lean - En teori inom produktion som innebär att man ska identifiera eller eliminera alla faktorer i en 
produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. 

Ledtid - Innebär den tid som går från det att en process startar tills den är fullbordad 

Orderlapp – Beskriver en lapp som innehåller orderspecifikation som följer med i hela 
produktionsprocessen från start till slut  

PIA - Produkter i arbete, produkter som bearbetas. 

Ställtid - Innebär tid att ställa i ordning, ställa av och ställa om maskiner. 
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1 Inledning 

Detta kapitel behandlar examensarbetets bakgrund, problembeskrivning, avgränsningar, syfte och 
frågeställningar för att läsaren ska få en insyn i vad examensarbetet innefattar. 

1.1 Bakgrund 

Dagens industri utvecklas och produktionsfilosofier implementeras och förbättras, därför så 
krävs det att företaget Catscreen AB blir bättre i takt med den utvecklingen för att kunna säkra 
sina marknadsandelar. Ett optimerat produktionsflöde baserat på fabrikslayout tror vi kan vara 
essentiellt i hur konkurrenskraftig ett företag kan bli. Framtagning av fabrikslayout är en viktig 
aspekt då en optimerad sådan hjälper företaget med att minska slöseri och onödigt arbete. En 
förbättrad lagerhantering är en given omständighet för att företaget ska kunna bli effektivare med 
att tillmötesgå sina kunders behov.  

Examensarbetet utfördes hos företaget Catscreen AB som är ett tryckeriföretag beläget i 
Södertälje. Företaget gör många olika typer av tryck och liknade som offset, screen, brodyr, 
digitalt, skyltar, presentreklam, hemsidor, plastpåsar, papperskassar, arbetskläder och profilkläder, 
skyltmontering, banderoller, bilfoliering, fönsterdekor samt kontorsmaterial.   

För att säkerställa sin position i en växande marknad är det bra att en verksamhets 
produktionssystem ständigt förbättras så man inte hamnar bakom andra företag och är förberedd 
inför framtida förutsättningar. 

Företaget Catscreen AB ska flytta sin verksamhet från Södertälje till Alby och examensarbetarna 
fick i uppgift att visualisera den nya fabrikslayouten på Inventor Factory design. Eftersom 
verksamheten skall flytta till en ny lokal är det bra att visualisera layouten för att på bästa sätt 
installera den nya fabriken till att få ett effektiviserat produktionsflöde. Men det räckte inte bara 
med att ta fram en ny layout, utan examensarbetarna skulle också föreslå lämpliga metoder för att 
layouten ska fungera på ett effektivt sätt som tillexempel genom 5S, Lean produktion och Kaizen 
filosofin. 

Catscreen AB bedömde att det finns möjlighet till förbättring i strukturen inom verkstaden samt 
arbetssättet. Genom att strukturera upp dessa så kan man minska på aktiviteter som inte är av 
värde för kunden och skapa ett effektivare produktionsflöde och därmed en effektivare verkstad. 

1.2 Syfte 

Denna rapport avser att introducera Lean-filosofier till företaget samt beskriva hur en 
implementation skulle ske. Examensarbetets syfte är att undersöka det nuvarande läget i 
verksamheten för att senare utforma företagets nya verkstadslayout. En analys av företagets 
värdeskapande och icke värdeskapande processer inom produktionen gjordes för att försöka hitta 
slöseri och sedan föreslogs åtgärder som ska genomföras för att verkstadslayouten ska bli 
effektivare. Arbetet följde företagets önskemål som förhoppningsvis uppnås och det leder till 
implementation av layoutförslaget. 

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att fylla företagets behov att visualisera fabrikslayouten och 
produktionsflödet. 
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1. Hur ska en optimerad fabrikslayout se ut? 

2. Hur ska ett förbättrat produktionsflöde i fabriken vara? 

3. Hur ska företaget implementera 5S? 

1.4 Avgränsningar 

Produktionsflödet på fabriken kommer inte att simuleras. 

Inga omfattande ekonomiska undersökningar kommer att göras. 

Maskinerna kommer inte att representeras i form av exakta modeller av verkligheten i Inventor 
Factory design. 

Endast maskiner som ingår i produktionsprocessen kommer att visualiseras. 

Mekaniska samt elektriska konstruktionsaspekter behandlas inte i examensarbetet. 

Endast teoretiska lösningsförslag, Catscreen AB garanterar inte att de kommer att implementera 
våra förslag. 

Intervjuer samt studiebesök kommer att avgränsas till endast svenska industriföretag som är 
verksamma inom Sverige. 

Hänsyn till logistiken i samband med flytt kommer inte att tas. 

Lagerhanteringen kommer inte att analyseras i djup. 
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2 Metoder 
Detta kapitel presenterar och beskriver metodvalen som gjordes och användes till utförandet av 
examensarbetet, som kvantitativ- och kvalitativdatainsamling, observationer och intervjuer samt 
benchmarking, kaizens 5S, Ishikawa diagram och värdeflödesanalys. 

2.1 Litteraturstudie 

Vi har gjort en litteraturstudie på teorierna Lean produktion, Kaizen femstegsförbättringar, 
Ishikawadiagram, Grundläggande steg för layoututformning, Layoututformning med Richard 
Muthers åtta faktorer och Värdeflödesanalys. 

2.2 Datainsamling 

Det finns två typer av datainsamling man kan ha till förfogande för att samla in data till en 
förstudie, nuläget samt för analys, dessa är primär- och sekundärdata. 

2.2.1 Metoder för analys och datainsamling 

Det finns olika sätt att samla in data på, man kan antingen samla in data direkt från en pålitlig 
källa eller data via tillexempel enkäter eller internet i syfte att samla på sig information som sedan 
skall analyseras. Det finns både kvalitativa och kvantitativa intervjuer, kvalitativa och kvantitativa 
observationer. För den kvalitativa metoden beträffas förståelse, teorigenerering, validitet, 
upptäckt och variation. För den kvantitativa metoden beträffas reliabilitet och kumulativitet. 
Valet av vilket metod som skall användas beror helt på situationen. Har man fått fram mycket 
information vid mätning så är det bra att göra en kvantitativ analys där man använder sig av 
statistiska metoder för att analysera variationerna. Om man inte har så mycket mätdata så kan det 
vara lämpligast att använda sig av kvalitativa metoden där man analyserar processen noggrannare 
och kollar flöde, flaskhalsar och värdeskapande tider. (Öberg & Ghazi, 2013) 

2.2.2 Kvalitativ datainsamling 

Kvalitativ datainsamling beskriver information som hämtas i syfte att beskriva och förstå 
fenomen och deras samband i detalj, det handlar oftast om närhet till källan. Erfarenheter, 
upplevelser och uppfattningar samlas in för att kartlägga alternativa tolkningsmöjligheter. I 
kvalitativ metod för datainsamling ingår datasamling ifrån källor med god pålitlighet, trovärdighet 
och som överför information, information samlas in från få undersökningsenheter. (Duc, 2011)  

I den kvalitativa metoden för datainsamling har en värdeflödesanalys utförts, intervjuer och 
observationer har gjorts. 

2.2.3 Kvantitativ datainsamling 

Kvantitativ datainsamling beskriver en typ av datainsamlingsmetod som syftar i att samla in 
kvantitativ generaliserbar information för att genomföra analyser av variationerna och jämföra 
resultatet. Oftast översätter man informationen till siffror som sedan ska tolkas via statistiska 
slutsatser. (Wall, 2010)  

I kvantitativa data så hanterar man oftast siffror och hårddata via tillexempel enkäter, tidtagningar 
av värdeskapande och icke värdeskapande tider, mätningar av maskinstorlekar, lagerstorlek, area 
osv. 
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2.2.4 Validitet och reliabilitet 

Enligt (Ejvegård, 2003) så krävs det att testet, undersökningsmetoden och mätinstrumenten ska 
vara lämpliga och användbara så krävs det att de är valida och reliabla. 

När det gäller validitet så innebär det att mätning tas på det som är relevant till kontexten, det 
handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle.  

Med reliabilitet så avses det att mätning tas på ett tillförlitligt sätt, det handlar om pålitligheten 
och användbarheten av mätinstrument och mått. (Gunnarsson, 2002) 

2.2.5 Primärdata 

Data som samlades in av examensarbetarna själva direkt från den ursprungliga informationskällan 
kallas primärdata. Data samlas in i form av intervjuer, observation, mätning, enkäter och 
experiment. 

2.2.6 Intervjuer 

Intervjuer och samtal genomfördes med fabrikschefen och medarbetarna för att skapa en 
uppfattning om det aktuella läget samt för att potentiellt upptäcka problem. Detta gjordes för att 
få bättre förståelse för hur de olika funktionerna, arbetarna och processerna samverkar ihop i 
systemet eller produktionen. 

2.2.7 Observationer 

För att under examensarbetets gång kunna få en uppfattning om det nuvarande tillståndet i 
produktionen så gjordes det en kartläggning, förutom intervjuer krävdes det att examensarbetarna 
observerar arbetsprocessen, medarbetarnas interaktioner med varandra och maskinerna, 
potentiellt överarbete, led- och ställtider, lagerhantering och produktionsflödet för en eller flera 
produktfamiljer. 

I syfte att få en uppfattning av det nuvarande tillståndet av produktionen i Catscreen AB och för 
att få information om benchmarking Företaget X har observationer utförts av 
examinationsarbetarna. Under observationerna har examinatorerna observerat arbetsprocessen, 
medarbetarnas interaktioner med varandra och maskinerna, potentiellt överarbete, led- och 
ställtider, produktionsflödet för en eller flera produktfamiljer, lagerhantering på Fabrik G, detta 
dokumenterades under flera dagar. På Företaget X fick vi en guidad tur genom deras 
produktionsanläggning.  

2.2.8 Sekundärdata 

Sekundärdata avser information som har dokumenterats men som inte har samlats in eller 
utarbetats av examensarbetarnas egna studier (Lundahl & Skärvad, 1999). Sekundärdata kan 
samlas in i form av vetenskapliga artiklar, böcker, tidningsartiklar, protokoll, internet databaser, 
examensarbeten samt andra källor där det gjorts undersökningar. Sekundärdata samlas också in 
från studier som liknade examensarbetarnas uppdrag. 
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2.3 Källkritik 

Kritisk granskning av data samt en värdering av kredibiliteten av information som tas från källan. 
Källkritik är en viktig metod för att bedöma tillförlitligheten på en viss datainhämtningskälla. Det 
går också ut på att välja informationsresurser som motsvarar informationsbehovet. Ett iterativt 
söksätt samtidigt som att hanteringen av informationen sker på ett korrekt sätt där den funna 
informationen används på ett produktivt sätt. 

