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Sammanfattning  
Studien undersöker möjligheten att resurseffektivisera färgindustrin med hjälp av lean. 
Färgindustrin tillhör processindustrin och har många omställningar eftersom marknaden 
kräver ett brett produktsortiment. Omställningarna är resurskrävande då de förbrukar energi, 
är tidskrävande, kostsamma och ger upphov till ineffektivitet. Det finns därmed 
förbättringspotential vid omställningarna och dessutom finns effektiviseringsmöjligheter för 
maskinanvändningen och personalen. En möjlig lösning för att effektivisera verksamheten är 
lean, men ingen tidigare forskning har hittats om färgindustrins lean-användning. För att 
förstå användningsmöjligheten har vi analyserat en annan processindustri, 
livsmedelsindustrin, där lean används. Utifrån intervjuer har det visat sig finnas ett behov av 
lean i färgindustrin och i viss utsträckning används lean-filosofin och dess verktyg. Vi visar i 
denna rapport fem lean-implementeringsmetoder som är lämpliga för färgindustrin, vilka är: 
5S, Standardiserat arbete, Utrustningen totala effektivitet, Totalt produktivt underhåll och 
SMED. För bästa effekt bör verktygen modifieras samtidigt som lean-filosofin ska genomsyra 
företaget. Med dessa verktyg kan företaget uppnå tidsbesparing, minskad energiförbrukning, 
effektivare personal, bättre arbetsmiljö och lägre kostnader. Färgföretag erhåller därmed en 
mer resurseffektiv produktion med hjälp av lean. 
 
Nyckelord: Lean, färgindustri, resurseffektivitet, lean-metoder, 5S, Standardiserat arbete, 
Utrustningens totala effektivitet, Totalt produktivt underhåll, SMED 
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Abstract  
This study examines the possibility of establishing a resource efficient paint production by 
implementing lean. Paint production is a process industry with many conversions since the 
market demands a wide assortment of products. A conversion is an expensive and inefficient 
resource consuming process since it requires a great amount of energy and time. Thereby, it is 
fair to say that there exists opportunities for enhancement regarding the conversions and 
moreover the use of machines and employees can be further optimized. A possible solution to 
this problem of inefficiency is lean. Since there is no conclusive research conducted on 
implementations of lean in the paint industry, we have chosen to study another process 
industry where lean is used, namely the food industry. Based on interviews its been proved 
that lean is necessary in the paint industry and the philosophy of lean and lean tools are 
already used to some extent. We suggest with this report that the following five lean methods 
are suitable for implementation within the paint industry: 5S, Standardized work, Overall 
Equipment Efficiency, Total Productive Maintenance and SMED. To obtain the best effect, 
the tools should be modified meanwhile the philosophy of lean needs to permeate the 
company. With these tools, the company can save time, reduce energy consumption, obtain 
more efficient employees, improved physical working environments and reduce costs. The 
paint production obtains a more resource efficient production with lean. 
 
Key words: Lean, paint production, resource efficiency, lean-tools, 5S, Standardized Work, 
Overall Equipment Efficiency, Total Productive Maintenance, SMED  
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Förord  
Vi vill tacka intervjupersonerna på respektive företag för deras tid och bidrag till vår studie. 
Dessutom vill vi tacka våra handledare Thomas Lundholm och Bo Karlsson för all hjälp och 
stöd under våren 2015.    
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1. Inledning 
I detta avsnitt behandlas bakgrunden till arbetet, dess syfte och problemformulering följt av 
avgränsningar rörande studien. 
1.1 Bakgrund 
Färgproducerande företag tillhör processindustrin och befinner sig på en konkurrensutsatt 
marknad där konsumenterna förväntar sig stor produktvariation med god kvalitet samtidigt 
som miljökraven succesivt blir mer omfattande. Färgtillverkning sker satsvis där 
produktionen av varje ny sats inleds med en mindre eller större omställning. En omställning 
av maskinerna innebär att maskinerna anpassas för kommande sats samt att tankarna rengörs 
invändigt med vatten. Under vattenrengöringen kan inte den berörda linjen producera färg. 
Omställningarna är resurskrävande och på grund av konsumenternas varierande behov av 
färger i olika nyanser och med olika egenskaper krävs många omställningar. (Adonyi, Gábor, 
Tibor, & Ferenc, 2008) 

Färg används som ytbehandling och dekoration av väggar och möbler där produktsortimentet 
sträcker sig från inomhusfärg till utomhusfärg för trä, metall och puts (Tikkurilagroup Annual 
report, 2013). Färger har gått från att tidigare innehålla stora mängder organiskt 
lösningsmedel till dagens färger där majoriteten är vattenburen. Skillnaden är att den 
vattenburna färgen är mer miljövänlig och hälsosam jämfört med lösningsburen färg (Beckers 
AB, 2015). 