2.4 Benchmarking 

Benchmarking eller Riktmärkning är en metod som kan definieras som en kontinuerlig, 
systematisk process för utvärdering av produkter, tjänster och arbetsprocesser för verksamheter 
som är erkända att ha bättre praxis i syfte att förbättra den egna organisationen. (Donthu, et al., 
2005). Man söker efter de bästa arbetsmetoderna som leder till överlägsna prestationer för ett 
företag.  

Experter inom Benchmarking föreslår tre steg eller närmanden i benchmarking processen 
(Donthu, et al., 2005): 

• Identifiera den bättre aktören 

• Sätt mål för benchmarking 

• Implementera åtgärder eller förändringar 

 

2.5 Kaizen femstegsförbättringar 

5S hämtar sitt namn från de första bokstäverna i fem japanska ord som börjar med S: Seiri, 
Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke.  
 
Svenskmotsvarighet för 5S kan vara: 
Seiri - sortera 
Seiton - systematisera 
Seiso - städa 
Seiketsu -standardisera 
Shitsuke - skapa vana 

5S är en del av den visuella ledningen av ett övergripande program, det sitter ofta skyltar som 
upprepar dessa steg uppsatta i fabriken (Imai, 1991) . 

5S bidrar till att minska tidsförluster, det ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten. Den har 
använts vid utformningen av effektiva anläggningar, 5S tekniker har integrerats med andra Lean 
verktyg för att minska ställtider (Omogbai & Salonitis, 2017) . 

2.5.1  Steg 1 Sortera  

Skilj mellan det nödvändiga (allt det du verkligen behöver för att utföra arbetet) och det onödiga 
och eliminera det onödiga. Att organisera med denna metod förenklar lagring och hämtning av 
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varor för verksamheten (Imai, 1991) (Omogbai & Salonitis, 2017). Exemplen på kategorier man 
kan sortera är: 

• Onödiga redskap, verktyg 

• Outnyttjade maskiner 

• Defekta produkter 

• Papper och dokument 

2.5.2  Steg 2 Systematisera  

Man måste hålla ordning på saker och ting så att de alltid finns till hands när man behöver dem. 
Vem som helst ska kunna hitta verktyg, använda dem och återlämna dem till samma plats efter 
användning. När en amerikansk tekniker började arbeta i ett japanskt företag såg han hur lätt 
arbetarna fann vad de behövde, när han arbetade i Amerika minns han att han brukade spendera 
timmar med att söka efter verktyg och delar. Då han såg vilken tid och irritation de sparade i 
Japan, insåg han värdet med ”seiton” (Imai, 1991) (Santos, et al., 2006). 

2.5.3  Steg 3 Städa  

Håll rent och snyggt på arbetsplatsen, maskiner, bänkar, verktyg och golv. Det gäller att man 
noggrant och löpande städar arbetsplatsen med syfte att förbättra arbetsmiljön, arbetsplatsens 
moral och höja personalens effektivitet. Städa kan delas upp i två delar: en övergripande 
initialstädning och sedan den kontinuerliga städningen. Att en hög nivå på städningen hålls 
kontinuerligt är nödvändigt för att städa skall fungera och ha maximal effekt. Syftet är att städa 
skall vara en del av den dagliga rutinen (Imai, 1991) (Hirano, 1995). 

2.5.4  Steg 4 Standardisera  

Gör det till en vana att hålla rent och prydligt. Det handlar om att dokumentera alla 
arbetsmetoder och göra all städning, ordning och förbättringsprocesser från 5S till en 
regelbunden aktivitet i arbetsplatsen. Det här steget håller de tre tidigare stegen aktiva, efter 
arbetet för implementering av de tre tidigare stegen har gjorts kan man inte låta det vara för inget. 
Det är också lättare att upptäcka avvikelser i processen i detta steg (Imai, 1991) (Gao & Low, 
2014) (Santos, et al., 2006). 

2.5.5 Steg 5 Skapa vana  

För att Skapa vana är det nödvändigt att organisationen arbetar för att 5S ska bli en naturlig och 
självklar del av arbetsplatsens arbetssätt. Samtliga involverade ska följa de fastslagna procedurerna 
på arbetsplatsen, som att följa spelreglerna i idrott. Det man vill uppnå med att skapa vana är att 
all personal vet vad som skall utföras, vart det utförs och varför det utförs. Att skapa vana handlar 
om att man fokuserar på att organisationens disciplin utvecklas och förstärks. Dessa nya 
arbetsmetoder måste verkställas tills de blir en vana. (Imai, 1991) (Hirano, 1995) (Santos, et al., 
2006)  
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2.5.6  Faktorer som möjliggör 5S 

Faktorer som möjliggör implementering av 5S har undersökts och identifierats som: 
företagsstorlek, produkttyp, personalutbildning och organisatorisk inställning till kvalitet och 
kontinuerlig förbättring. Dessa faktorer påverkar genomförandet av 5S och systemets prestanda 
efter genomförandet av det. Om Lean inte har etablerats i en organisation finns det en tendens 
att gå tillbaka till gamla sätt att göra saker. (Omogbai & Salonitis, 2017)) 

2.6 Ishikawadiagram 

Ishikawa är et orsaks-verkan-diagram som går ut på att göra en systematisk analys av ett 
kvalitetsproblem med målet att bena ut rotorsakerna till problemet. I diagrammet beskriver man 
först grovt vilka typer av orsaker som kan tänkas ge det observerade problemet. Därefter 
fokuserar man på en av dessa grovt beskrivna orsaker och försöker undersöka denna mer 
detaljerat (Bergman & Klefsjö, 2012) . 

Ishikawadiagrammet ger ett utmärkt underlag för den fortsatta problemlösningen. Med hjälp utav 
Ishikawadiagram och tidigare insamlat data kan man ofta peka ut en trolig orsak till det 
observerande problemet. Ishikawadiagrammet kan också ge indikationer på var ett större 
dataunderlag behövs och hur detta underlag ska samlas (Bergman & Klefsjö, 2012). 

2.7 Värdeflödesanalys 

En värdeflödesanalys är en metod som används för att illustrera, analysera och förbättra 
processtegen som är nödvändiga för att leverera en produkt eller en service. Ett flödesschema 
görs för att granska eller överblicka informationen av flödet i processtegen från ursprung av 
råmaterial till tillverkning och slutligen till leverans. Värdeflödesanalys (VSM) är speciellt 
användbar för att hitta och eliminera slöseri, poster kategoriseras som att antingen vara eller att 
inte vara av ett värde för kunden (Lucidchart, 2019). Man vill alltså med analysen se var det finns 
värdehöjande eller icke värdehöjande tid. Det existerar också icke-värdeskapande processer men 
som är nödvändiga för att bedriva verksamheten, sådana kan tillexempel vara ett för långt 
gångavstånd för upphämtning av material eller städning. 

• Värdeskapande för kund (VA) 

Figur 1 Ishikawadiagram Mall 
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• Icke-värdeskapande för kund (NVA) 

• Icke-värdeskapande för kund men nödvändiga (NNVA) 

 

Enligt (Schmidtke, et al., 2014) så är nyckeln till framgång för en värdeflödesanalys är enkelhet 
och rakhet av metoden, VSM är inte enbart ett paket av Leans förbättrings verktyg utan 
innehåller fullständig vägledning för att uppnå Lean i framtida produktionsprocesser. En 
värdeflödesanalys utförs typiskt i fyra faser: 

1.      Ett urval av en produktgrupp för att kunna undvika en överkomplikation av projektet samt 
bibehålla dess effekt. En grupp produkter väljs med gemensamma eller likadana process rutter för 
kartläggningsproceduren. 

2.      Ett nuläge analyseras, det nuvarande produktionsläget kartläggs, produktionsprocessen 
beskrivs och analyseras. Det nuvarande läget, som beskriver det så kallade värdeflödet ska 
innefatta alla processtegen från råmaterialets intag till den slutliga produkten, ska bevakas genom 
processen. 

3.      Ett framtida läge analyseras, en eller flera Lean formuleringar utvecklas och visualiseras 

4.      Definiering av en arbetsplan för att uppnå implementation av det framtida arbetsläget, en 

handlingsplan för det framtida läget delas upp i olika arbetspaket som sedan utförs successivt.  

  

Figur 2 Värdeflöde 
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3 Teori 

Detta kapitel handlar om de teoretiska ämnen som kommer att användas för att kunna ta fram ett 
layoutförslag, Grundläggande steg för layoututformning, och Muthers åtta faktorer och Lean 
produktion 

3.1 Grundläggande steg för layoututformning 

I boken Improving Production with Lean Thinking (Santos, et al., 2006) nämns grundläggande steg för 
layoututformning. Grundläggande steg är nödvändiga för att utforma en acceptabel lösning för 
ett layoutproblem. Även om dessa steg är praktiska för de flesta layoutproblem är de 
huvudsakligen inriktade på en allmän layout-analys. Om studieresultatet är mer begränsat är det 
inte nödvändigt att tillämpa alla steg, 4 av 6 steg används för examensarbetet. 

Steg 1: Formulera problemet, även om det verkar trivialt är det viktigt att definiera vad 
huvudmålen är (Santos, et al., 2006). 

Steg 2: Analys av problemet, analys av den faktiska situationen kan utföras systematiskt. 
Richard Muther beskriver i sin bok Practical Plant Layout åtta faktorer att överväga för 
fabrikslayout. Dessa faktorer beskrivs kortfattat under rubrik 3.2 (Santos, et al., 2006).  

Steg 3: Sök efter alternativ, analys av Richard Muthers åtta faktorer gör det möjligt för 
ingenjörer att definiera problemet och anpassa lösningen till problemet. Det är dock viktigt att ta 
hänsyn till tre praktiska principer (Santos, et al., 2006): 

Först hela och sen detaljerna, både stora layoutförändringar och cellulära layoutkonstruktioner 
bör hållas i åtanke, vilket ger prioritering till det allmänna området och sedan till var och en av de 
specifika utrymmen. 
Först den ideala lösningen och sedan den praktiska, det är viktigt att inse i början av ett 
projekt att den ideala lösningen är svår att uppnå. Däremot kan i många fall bra lösningar väldigt 
nära den ideala lösningen tas fram enklare. Att inse att den ideala lösningen är i behov utav 
oändlig kunskap gör att ett mer översiktligt tillvägagångsätt är mer lönsamt då man inte slösar tid 
och ansträngning med att analysera problemet i djup. 
Brainstorming, det första steget i layoutdesignsprocess är skapandet av idéer, där flera möjliga 
lösningar genereras. Brainstorming metodiken talar för att man överväger alla idéer som 
arbetslaget föreslår utan att kritisera dem. Att vara kritisk vid detta stadie kan hindra 
kreativitetsprocessen, och i vissa fall så kan lösningar som verkar ”långsökta” vid första blick bli 
verkliga lösningar efter små förändringar. Det är också viktigt att komma ihåg att fabriker har en 
tredje dåligt utnyttjad yta, höjden eller luftutrymme. Idag har en signifikant mängd företag 
utnyttjat luftutrymmet för temporärt lager. Som ett resultat är det användbara utrymmet av 
fabriken ökad (Santos, et al., 2006). 

Steg 4: Välja den rätta lösningen, i detta steg är målet att välja den lösning som passar bäst 
bland de föreslagna lösningarna från tidigare steg. Var och en av lösningarna bör utvärderas enligt 
specifika kriterier. Ett simpelt sätt att värdera de möjliga lösningarna är att rangordna dem enligt 
ett etablerat kriterium. Lösningen som får bäst rangordning kommer att bli den accepterade 
lösningen (Santos, et al., 2006). 
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3.2 Layoututformning med åtta faktorer 

Boken Improving Production with Lean Thinking går även igenom åtta faktorer framtagna av Richard 
Muther. Genom att analysera Richard Muthers åtta faktorer är det möjligt att bestämma de 
huvudsakliga layoutrestriktionerna och kraven som ett nytt layoutalternativ har så man kan välja 
ut den bästa layouten från föreslagna lösningar (Santos, et al., 2006). 

Materialfaktor: Materialfaktorn undersöker inte material som används för att tillverka 
produkten. Syftet med denna faktor är att bli bekant med de olika produktionsstegen som behövs 
för att tillverka artikeln och att analysera hur materialet omvandlas från råmaterial till en 
slutprodukt. Produktsekvensen av operationerna bör studeras utan att ta hänsyn till den relativa 
platsen för varje process i fabriken. Denna faktor hjälper en förstå företagets teknik och känna till 
företagets utbud av produkter (Santos, et al., 2006). 

Maskinfaktor: Andra faktorn analyserar maskintyperna och antalet maskiner på fabriksgolvet. 
Det är viktigt att notera antalet av varje typ och deras huvudsakliga dimensioner ifall detta blir en 
kritisk begränsning. Det är också nödvändigt att analysera driftsförhållandena såsom temperatur, 
vibrationer etcetera för att undvika att sätta in inkompatibla maskiner tillsammans (Santos, et al., 
2006). 

Arbetsfaktor: Personalen i produktionsavdelningen bör räknas, från maskinoperatörer till 
sektionschefer. Med denna faktor kan man upptäcka de operationer som arbetarna utför på 
maskinerna och den relativa dispositionen av komponenter i arbetsområdet för att förenkla 
arbetarens uppgifter (Santos, et al., 2006). 

Rörelsefaktor: Rörelsefaktorn analyserar materialflödet mellan arbetsstationer. Detta flöde bidrar 
inte med värde till produkten, och som en konsekvens borde så mycket rörelse som möjligt 
elimineras. Det är idealt att eliminera onödiga rörelser helt men oftast inte möjligt (Santos, et al., 
2006). 

Väntafaktor: Denna faktor omfattar studien om tre lager som är råmaterial, produkter i arbete, 
och slutprodukten. Syftet med väntafaktorn är att avgöra det krävda utrymmet i vardera lagern 
(Santos, et al., 2006). 

Servicefaktor: Denna faktor används för att analysera två olika egenskaper. 

• Undersökning av arbetsförhållanden som exempelvis ljud, ljusstyrka, minimalt 
arbetsutrymme och lukt för att bestämma vad de acceptabla parametrarna är med 
hänseende på lagar för arbetsrisker. 

• Relaterat till föregående egenskap analyseras arbetsförhållanden med betoning på 
fabrikens tjänster som är främst logistik, underhåll och kvalitet. Minsta 
manövreringsutrymme för gaffeltruckar eller annan utrustning som används i dessa 
tjänster är en typisk faktor (Santos, et al., 2006).  

Byggnadsfaktor: Denna faktor analyserar byggnadens existerande användbara yta. Denna faktor 
tar hänsyn till kolumnerna, byggnadsformen och fönstersituationen för ventilation (Santos, et al., 
2006). 

Ändringsfaktor: Den föreslagna layouten kommer inte att vara giltig för evigt. Målet med denna 
faktor är inte att företaget ska bli redo för framtida förändringar eftersom framtiden oftast är 
främmande. Ändringsfaktorn är avsedd att i kritisk syn observera den antagna lösningen. Det är 
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nödvändigt att be om framtida företagsplaner (till exempel ökning av antalet referenser, 
förändringar i marknadsmålet, etcetera) i syfte att förlänga användbarheten av den föreslagna 
layouten så länge som möjligt (Santos, et al., 2006). 

3.3 Lean produktion 

Lean produktion är en mycket beprövad och välkänd produktionsfilosofi som har till syfte att 
eliminera eller gå mot att eliminera slöseri. Lean har sina rötter i det japanska företaget Toyota, 
fast denna sorts tänkande sträcker sig tillbaka till slutet av 1700-talet då industriella revolutionen 
tog fart. Efter andra världskriget så var det en råvarubrist i många delar av världen, de japanska 
biltillverkarna, Toyota bland annat, började rikta in sig på att ha en så kostnadseffektiv och 
resurssnål produktion som möjligt samtidigt som man har en kvalitativ och flexibel produktion.  

Toyota Production System (TPS) är ett system utvecklat av Toyota för att effektivisera och 
organisera tillverkningslogistiken tillsammans med samspelet med leverantörer och kunder och 
att minimera kostnader och slöseri. TPS är inspirerat av Fordism och Taylorism, alltså 
massproduktion och löpande band principen.  Lean production och TPS är väldigt lika varandra 
eftersom Lean uppstod efter en studie av TPS (Pettersen, 2008). 

Kort sagt så handlar Lean om att allting som inte tillför ett värde för kunden och är oproduktivt 
ska elimineras. Man vill alltså få bort det som är onödigt, som inte gynnar konsumenterna och 
kostar för tillverkaren både pengar och tid.  

Ett unikt ledarskap är inställt på att lära ut snarare än att lösa problem. Inom Lean så talas det om 
att skapa en kultur inom företaget, som inte bygger på att lösa problem, utan där man istället 
strävar efter att göra rätt från början, standardisera, visualisera och göra processerna 
genomskinliga så att problem inte döljs (Bergman & Klefsjö, 2012).  

3.3.1   7 + 1 slöseri 

Inom Lean så talas det om 3M, Muda, Muri och Mura.  
Muda är det klassificerar de aktiviteter som inte tillför ett värde och som därför blir ett slöseri. 
Muri klassificerar överbelastning av medarbetare och/eller utrustning, påfrestningar. 
Mura beskriver det som innebär ojämn belastning eller ett ojämnt flöde, avvikelser (Imai, 1991) 

En del av Lean filosofin går ut på att minska slöseriet och de kan delas in i 7 kategorier som 
beskrivs nedan enligt Kvalitet från behov till användning  (Bergman & Klefsjö, 2012): 

1. Överproduktion – Med överproduktion syftar man på produkter som är färdiga innan de 
faktiskt behövs. Att producera för mycket, för tidigt, eller för fort är slöseri och inte ett 
värde för kunden. 

2. Spilltid vid maskinen – Det innebär att personal eller delar som väntar på att en 
arbetscykel ska avlutas är slöseri. Om en maskin eller en operatör måste vänta på nästa 
processteg eller på resurser av olika slag, som verktyg eller materialinformation så är det 
inte av värde för kunden. 

3. Spill vid transporten av enheter – Transporten tar resurser och skapar i sig inget värde. 
Transporttiden läggs till ledtiden, om man kan eliminera en transport genom att 
omorganisera flödet så har man därmed eliminerat slöseri. 

4. Spill vid bearbetningen – Produkter som inte uppfyller ställda krav, eller produkter som är 
i behov av justering måste rättas till för att inte förorsaka mer slöseri. 
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5. Spill vid inventeringen – Material och enheter som ligger och väntar i lager skapar inget 
värde. 

6. Spill ifråga om rörelse (onödiga arbetsmoment) – Onödiga förflyttningar eller rörelser 
som en arbetare behöver göra är slöseri. 

7. Spill i form av kassationer och omarbetningar – Produktion och omarbetning av defekta 
produkter är slöseri, olika kontroller innebär slöseri i form av tid och arbete. 

8. Outnyttjad kreativitet – Att inte utnyttja den kunskap medarbetarna bär med på, mistande 
av tid eller potentiella förbättringar och lär möjligheter genom att inte engagera eller 
lyssna till medarbetarna är ett stort slöseri. 

 

Figur 3 7+1 Slöseri 

3.3.2 JIT 

Just in time är en teknik för material- och produktionsstyrning som ingår i Toyotas 
produktionssystem. JIT utvecklades och förbättrades inom Toyota av Taiichi Ohno som mål att 
eliminera alla sorts spill i produktionen. (Imai, 1991)  

Just-in-time är ett koncept som går ut på att all tillverkningen görs mot efterfrågan av kunden. 
Principen går ut på att rätt kvantitet och rätt material skall finnas på rätt plats på rätt tid, alltså det 
ska inte vara försenade eller för tidiga. Det är en utgångspunkt som möjliggör att man kan hålla 
låg PIA (Olhager, 2013). 