Trots utvecklingen till vattenbaserad färg ställs företagen fortfarande mot nya strängare 
miljökrav som innebär att företagen måste ha en hållbar tillverkningsprocess utöver att 
slutprodukten i sig ska vara miljövänlig (Intervju Färgföretag B, 2015). Förutom att 
omställningarna påverkar miljön med energiförbrukning är de både tidskrävande, kostsamma 
och ger upphov till ineffektivitet (Adonyi, Gábor, Tibor, & Ferenc, 2008). 
 
I samband med omställningarna har färgmarknaden höga krav på kvalitet, miljö och ett brett 
produktsortiment vilket skapar ett behov av en resurseffektiv produktion. Vid omställningarna 
finns förbättringspotential och dessutom finns effektiviseringsmöjligheter för 
maskinanvändningen och personalen. Ett sätt att minska resursåtgången, eliminera slöseri och 
öka kvaliteten är att implementera lean. Lean definieras som en produktionsfilosofi som på 
operationell nivå genomförs med en uppsättning av metoder och verktyg. Genom en 
implementering av dessa metoder och verktyg är leans mål att identifiera och eliminera 
slöseri. (Panwar, Jain, & Rathore, 2015) 
 
I en undersökning av indiska processindustrier och dess lean-användning visade resultatet att 
71.7 % av företagen ansåg att lean var användbart i processindustrier men bara 37.5 % hade 
implementerat lean (Panwar, Jain, & Rathore, 2015). Det kan härmed konstateras att det finns 
ett behov av lean i processindustrin. Dock har vi inte hittat någon litteratur som behandlar 
lean-användningen i färgindustrin. 
 
Lean har sitt ursprung i verkstadsindustrin, främst fordonsindustrin, och är idag ett 
väletablerat koncept i många branscher, exempelvis livsmedelsindustrin. Likt färgindustrin 
tillhör livsmedelsindustrin processindustrin och produktionsprocesserna antogs ha stora 
likheter. Livsmedelsindustrin har ett stort fokus på resurseffektivisering, vilket är en 
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förutsättning för att överleva på den pressade livsmedelsmarknaden. Det finns litteratur om 
lean och lean-implementering i livsmedelsindustrin, varför analys av branschen kan tillföra 
förbättringsmöjligheter och resurseffektiviseringsmetoder kopplat till lean. 

1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med rapporten är att undersöka hur färgindustrin kan resurseffektivisera produktionen 
med hjälp av lean samt analysera vilka lean-metoder som används och vilka som bör 
implementeras. Vidare undersöks huruvida dessa metoder bidrar till resurseffektivisering i 
form av tidsbesparing, personaleffektivisering, arbetsmiljöförbättring och reducering av 
energianvändning. 
 
Eftersom lean härrör från fordonsindustrin bör implementeringsmetoderna modifieras för 
bästa möjliga effekt i färgindustrin. Med hypotesen att färg- och livsmedelsproduktion anses 
ha liknande processer bör de lean-metoder som används i livsmedelsindustrin även vara 
applicerbara i färgindustrin, vilket ska bekräftas. I och med att ingen tidigare forskning om 
hur lean-metoder kan användas i färgindustrin påträffats, är syftet också att resultatet av denna 
studie ska kunna vara ett bidrag till forskningen och näringslivet inom området. 
 
Detta mynnar ut i arbetets huvudfrågeställning: 

• Hur kan lean-metoder användas för att resurseffektivisera färgindustrin? 
 
Med följande underfrågeställningar: 

• Vilka lean-metoder är lämpliga för färgindustrin? 
• Hur kan metoderna modifieras för att anpassas till färgindustrin? 
• Vilka resurseffektiviseringar skulle implementering av metoderna innebära? 

1.3 Avgränsningar 
I litteraturstudien och intervjuanalysen har undersökning av transport av råvaror till 
produktion uteslutits, liksom transport från produktion till slutkund. Med andra ord definieras 
färgproduktion som aktiviteterna från tillverkning till upptappning av färg, inklusive 
råvarulager och burklager. Således har endast verktyg avsedda för produktionen analyserats. 
Dessa avgränsningar har utförts för att undvika stor komplexitet i 
resurseffektiviseringsanalysen. Med längre tidshorisont på studien skulle en mer omfattande 
undersökning av hela värdekedjans resursbesparingsmöjligheter kunnat genomföras och 
följaktligen eventuellt ha gett ett annat resultat. 