För att JIT ska fungera så krävs det att de senare stationerna hämtar in material från de 
föregående när behovet finns, istället för att som i ett push-system där man levererar till nästa 
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station enligt en tillverkningsplan. JIT ställer vissa krav på produktionsprocessen såsom korta 
ställ- och ledtider, små partistorlekar, batcher, flödesorienterat produktionssystem, flexibel 
personal och ett kvalitetsarbete (Imai, 1991). 

En anpassad fabrikslayout krävs för att JIT ska fungera på bästa möjliga sätt, ett krav ställs på att 
allt ska göras rätt från början, ordertillverkning efter en kundbeställning, man strävar också efter 
att eliminera lager. Dessa åtgärder tillsammans ska leda till ett förbättrat resultat på fabriken 
(Storhagen, 1993). 

Fördelarna med JIT är att man får förkortad leveranstid, minskad tid som används till arbete 
utanför arbetsprocessen, minskad eller eliminerad lager, lagret blir lastbilarna, bättre balans mellan 
olika processer och enklare att lösa problemställningar (Imai, 1991). 

Nackdelarna med JIT är att tillverkningsprocessen blir komplex och extra känslig om något går 
fel, detta gör att hela processen kan stanna upp vilket leder till potentiella förseningar eller 
uteblivna kundorder. Man blir alltså beroende av sina leverantörer, utebliven leverans gör att all 
tillverkning fördröjs, när man inte har produkter att sälja leder det till ett missnöje hos kunderna 
eller färre återkommande kunder. Arbetarna på företaget kan också komma att stå och inte ha 
något att arbeta på medan man väntar på att en leverans skall anlända (Imai, 1991). 
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4 Genomförande 
Detta kapitel beskriver genomförandet av de valda metoderna som senare ska analyseras. 

4.1 Benchmarking 

Det gjordes en mindre omfattande extern konkurrentbenchmarking för att hjälpa företaget att 
skapa en medvetenhet om deras styrkor och svagheter.  

Företaget som benchmarking genomfördes hos har valt att vara konfidentiella och kommer 
därför i rapporten refereras som ”Företag X”. 

Företag X är erkänt bättre än Catscreen AB vad gäller verksamhetens storlek på både lokal och 
arbetsstyrka, omsättning, tillverkningskapacitet, kundbas och erfarenhet. 

Det som studerades och jämfördes är Företag X arbetsmetoder. 

Här kommer förslag på åtgärder och förändringar som Catscreen AB behöver vidta för att 
efterfölja Företag X arbetsmetoder. 

Företag X är ett väl etablerat tryckeriföretag som har varit verksamma längre än Catscreen AB. 
Företaget omsätter cirka 60 000 tkr (tusen kronor) per år medan Catscreen AB omsätter cirka 
10 000 tkr (Allabolag.se, 2019) vilket är en avsevärd skillnad vad gäller storleken på 
verksamheterna. Företag X har flera arbetare, flera maskiner samt en större fabrik.  

Eftersom Catscreen AB har som mål att växa till att få en större roll inom tryckeribranschen så 
bör de beakta arbetsmetoder som är strukturerade och som kan vara med i tillväxtprocessen samt 
jobba med kontinuerliga förbättringar så som Företag X gör. 

4.1.1 Service och tillgänglighet 

Företag i Sverige söker att förbättra servicen och tillgängligheten till sina kunder som en del av 
marknadsföringsstrategin (Widyasrini & Puspitasari, 2018). 

Det som Företag X anser sig vara bäst på är deras tillgänglighet och service. De strävar efter att 
alltid ge snabb återkoppling till sina kunder om någon skulle behöva komma i kontakt med 
företaget, detta ger ett intryck av att de finns där för kunden när behovet skulle uppstå, vilket 
skapar en trygghetskänsla.  

4.1.2 Effektivitet 

Företag X strävar efter att analysera vissa nyckeltal som kan ha inverkan på effektiviteten för att 
sedan kunna genomföra förbättringar utifrån vad som ansågs leda till en minskad effektivitet. 
Företaget följer och dokumenterar avvikelser i sin produktionsprocess, analys av vad som gick 
fel, för att sedan försöka åtgärda felet. Det ligger stor fokus på tidsslöseri vilket har en direkt 
koppling till de ekonomiska förlusterna som kan tänkas ske. Företag X tar även hänsyn till de 
mest vanliga och banala avvikelserna eller felen, därför att det vid upprepning av dessa fel leder 
till ackumulering av små förluster och då uppstår framträdande förluster i längden. 

4.1.3 Lagerhantering 

Lager och lagerhantering ses idag som en avgörande del i försörjningskedjan. Ett företag skall 
sträva efter att öka produktivitet och minimera lagret samtidigt som man förbättrar 
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kundtillfredsställelsen. För att leverera till kund i rätt tid och rätt plats krävs det att produkterna 
är korrekt märkta och förberedda i tid för att möta den kommande deadlinen (Richards, 2011). 

Skillnaden mellan Catscreen AB och Företag X vad gäller lagerhanteringen är att den senare har 
en noggrann struktur i sin lagerhantering genom att ge specifikt ansvar till en medarbetare för att 
sköta lagerhanteringen. Företag X arbetar i huvudsak mot kundorder vilket innebär att de 
tillverkar efter att en kund har placerat sin order men har ett litet lager i syfte att ha en buffert 
som ska ger en marginal ifall en kund återkommer med en ny mindre order och där det blir 
ineffektivt att starta en ny produktionsprocess för. 

4.1.4 Produktionssystem 

Det är essentiellt att man har ett optimerat produktionssystem för att maximera sin effektivitet 
där man minimerar slöseri. Placering av maskiner och utformningen av produktionsflödet bör 
göras efter en noga överlagd modell.  

Företag X har en funktionell verkstad i kombination med linjeflöde. Produkterna startar alltid vid 
en given plats för att tas vidare i produktionen. Eftersom företaget har designerat olika arbetare 
till specifika avdelningar eller stationer så är det rekommenderat att Catscreen AB gör det senare i 
expansionen. Med hjälp av en sorts kompetensmatris kan Catscreen AB göra som Företag X och 
avgöra vilka medarbetare som presterar bäst i vilken station vilket förbättrar flödet genom 
fabriken, samtidigt så finner man var behovet för utbildning ligger. Företag X använder sig av en 
avdelning avsedd enbart för att producera små produkter som görs i stora volymer. Alltså har den 
avdelningen på ett sätt tagits ut ur huvudproduktionen för att specifikt hantera och producera 
små produkter parallellt med huvudproduktionen för att sedan hamna i packningsavdelningen 
tillsammans med de andra produkterna. 

4.1.5 Leverantörer 

Företag X använder samma leverantörer för maskintillbehör som maskinleverantörerna därför att 
det säkerställer att tillbehören passar maskinerna vilket minskar risken att maskinerna står still. 
Maskinleverantörerna erbjuder dessutom oftast garantier och service vilket är en till fördel att 
använda samma leverantör.  

4.1.6 Underhåll 

Underhåll kan delas in i tre olika former, avhjälpande, förebyggande samt förbättrande underhåll 
(Wängberg & Larsson, 2013). Dessa görs för att förebygga risker inom arbetsmiljön samt för att 
undvika onödiga haverier som leder till omfattande kostnader. Därför är alla tre former av 
underhåll rekommenderade.  

Tillvägagångssätten för underhåll är: 

• Tillståndskontroller 

• Funktionskontroller 

• Justeringar 

• Utbyte av slitna delar 

• Rengöring och smörjning 
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• Säkerhetskontroller 

En flygande intervju gav att Företag X har avsatt tid enbart för underhåll av sina maskiner, 
Dagsunderhåll, veckounderhåll och halvårsunderhåll för att säkerställa att föreskrifterna AFS 
2006:4 (Arbetsmiljöverket, 2017) efterföljs. 

4.2 Skapa struktur med 5S 

För att implementera 5S behövde examensarbetarna se över situationen i Fabrik G. En 
systematisk genomgång av alla fem ”S” gjordes var för sig. Med hjälp av inspiration av data 
insamlat ifrån tidigare genomföranden som fem varför-analysen, Ishikawa, Benchmarking och 
värdeflödesanalys kunde examensarbetarna komma fram till förslag för varje S. Genomförandet 
av 5S gjordes med fokus på brist på struktur snarare än var det existerade en hållbar struktur. 

Behovet av sortering observerades när personalen letade efter verktyg och att färdiga produkter 
samt inlevererat material inte hade dedikerade platser. I Fabrik G ligger utskriftstillbehör lite 
överallt runt maskinerna, med tanken att de ska vara lättåtkomliga vid byte av rulle, detta gav 
examensarbetarna anledning att föreslå en specifik plats för rullarna, verktygen och färdiga 
produkter samt inlevererat material. 

Under observationen av Fabrik G såg examensarbetarna att det fanns många saker som stod 
framme i onödan, saker blockerade gångvägar, papper och kartong från uppackning samt rester 
från bearbetning lades kvar i arbetsstationen. Detta gav examensarbetarna insikten om att det 
fanns förbättringsmöjligheter vad gäller städningen. 

Fabrik G observerades sakna skyltning för sina stationer, dessutom så saknades en lista på 
bestämda platser för produkter i lagret. Fabrik G hade inte skyltar för var alla produkter skulle 
ställas då likadana produkter observerades på olika platser vid vissa tillfällen, därmed fick 
examensarbetarna tanken om att en standard och en vana inte hade etablerats. 

Observationen i samband med genomförandet av 5S gav examensarbetarna insikten av att 
Catscreen AB inte hade inkorporerat Lean-filosofin i sin företagskultur.  

4.3 Fem varför  

Under studiebesöken observerades det av examinationsarbetarna brister tillverkningsprocessen, 
vilket ger leder till att Catscreen AB fick en minskad effektivitet. För att komma till underfund 
med rotorsakerna till problemet utfördes en 5 varför-analys, vilket går ut på att man ställer frågan 
varför 5 gånger. 
 
Catscreen AB har minskad effektivitet 
Varför? 
Därför att de slösar tid i sina tillverkningsprocesser 

Varför? 
Det finns inget standardiserat flöde genom fabrik G 

Varför? 
Därför att det är oorganiserat 
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Varför? 
Därför att de har obestämda platser för saker 

Varför? 
Därför att de har ett icke strukturerat arbetssätt  

Catscreen AB observerades förlora effektiv tid i sina tillverkningsprocesser på grund av att det 
förekommer väntan mellan stegen i processerna. 

Det existerade inget standardiserat flöde genom Fabrik G då det för likadana processer utfördes 
på olika sätt och med olika led- och ställtider. 

I fabrik G observerade examinationsarbetarna att saker blockerade gångvägar och att de inte hade 
optimerade placeringar av maskiner då personal behövde gå olika omvägar fram till maskinerna. 

Brister existerade också i placering av verktyg då det observerades att personal behövde leta efter 
eller fråga varandra var verktyg låg. Catscreen AB hade inte specifikt bestämt in- och 
utleveransstationer. 

Ett standardiserat system för hantering av orders hade inte etablerats, i Företag X fall hade man 
ett orderlappsystem.  

Det gav examensarbetarna uppfattningen att det hela grundar sig i otillräcklig kunskap om Lean-
arbetssätt. 

4.4 Ishikawadiagram 

Ishikawadiagrammet togs fram baserat på 5-varför analysen och visar rotorsakerna till minskad 
effektivitet i fabriken. Ishikawadiagrammet användes sedan för att bättre identifiera 
förbättringsmöjligheter. 

 
Figur 4 Ishikawadiagram 
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4.5 Värdeflödesanalys 

En värdeflödesanalys genomfördes på processer i fabrik G posters, banderoller, dekaler, pennor, 
t-shirts, flyers och visitkort observerades. Tidtagningar gjordes för samtliga av dessa olika 
processer i syfte att senare identifiera värde- och icke värdeskapande processer. Tidtagningarna 
och observationerna gjordes på en process från start till slut, inräknat med förberedning, vänte- 
och ställtider.  

Värdeflödesanalysen skall visa hur mycket slöseri som eventuellt sker av de processer som valdes 
ut. Verksamheten i Fabrik G tillverkar mycket diverse produkter vilket innebär att en omfattande 
värdeflödesanalys kräver väldigt lång tid. För att inte överkomplicera värdeflödesanalysprocessen 
så behövde examensarbetarna välja ut produktgrupper eller familjer för att hitta slöseri, 
produktgruppen ansågs vara en central del av produktionen och vara en återkommande 
tillverkningsprocess vilket gör värdeflödesanalysen på dessa produktgrupper vara av värde för 
Catscreen AB. Återkommande tillverkningsprocesser och med likadana relativt långa tidsåtgångar 
gör dessa till föremål för undersökning. Värdeflödesanalysen kom också att vara till stöd för 
utformningen av den visualiserade fabriken, Fabrik N, baserat på tidigare nämnda anledningar. 

4.5.1 Produktgrupper 

Som en del i värdeflödesanalysen skall en produktfamilj identifieras för att sedan analyseras, syftet 
med att välja ut en produktfamilj var att hitta processer som är likadana och kräver relativt 
mycket arbetsförmåga ifrån fabriken. Produktfamiljen togs fram för att undvika en 
överkomplikation av projektet samt bibehålla effekten av värdeflödesanalysen. 

Vårt urval av produktgrupper är de som vi observerade under våra studiebesök, av dessa som 
observerades valdes de med gemensamma eller likadana processer vad gäller genomflöde av typer 
av maskiner eller tidsåtgång. Produkter med likadana tidsåtgång valdes in till värdeflödesanalysen, 
dessa grupper är Posters, Banderoller, Dekaler, kläder, dekor. 

4.5.2 Nuläget 

Efter att vi hade valt produktgrupper så genomfördes en nulägesanalys där nuläget kartlades på 
de processer som valdes ut i produktgrupperna. Efter att examensarbetarna gjort datasamling så 
kunde sammanställningen av olika tabeller göras för de processer som valdes ut i 
produktgrupperna. Eftersom det i en flygande intervju framkom att det finns gott om arbete att 
utföra så är det relevant att kartlägga var slöseri sker i form av tid då annan process kan utföras 
istället.  

Tabellerna utformades så att det fanns olika aktiviteter för en producerad produkt där varje 
aktivitets tidsåtgång skrevs ner för att sedan viktas i tabellen. I figurerna nedan står tiderna för 
aktiviteterna, kostnad som uppskattades till att vara 500 kronor per timme, ett kvalitetsläge för 
varje aktivitet och en viktning av aktiviteterna från 1–3 där 1 är något som man vill eliminera, 
exempelvis väntetid, 2 är en aktivitet som är nödvändig för produkten men skulle kunna hanteras 
på ett annat effektivare/bättre sätt exempelvis skärning, 3 är något som man inte kan ändra på 
som exempelvis torktid. 

4.5.3 Värdeflödet 

Här presenteras de observerade tiderna för olika processer som vi ansåg viktig för Catsreens 
verksamhet. Dessa processer är återkommande. Tid i kronor beräknades genom antagande att en 
timme kostar 500kr.  
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Ett kvalitetsläge fastställdes för varje aktivitet baserat på hur de är och inte är av värde för 
slutkunden. Kvalitetslägen delades in i: 

 

 
Figur 5 Värdeflöde Menyer 

I denna process observerades en relativt stor ickevärdeskapande och onödig tid i form av väntan. 
Hela processen uppskattas till att kosta Catscreen AB 180 kronor varav cirka 40 kronor är väntan 
vilket är 22% av tiden det tog att göra menyerna.  

 

Figur 6 Värdeflöde banderoller 

I denna process observerades en relativit liten ickevärdeskapande tid i from av väntan eller 
hämtning av verktyg. Hela processen uppskattas till att kosta Catscreen AB 370 kronor varav 
cirka 25 kronor är ickevärdeskapande och onödig vilket är 6% av den totala tiden.Hämtning av 
verktyg tog en liten tid av processen men anses vara en aktivitet som elimineras helt genom att ha 
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verktyg i specifik plats nära tillhands, planering av processerna i form av ett orderlappsystem 
möjliggör att på förhand kunna förbereda nödvändig utrustning för utförandet.  

 
Figur 7 Värdeflöde Fönsterdekor 

I denna process observerades väntan till att uppgå till 206 sekunder vilket är 6 % av den totala 
tiden för processen på cirka 3800 sekunder. Kostnaden för hela processen uppskattas till att vara 
530 kronor varav cirka 30 kronor är icke värdeskapande och onödig. Tiderna kan här förbättras 
på samma sätt som beskrivits tidigare i kapitlet. 

4.6 Data för framställning av layout 

För att kunna visualisera Fabrik N behövde examensarbetarna samla in data genom att mäta och 
inventera ytor och maskiner. Syftet var att sedan använda de aktuella måtten i Inventor Factory 
Design för att skapa en verklighetsbeskrivande visualiserad fabrikslayout. 

En inventering av maskiner som var i bruk genomfördes, namnen och måtten (höjd, bredd, 
längd) på maskinerna samlades in och sammanställdes.  

För att kunna visualisera Fabrik N behövde mätning göras för den nuvarande layouten på den 
tomma lokalen Fabrik N, detta på grund av att examensarbetarna inte hade mått på lokalen.  

En mätning gjordes på alla väggar, balkar, dörrar, fönster samt höjden på lokalen. Man mätte 
också avståndet mellan balkar och väggar. 

4.7 Grundläggande steg med åtta faktorer 

Grundläggande steg med Richard Muthers åtta faktorer tillämpades för att ta fram layoutförslag. 
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Steg 1: Examinationsarbetarna definierade problemet som att en eftertänkt layout saknas vid flytt 
av tryckeriverksamhet. 
Huvudmålet blev då att framta en layout med ett effektivare produktflöde. 

Steg 2: Analys av problemet genom Muthers åtta faktorer se kap 3.2. 

Materialfaktor 
Material som kommer in och de som kommer ut ska ha stationer nära in/utgång för smidighet 
Material som hör till stationer/maskiner ska finnas tillhands/lager nära. 

Maskinfaktor  
Vibrationer förekommer inte på maskinerna. 
Dessa maskiner kommer ingå i layouten: 
Mimaki JV34-260 
Teleios dgen 1800 TX 
Roland Soljet pro4 XR640 
Mimaki UCJV300-160  
Mimaki JV300-160 
Skilte SKVA 1022 (tryck på kläder maskin) 
Xerox stora skrivaren 
Horizon PF P330  
Duplo DC-615 pro  
Ugn 
Anatol horizon 
Silkscreen tryck 
Summa 160 S2 Class T-series 
VersaUV LEF 200 
GMP Excelam-Q 140 Cold 

Arbetsfaktor 
Tre medarbetare 
Dispositionen av komponenter i arbetsområdet ska ske enligt 5s 
Verktyg skall finnas på bestämda platser nära arbetsstationen/bordet 

Rörelsefaktor 
Ett cirkulärt flöde genom fabriken är önskvärt  
Maskiner som är mest relaterade till varandra skulle placeras så nära varandra som möjligt för att 
undvika onödiga rörelse. 
Transportväg markeras, med heldragna - begränsningslinjer. 

Väntafaktor 
5S för minskad väntetid. 
Fabrik G har mycket i lager så många hyllor/ bra lagerutrymme tas hänsyn vid layoutförslag. 

Servicefaktor 
Bra fönsterbelysning. 
”Fuktsprej” rekommenderas av Företag X men saknas för nuvarande i Fabrik N, 1 meter 
gångväg har tagits hänsyn till vid layoutförslaget, lämplig storlek för en arbetslokal ger tillräckligt 
utrymme för arbetsbord och maskiner, för betjäning, tillsyn och underhåll, för upplag av material, 
för passage och transporter samt för säkerhet mot klämning osv. Ett fritt utrymme om 0,6 m är i 
regel tillräckligt för passage och för att förebygga att någon klämmer sig till exempel mellan en 
rörlig maskindel och vägg, pelare eller dylikt. Arbetsmiljöverkets förordningar efterföljdes.  
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Tillvägagångssätten för utförandet av ständigt förebyggandeunderhåll är: 

• Tillståndskontroller 

• Funktionskontroller 

• Justeringar 

• Utbyte av slitna delar 

• Rengöring och smörjning 

• Säkerhetskontroller 

En flygande intervju gav att Företag X har avsatt tid enbart för underhåll av sina maskiner, 
Dagsunderhåll, veckounderhåll och halvårsunderhåll. För att säkerställa att föreskrifterna AFS 
2006:4 efterföljs så bör underhållsrutiner etableras. 

Byggnadsfaktor: Arbetsytan i Fabrik N bedömdes till att vara tillräcklig i förhållande till 
maskinfaktorn och rörelsefaktorn. Ett besök till Fabrik N gjordes för att bekräfta att ritningen på 
Fabrik N stämde med verkligheten. Det visade sig att ett rum hade byggts in i Fabrik N som inte 
var med på ritningen, men kolumnerna, byggnadsformen och fönstersituationen stämde med 
ritningen. 

Ändringsfaktor: Byggnadsfaktorn gav bra förutsättningar för ändringar på layouten i framtiden, i 
och med att det finns bra med utrymme. 

Steg 3: Studiebesöket hos Företag X gav inspiration att ta fram en layout med stationer. 
Skissning av hela fabriker med bestämda stationer och sedan fördes detaljerna in genom att 
placera ut maskiner i stationerna. 

Den ideala lösningen var att ta fram en layout med ett kontinuerligt cirkulärt flöde genom 
fabriken. Vid brainstorming skissades först flera layouts med stationer, av fyra layoutförslag 
valdes två som mest efterliknade den ideala idén och sedan detaljerades de. 

Steg 4. De två layoutförslagen värderades i en poängmatris. 

Två lösningsförslag för verkstadslayout framtogs för fabrik N och vägdes i en värderingsmatris 
utifrån etablerade kriterium för att ta reda på vilket av lösningsförslagen som är av störst värde 
för uppdragsgivaren. 

 

 Förslag 1 Förslag 2 Viktning 

Kundvänlighet 4 5 2 

Kostnad 4 3 3 

Lagringskapacitet 5 3 2 

Rörelse 4 3 3 

Summa 17 14  
Tabell 1 Värderingsmatris 
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Lösningsförslagen värderades utifrån 4 olika aspekter, varje av de olika aspekterna värderades 
med ett antal poäng 1–5 där 5 ansågs optimalt och 1 ansågs vara icke optimalt. 

Viktning 1–3 där 1 anses ha minimal tyngd i hur den nya layouten är av värde för kund, 2 anses 
ha skäligen vikt i hur den nya layouten är av värde för kund, 3 anses ha stor vikt i hur den nya 
layouten är av värde för kund. 

Kundvänlighet 

Förslag 2 ansågs vara mer kundvänligt med tanke på det uttrycka behovet av en eftertänkt 
kundmottagning av Catscreen. En separat avdelning skapades för kunder att komma in utan att 
behöva gå in eller se tillverkningsverksamheten. I lösningsförslag 1 skapades ingen separat gång 
för kunder att komma in och gå rakt till kundmottagningen då Catscreen uttryckt i en flygande 
intervju att de helst skulle vilja undvika extra kostnader, som till exempel kostnaden för 
utbyggnaden av en vägg som separerar tillverkningen från kundmottagningen.  

Kostnad 

I förslag 2 så föreslås det att Catscreen bygger in väggar för att avskärma kundmottagningen då 
att få en högre kundvänlighet, kunderna kommer då inte att se fabriken när de kommer in för 
sina ärenden. Den uppskattade kostnaden för utbyggnation av en 3 meter hög och 6 meter lång 
vägg som avskärmar kundmottagningen blir 26,500 kronor (Olivia, 2019). Denna kostnad 
existerar inte i förslag 1 då en utbyggnad av vägg inte gjorts. 

Rörelse 

Rörelse i tillverkningsprocesserna värderades utifrån hur maskinerna blev placerade, det ideala 
följdes och lösningsförslagen har liknande rörelsevägar. Förslag 1 har ett mer fortlöpande flöde 
genom fabriken vilket förbättrar rörelsen i fabriken och minskar mängden rörelse fram och 
tillbaka till maskinerna. Förslag 2 har ett kontrollrum för datorer vilket också leder till att 
arbetarna måste röra på sig mer för hantering av utskrift medan det i förslag 1 finns datorer 
placerade nära maskinerna och i ett kontrollrum.  

Lagringskapacitet 

Förslag 1 har mer lagringskapacitet än Förslag 2. Förslag 1 ansågs ha större lagringskapacitet än 
förslag 2, med tanke på att Catscreen sitter på mycket lager så får Förslag 1 högre värde då det 
finns plats för att få med lagret från Fabrik G. Det ideala målet för företaget är att ha ökat 
genomflöde med minskad tillverkningskostnad och ett minskat lager 

Förslag 1 fick högst summa och valdes som lösningsförslag att presenteras. 

4.8 7+1 slöseri 

En undersökning av 7+1 slöseri gjordes för att fastställa i vilken form och omfattning som slöseri 
sker hos Catscreen AB. Observationer gjordes i syfte att undersöka produktionsflödesförbättrings 
områden genom att utgå ifrån punkterna i Lean teorin 7+1. 

Överproduktion - Catscreen AB riskerade att tillverka i överproduktion, observationen visade att 
tillverkningen inte gjordes direkt efter beställning vilket kan leda till uppbyggnad av ett oönskat 
lager. 
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Spilltid - Bristande arbetsstruktur observerades då tillverkningen av likadana artiklar gjordes på 
olika sätt och med en märkbar skillnad i tiden det tog. 

Spill vid transporten av enheter - Observationen visade att tydliga stationer inte var etablerade 
vilket ledde till att tidsslöseri kunde uppstå vid transport av enheter.  

Spill vid bearbetningen - Observationen visade en viss brist på struktur i arbetsmetod då en 
medarbetare kunde starta upp en process för att sedan börja bearbeta en annan artikel, vilket 
ledde till att en annan medarbetare fortsatte på den uppstartade processen. 

Spill vid inventeringen - Lagret hos Catscreen AB bedömdes vara onödigt stort och därmed vara 
bundet till för mycket kapital. 

Spill ifråga om rörelse (onödiga arbetsmoment) - Medarbetarna på Catscreen AB utför 
tidsslösande rörelser när dem skall ta sig runt maskiner och maskintillbehör som står i vad som 
borde vara fria gångvägar. 

Spill i form av kassationer och omarbetningar - Observationen visade en viss brist på struktur i 
arbetsmetod då en medarbetare kunde starta upp en process för att sedan börja bearbeta en 
annan artikel, vilket ledde till att en annan medarbetare fortsatte på den uppstartade processen. 
Detta riskerar att leda till minskning av kvalitet och spill i form av kassationer och omarbetningar. 

Outnyttjad kreativitet - Outnyttjad kreativitet identifierades då Catscreen inte tillämpar ständiga 
förbättringar som filosofi och företagskultur. 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten. 

5.1 Verkstadslayout 

 

Figur 8 Verkstadslayout 
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Teckenförklaring för figur 8 

1 Kontrollrum, med datorer kopplade till maskin 2, 3 & 4 

1.1 Datorer kopplade till maskin 5 & 6 

2 Mimaki JV34-260 

3 Teleios dgen 1800 TX 

4 Roland Soljet pro4 XR640 

5 Mimaki UCJV300-160 

6 Mimaki JV300-160 

7 Tillbehörsmaterial till respektive utskriftsmaskin 

8 ”Skilte SKVA 1022” tryck på kläder 

9 Arbetsbänk 1 

9.1 Arbetsbänk 2 (finns inte i nuläget, måste inköpas) 

10 Xerox stora skrivaren 

11 Horizon PF P330 

12 Duplo DC-615 pro 

13 Ugn 

14 Anatol horizon 

15 Silkscreen tryck 

16 Summa 160 S2 Class T-series 

17 VersaUV LEF 200 

18 GMP Excelam-Q 140 Cold 

19 Lager 1 

20 Lager 2 

  

A Utleverans 

B Inleverans 

C Packning 

E In- och utgång till fabriken 

F Förråd 

H Hylla 

KM Kundutrymme 

NÖ Nödutgångar 

P Personalutrymme 

T Papperskorg 

WC Toalett 

WC2 Toalett som saknar en toalettstol 

X Verktygslåda/skåp (kanske behövs inköp, kan även placeras i F för snabb tillgång i båda avdelningar) 
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In- och utleverans  

 

Figur 9 In- och Utleverans 

In och utleverans placerades vid ingången/utgången, Fabrik N har bara en ingång/utgång (se 
Figur 8). Dessa stationer är inte avsedda för att lagra varor över en lång period. Utleverans 
placerades närmare entrén för att det ska bli smidigt för arbetarna att hämta och lämna av 
material och produkter vid in- och utgången. Packning av färdiga varor placerades nära utleverans 
på grund av att det sker en hantering samt upp- och nerpackning i relation till in- och utleverans. 
Alternativt kan man placera packning C mellan A och B (som layoutförslag 2)  
 
Avdelning 1 

 
Figur 10 Avdelning 1 

Man kan även placera datorer D4 & D5 med de andra datorerna i kontrollrummet, alternativt en 
dator bredvid varje utskriftsmaskin. 
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Den arbetsbänken som finns i nuläget placerades i denna avdelning därför att den vid 
observationen användes oftast i följd av utskrift. Dessutom observerades våt 
applicering/sprejbehandling utföras vilket kräver att arbetsbänken placeras på en plats där vätska 
har någonstans att ta vägen, i Fabrik N så finns det en golvbrunn och därmed så är det praktiskt 
att arbetsbänken placerades där.  

Tanken med utskriftsmaskinernas tillbehörsmaterial är att de skall placeras bakom respektive 
maskin, liknande till hur det redan görs i Fabrik G. Planering av orders med hjälp av ett 
orderlappssystem möjliggör att man kan planera för vilka tillbehör som kommer att behövas 
under kommande veckors arbete.  
Lager 1         Förråd 

 
Figur 11 Lager 1 & Förråd 

I samma avdelning placerades lager 1 för snabb åtkomst av material till avdelning 1. Innan saker 
placeras i lagret rekommenderas en sortering med syftet att särskilja saker som tillhör avdelning 1. 
Tillbehör till utskriftsmaskinerna skall placeras i detta lager. Saker som anses tillhöra båda 
avdelningarna som till exempel städutrustning kan placeras i förrådet 
Avdelning 2    Lager 2 

 
Figur 12 Avdelning 2 & Lager 2 

I avdelning 2 placerades den stora skrivaren, skärarbearbetningsmaskinerna, klädmaskinerna, UV-
printer och ugnen.  Här rekommenderas det att placera en till arbetsbänk som inte finns i nuläget. 
Förutom det finns det utrymme för de övriga maskinerna som inte togs hänsyn till.  

Ett till lager placerades i avdelning 2 för snabb åtkomst av material till avdelning 2. Detta ansågs 
nödvändigt med tanke på att man vill minska mängden rörelse från och till lagret. 
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6 Slutsatser 
1. Hur ska en optimerad fabrikslayout se ut? 

Fyra lösningsförslag för verkstadslayout togs fram för Fabrik N, där två valdes ut och bedömdes i 
en värderingsmatris utifrån etablerade kriterium för att ta reda på vilket av lösningsförslagen som 
är av störst värde för uppdragsgivaren. 

En optimerad fabrikslayout presenteras i 275.1. 

2. Hur ska ett förbättrat produktionsflöde i fabriken vara? 

Efter att en ny verkstadslayout med stationer tagits fram kunde ett antal slöseri identifieras: 

1. Överproduktion - Kommunikation mellan den som är ansvarig för att hantera orders och 
medarbetarna via ett etablerat orderlappssystem som följer med i processen från start till slut gör 
det möjligt att inte producera för mycket, för tidigt eller för fort vilket leder till slöseri genom 
överproduktion eller underproduktion. 

2. Spilltid - De nya bestämda stationerna skulle minska vänte- och spilltider, bestämd plats för 
verktyg, tillbehör och maskiner skulle leda till att medarbetarna inte slösar tid på att leta efter 
verktyg eller tillbehör till maskinerna. Genom implementering av 5S kan man skapa en vana att 
utnyttja tiden som maskinerna arbetar till att göra annat som kan tillföra värde till produktionen. 

3. Spill vid transporten av enheter - En bestämd packningsstation vid bestämda inleverans- och 
utleveransstationer samt ett mer cirkulärt flöde skulle leda till minskning av transporttider. 
Antalet transporter till olika platser minskar då man har en specifik plats för in- och utleverans. 
(Se Figur 8, A och B) 

4. Spill vid bearbetningen - Standardisering av arbetet och utformningen av en kompetensmatris 
nu eller i senare skede i expansionen skulle leda till att rätt arbetare jobbar vid rätt station vilket 
minskar behovet av justeringar som måste göras för att rätta till tillverkade produkter. 

5. Spill vid inventeringen - JIT och FIFO filosofin skulle minska på lagringen av produkter, 
material som kommer in skulle vara precis i tid för bearbetning och organisering så att material 
som kommer in först ska bearbetas först för att sedan levereras först 

6. Spill ifråga om rörelse (onödiga arbetsmoment) - Den onödiga tiden som tidigare gått till att 
hitta rätt verktyg eller tillbehör skulle elimineras genom etablering av bestämda platser. Onödiga 
förflyttningar och rörelser mellan inleverans- och utleveransstationer samt gångvägar runt 
maskiner eller andra saker i vägen skulle komma att elimineras. 

7. Spill i form av kassationer och omarbetningar - Standardisering av arbetet och utformningen av 
en kompetensmatris nu eller i senare skede i expansionen skulle leda till att rätt arbetare jobbar 
vid rätt station vilket minskar behovet av justeringar som måste göras för att rätta till tillverkade 
produkter. 

8. Outnyttjad kreativitet - Implementering av Lean filosofierna och etablerandet av en 
företagskultur där man ständigt utvecklar och förbättrar processerna och arbetarnas kompetens 
skulle leda till att man utnyttjar kreativitet som skulle kunna leda till förbättrad prestanda. Ökat 
engagemang av medarbetarna och införa ett ingenjörstänk sätter Catscreen AB i linje på väg mot 
kommande marknadstillväxt. 

 

Genom eliminering av dessa slöseri kan Catscreen AB få ett förbättrat produktionsflöde i Fabrik 
N. 
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Efter att ha genomfört Muthers layoutplanering fann skribenterna att det fanns mest potential i 
att minska slöseri i form av spill eller väntetid och transporttid, man fann också att Catscreen AB 
har i Fabrik G för stort lager. 

Examensarbetarna fann också att införandet av ett eller flera parallella flöden liksom Företag X 
skulle leda till större tillverkningskapacitet då som presenterats i 5.1 en separat avdelning för 
utskrift kunde lett till att fokus läggs på en kapacitetskrävande del av Catscreen AB:s produktion 
vilket skulle gett en mer kontrollerad tillverkningsprocess. 

3. Hur ska företaget implementera 5S? 

Examensarbetarna kom fram till att Catscreen AB behöver för att implementera 5S förändra sin 
företagskultur i enlighet med Lean-filosofin.  

Vid sortering föreslås det att Catscreen sorterar verktyg och redskap baserat på frekvens av 
användning, alltså från högst frekvens till lägst frekvens. Inför markerade zoner för in- och 
utleverans av produkter. Det föreslås också att Catscreen ser över sitt lager i syfte att göra sig av 
med saker som inte används för att minska sitt bundna kapital. 

Systematisera 

Utskriftsrullar (pappersrullar eller andra material till utskriftsmaskiner) läggs nära 
utskriftsmaskinerna. I Fabrik N med 5S bör utskriftsrullar som kan användas till respektive 
maskin placeras bakom den maskinen i fabrik N. Medan de mindre frekventa placeras i lager 1 (se 
Figur 11), så att de finns tillgängliga för utskriftsmaskinerna.  

För verktyg med hög frekvens av användning som exempelvis saxar, linjaler och hålslagare 
föreslås det att de alltid läggs på bestämd plats vid arbetsbänken. De verktygen med lägre 
frekvens av användning placeras i bestämd plats i ett verktygsskåp vid förråd F. 

För att följa sina produkter i arbete och skapa struktur ska Catscreen eventuellt använda sig utav 
orderlappar som beskriver information om ordern och vilket stadie produkten befinner sig i, 
alltså vad föregående produktionssteg var och vad nästa produktionssteg är.  

Städa 

Gångar och arbetsstationer skall alltid hållas fria från saker som inte tillhör avsedda platser. En 
kort städning skall göras varje dag innan stängning. Omfattande städning och underhåll skall 
göras var tredje månad och en inventering varje halvår. Städningen är nödvändigt att 5S ska 
fungera medan underhåll ser till att haveri undviks, inventeringen bidrar till en klarare bild på 
fabrikens situation. 

Standardisera  

Ett introduktionsmöte med alla medarbetare för genomgång av tre föregående stegen för att få 
med alla på det nya arbetssättet bör hållas.  

Skylta arbetsstationer som inleverans och utleverans. (se Figur 9) 

Skapa lista på nya bestämda platser på lager. 
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Skapa vana 

Inkorporera Lean-filosofin i företagskulturen genom att engagera och få med alla medarbetare.  

Stäm av med personalen vid korta möten att de har koll på läget och för eventuella inputs. 

Kontrollera att verktygen finns på sina bestämda platser.  

Skapa vana att eliminera vänta, när en maskin håller på att arbeta kan annat göras, exempelvis 
städa eller förbereda nästa maskin. 

6.1 Diskussion 

En stor del av examensarbetes resultat grundar sig i värdeflödesanalysen, en omfattande och 
grundlig analys av värdeflödet hade ökat kredibiliteten för examensarbetet. En mer grundlig 
värdeflödesanalys hade kunnat leda till en mer verklighetsbeskrivande bild av situationen i 
Catscreen AB:s processer, tydligare problemställningar kunde ha kopplats till nuvarande layout, 
vilket kunde ha lett till att en mer realistisk fabrikslayout kunde framtagits. Svårigheten var bristen 
på tid som krävdes för en omfattande förundersökning och analys av nuläget för att få en mer 
tillförlitlig och total värdeflödesanalys beskrivande de värdeskapande- och icke värdeskapande 
processerna.  

Flera workshops kunde hållas, benchmarking var mycket givande så fler intervjuer och 
studiebesök hos benchmarkingföretag kunde ha gett en bättre layout.  

Eftersom examensarbetet slutfördes innan Catscreen AB:s flytt var det svårt att se hur bra vårt 
resultat var i praktiken. Efter en tillämpning av layouten sker kan man upptäckta potentiella 
förbättringar i layouten. Det går att ifrågasätta implementerandet av två avdelningar som sköter 
produktionen eller om man ska ha en enhetlig produktion, då Företag X delade upp sin 
produktion till att separera utskrift av små artiklar och detta verkade ge en effektiv produktion 
har examensarbetarna valt att efterlikna deras produktionslayout. Men med tanke på att lokalen i 
Fabrik N inte hade en cirkulär utbyggnad då en vägg separerar rummen så kan det leda till 
tidsspill med avseende på rörelsefaktorn i tillverkningsprocessen.  

Eftersom examensarbetet avgränsades till att inte beakta de mekaniska och elektriska 
konstruktionsaspekterna kan orimliga placeringar av maskiner ha gjorts vid layoutframtagningen. 

Med Kaizen-filosofin att ständigt förbättra sin verksamhet borde layouten ändras med tiden mot 
en bättre. Catscreen AB vill expandera sin verksamhet i framtiden så det är naturligt att layouten 
måste förändras vid inköp av maskiner eller liknande. Med tanke på Företag X storlek i både 
tillverkningskapacitet och omsättning så bedömer examensarbetarna att den framtagna 
fabrikslayouten som på vissa sätt efterliknar Företag X fabrik kommer att öka effektiviteten hos 
Catscreen AB. Det tillsammans med implementering av en företagskultur som sysslar med 
ständiga förbättringar och har ett Lean-tänk bedöms resultera i förbättrade resultat. 

Catscreen AB bör gå mot att tillverka efter kundorder men att de samtidigt fortsätter ha en viss 
lagerföring därför att det bedömdes vara slöseri att starta om produktionsprocessen för mindre 
artiklar. 

Källorna bedöms vara relativa och i linje med examensarbetets syfte.  
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6.2 Framtida rekommendationer 

Efter examensarbetet genomförts bedöms det att finnas mycket mer att undersöka. 

En omfattande värdeflödesanalys rekommenderas att utföras i framtiden, vilket är ett eget 
examensarbete i sig och kräver total fokus på själva värdeskapande- och icke värdeskapande 
tiderna i tillverkningsprocesserna samtidigt som man lägger fokus på underhållsaspekten. 

En mer omfattande Benchmarkinganalys kommer att kräva ett arbete från Catscreen AB eller 
skulle kunna genomföras som ett examensarbete för andra studenter, flera företag bör analyseras, 
både mindre och större företag bör benchmarkas.  

Eftersom det finns många sätt att tillämpa 5S rekommenderas det att man är redo att justera sina 
metoder kontinuerligt för ständig förbättring. Bra kommunikation är betydelsefullt för 5S, 
samtliga involverade måste vara medvetna om hur 5S ska tillämpas för att det ska fungera, därav 
så rekommenderas avstämningsmöten i framtiden. På avstämningsmöten kan exempelvis förslag 
på förbättringar diskuteras eller vad som fungerar mindre bra och behöver ändras. Vid större 
förändringar rekommenderas utbildning för personalen.  

I framtiden rekommenderas det att man digitalt visar produkter i arbete på skärmar i fabriken, 
vilket stadie de är i direkttid, vilka orders som väntar och vilka som är färdiga. Ett sätt är med 
programmet Excel-online men det är inte en optimalmetod. Detta observerades i Företag X.  

Som vidare rekommendation rekommenderas det att man drastiskt minskar på kunder som 
kommer in till fabriken då majoriteten bör skötas digitalt via en hemsida där kunder skickar in sin 
orderspecifikation i ett dokument som de fyller i. 

Det rekommenderas att man går mot att minska sitt lager då det binder upp mycket kapital, 
rabatterad försäljning eller liknande, alternativt slänga det som anses onödigt, alltså inte kommer 
att gå att sälja. Inom Lean filosofin anses lager som ett slöseri, lite lager är nödvändig då man kan 
möta kundens föränderliga behov, om en kund vill ha mer av en viss produkt behöver man inte 
sätta igång tillverkningsprocessen igen för att tillverka dessa produkter. Orders som ofta görs åt 
ett företag kan produceras med ett mindre överskott för att förenkla till nästa identiska order, 
exempelvis pennor, om en order sker på 50 men det misstänks att det kommer en till order med 
samma specifikationer kan man producera 100 istället och ha 50 väntande för nästa order, det är 
dock viktigt att man har en bra prognos för att göra detta då man kan bygga ett oönskat lager på 
detta vis vilket bör undvikas.  
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Bilagor 
 

Intervju Företag ”X” 
 
Personen Y intervjuades av examensarbetarna. Personen har befattningen produktionsledare och 
har arbetat på företag X i 9 år. Han har varit och sett hur fabriken utvecklas och växte till den 
storleken den har idag. 

Företagets kapacitet uppgår till cirka 70 orders per dag. 

 
1. Vilka sorts produkter tillverkar ni? Vilka produkter mest? 

 
Tryckprodukter, man kan bryta ner det i många nivåer. Det vi fokuserar på är trycksaker för retail, 
butik. Papper är det som vi brukar producera i störst volym. 
 

2. Hur många maskiner har ni som kör? 

 
8 tryck maskiner, 2 skärmaskiner, 3 ”saxar”, automatskärare för visitkort och mindre produkter. 
Skärploters. 
 

3. Antal arbetare? 

 
Det är 16 personer som arbetar nere i produktionen. 
 

4. Jobbar ni med kontinuerliga förbättringar (inom era arbetsmetoder)? Om Ja, på vilket sätt? 

 
Ja vi jobbar med iso certifiering, vi jobbar aktivt mot miljöarbete, vi följer arbetsmiljöverket 
förordningar. Vi har just nu ett projekt där vi förbättrar excel-online systemet för linjeflödet (det är 
som ett kanban system).  
 
 

5. Tillämpar ni lean filosofier? 

 
Vi har strukturerat lite men, vår produktion är svår att tillämpa på för att det inte som en 
bilproduktion. Man kan säga att vi delvist tillämpar Lean, men inte så omfattande. 
 

6. Vad anser ni att ni är bra på och gör bäst? 

 
Det vi anser att vi är bäst på är tillgänglighet och service. Vi strävar alltid efter att ge snabb 
återkoppling om någon behöver något, vi finns där för kunden. 
 
 

7. Hur utvärderar ni er process effektivitet? 

 
Vi har några nyckeltal som vi försöker följa, vi fyller i avvikelser, vad som gick fel, efter försöker vi 
åtgärda. Vissa banala avvikelser, men som måste åtgärdas, om du åtgärdar något som du gör 40 
gånger per år så sparar du tid. Det handlar om att fokusera på tidslöseri, kurvan med svinn inte går 
högre än kurvan för omsättning 
 

8. Tillverkar ni mot kundorder eller varor till lager? 
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Vi jobbar mot kundorder, alltså när kunden placerar en order så tillverkar vi. Vi har ett litet lager. Om 
någon tex beställer 50 000 påsar så gör vi tex 80 000 Man gör det för säkerhet, det kan vara så att 
företaget kort därefter beställer 10 000 påsar efter det. Vissa saker som är onödiga att starta 
produktionen för görs extra. 
 

9. Hur hanterar ni in och ut leverans? 

 
Vi har en anställd som har ansvaret för ingång och utgående leveranser. In leverans till en designerad 
plats vid kaj ingången höger, utleverans till en designerad plats vid kaj utgången vänster. 
 

10. Hur är ert produktionssystem uppbyggt? är det linjeflöde eller en funktionell verkstad eller en 

kombination? 

 
Det är en kombination, vi har båda. Grejerna börjar ju alltid någonstans för att sedan ta sig vidare i 
produktionslinjen. Ytproblem så man gör på det viset Jag har tagit fram ett system för hur 
produktionssystemet skall vara, designerade arbetare och maskiner för enbart digitalt tryck, alltså för 
små produkter, därför att jag upptäckte att det blir smidigare att ha det som en egen station därför att 
just de görs i stora volymer. 
 
 

11. Är verkstadslayouten något som förändras kontinuerligt eller är den statiskt? 

 
Vi har ändrat den nyligen. Kostar mkt att ändra så den ändras inte ofta. Vi har växt så då fick vi ändra 
layouten för att ge plats för inköp av nya maskiner, därför fick vi flytta runt. 
 

12. Tränar och utbildar ni personalen kontinuerligt? I så fall i vad? 

 
All personal blir utbildade för verksamhetens alla steg och får gå igenom alla avdelningar/steg även 
om vi har någon som bara ska göra packning så ska han/hon praktisera på att jobba försäljning eller 
osv. Alla får vara med på alla steg. På det sättet så får de respekt och förståelse för medarbetarnas 
uppgifter. Vi utgår ifrån att personen som vi anställer har grundläggande kunskap som krävs för 
jobbet. Vi har något som kallas kompetens matrisen. Där man listar arbetarna, vad de har bra kunskap 
inom eller inte och utbilda de som behövs till vilken avdelning. Man kan också se vilken arbetare som 
bäst passar till att hantera en viss maskin. 
 
 

13. Vilka leverantörer använder ni? 

 
Färg osv från maskintillverkare därför att det är säkert, dessutom så har de garanti, service 
medkommer, blir enklare. Papper är det lite olika, olika kvalitéer på papper. Antalis, Papyrus är några 
av leverantörerna som vi använder och litar på. 
 

14. Har ni flyttat er verksamhet någon gång tidigare? i så fall hur gick det till? 

 
Vi flyttade hit för 5 år sedan. Det var jobbigt. Det är inte bara maskiner som ska flyttas. När man har en 
sådan stor verksamhet så upptäcker man saker man inte kunde förplanera. Hur mycket du än planerar 
kan det bli svårt. Vi använde ett digitalt program och ritade var alla maskiner skall vara, så det är 
rekommenderat. 
 
 

15. Hur utvärderar ni era kostnader? Utför ni ABC-kalkyler tillexempel? 

 
Vi har ingen riktigt rutin eller en kalkyl för ekonomislöseri. Det kommer fulfakturor som vi bestrider 
ganska ofta. Men det rekommenderas att göra sådana omfattande ekonomiska kalkyler när man växer 
så att man undviker ekonomislöseri. 
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En flygande intervju gjordes i samband med rundgången i Företag X fabrik. Observationer gjordes. 
 
Varför står denna maskin?  
”Därför att det är avsatt tid för ett rutinerat underhåll där vi ska rengöra maskinen, vi har avsatt tid en 
gång i veckan för underhåll, sen så finns det dagsunderhåll och månadsunderhåll” 
 
Vad är det som sprutar från taken? 
”Det är fukt, det är viktigt att man håller rätt fuktighets nivå i fabriken på grund av den statiska 
laddningen, papper kan fastna på andra papper i samband med packningen, dessutom så kan 
maskinerna slitas eller skadas” 
 
Vad betyder de olika färgade lapparna vid stationerna? 
”Dessa är order och tillverkningslappar, medarbetarna använder de till att de vad som ska göras och i 
hur stor volym, orderlapparna skickas vidare med produkterna som en följesedel för att slutligen 
hamna hos packningen där packnings arbetarna läser de för att de vad som ska packas, det kan 
antingen vara kittning eller packning” 
 
En genomgång av Företag X Excel-online system gjordes. Varje station har en data bredvid sig där man 
kan ändra produktens status till färdig eller inte färdig, vilket gör att framförvarande arbetare vet om 
vilka orders som kommer. Rödfärgade orders innebär att de är ”express” alltså skall de göras idag 
tillexempel, blå orders var ”vanliga” orders, alltså att de följer sin deadline och behöver inte 
prioriteras. Företag X håller på att ersätta Excel-online systemet till ett eget bättre anpassat system 
som är i en egen mjukvara, tanken är att man ska lägga till skärmar vid varje station som visualiserar 
orderflödet, tillexempel så kan station 1 se vad som ska börja tillverkas, station 2 kan se vad station 1 
håller på med och kanske hur lång tid det tar för den att komma, vilket gör att de medarbetarna vid 
station 2 kan förbereda sig för ordern. 
 
Varför har ni inte gång markeringar? 
”Vi är på gång att göra om och har precis flyttat runt maskiner, vi kommer snart att göra gång 
markeringar med gul tejp för att ingen obehörig ska gå där de inte skall” 
Minst en papperskorg vid varje station observerades detsamma gäller arbetsbänkar/bord. Ett 
”kontrollrum” fanns nära slut stationen.  
 
Specifika orders via internet togs emot. 
Dedikerad verktygs station/hylla.  
 
”Administrationen fungerar väldigt bra, vi har noggrann översyn på verksamheten. Kundmottagningen 
är välkomnande dessutom” 
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