Färgproduktionens kemiska del har inte analyserats, det vill säga ingen granskning av färgens 
ingående ämnen har genomförts. Följaktligen har inte heller färgens miljöpåverkan efter 
tillverkning analyserats, men miljöpåverkan i form av energianvändning vid tillverkning 
undersöks. Det finns således ytterligare resurseffektiviseringsmöjligheter än de som 
diskuteras i uppsatsen. 

Vid val av lean-metoder har vi granskat 25 metoder varav fem valdes för djupare analys. 
Övriga 20 metoder ansågs inte differentiera sig tillräckligt från de fem vi valt, alternativt 
antogs dessa innebära mindre resurseffektivisering i färgproduktion. En mer ingående analys 
av varje enskilt bortvalt verktyg finns i Bilaga 1. Lean-metoder. Följaktligen kan det finnas 
metoder som skulle passa bättre i färgindustrin, men då vi inte har haft möjlighet att 
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undersöka vilka metoder som har störst inverkan, måste vi ta beslut utifrån den information 
om metoderna som har erhållits. 

Livsmedelsindustrin är en industri med ett brett produktsortiment och således finns många 
olika tillverkningsprocesser. Arbetet och livsmedelsanalysen är därför begränsade till de 
industrier där en produkt tillverkas i en flerstegsprocess där ämnen blandas till en produkt. 
Således utesluts de produkter som inte tillkommer genom satstillverkning. 

2. Metod 
Arbetet genomfördes dels med en litteraturstudie, dels med en kvalitativ empirisk studie. 

2.1 Litteratur 
För att besvara den tidigare nämnda frågeställningen Hur kan lean-metoder användas för att 
resurseffektivisera färgindustrin? och tillhörande underfrågor har en litteraturstudie 
genomförts i ämnena: processindustri, färgproduktion, livsmedelsproduktion, lean och lean-
metoder. Fakta inom dessa analysområden har hämtats från vetenskapliga artiklar och 
facklitteratur som identifierats främst via databaserna Inspec och Scopus. Sökord som använts 
visas nedan i Tabell 1. 
 
Tabell	  1.	  Sökord	  för	  litteraturstudien.	  

Område Sökord 
Processindustri ”Process industry”, ”Process production”, 

”Process manufacturing”, “Lean process 
industry” 

Färgproduktion ”Paint production”, ”Paint industry”, 
”Paint manufacturing” 

Livsmedelsproduktion ”Food production”, ”Food industry”, 
”Food manufacturing” 

Lean ”Lean”, ”Lean production”, ”Lean 
manufacturing”, ”Lean food industry”, 
“Improve production”, “Eliminate waste”, 
“Improve efficiency”, “Effectiveness” 

Lean-metoder ”Lean implementation”, ”5S”, 
”Standardized work”, ”OEE” “Overall 
Equipment Effectiveness”, ”TPM”, “ Total 
Productive Maintenance”, ”SMED”, 
“Single minute exchange of dies”  

 
Litteraturundersökningen inleddes med att definiera processindustrin, som färgindustrin 
tillhör. I sökningen användes bland annat Nationalencyklopedin medan webbartikeln ”Paint” 
av Rose Secrest användes för att få information om färgtillverkningsprocessen, som sedan 
bekräftades vid besöken hos Färgföretag A och B. 
 
På grund av att vi inte hittat någon tidigare publicerad litteratur om lean i färgindustrin 
undersöktes en annan processindustri, livsmedelsindustrin. Anledningen var att lean är ett 
etablerat koncept i livsmedelsindustrin och det finns därmed litteratur om ämnet från denna, i 
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flera avseenden, snarlika industri. För att kunna använda livsmedelsindustrin och verifiera att 
tillverkningsprocessen liknar färgindustrins analyserades livsmedelsindustrin. Likheter och 
skillnader mellan branscherna urskildes, visas i avsnitt 3.3 Skillnader och likheter mellan 
färg- och livsmedelsindustrin, och vidare konkluderades att fakta från livsmedelsindustrins 
lean-användning kan användas och appliceras i färgindustrin. Fakta och litteratur om 
livsmedelsindustrins användning av lean – exempelvis Dudbridges ”Handbook of Lean 
Manufacturing in the Food Industry” – har därför använts som källa till lean-beskrivningen 
tillsammans med andra källor. 
 
Vid databassökningarna påträffades bland annat, utöver Dudbridges bok, ”Operations 
Management” av Brennan. Det är en bok framtagen som kurslitteratur vilken i rapporten har, 
tillsammans med andra källor, använts som faktagrund för lean-området. Därefter användes 
Vorne (Vorne Industries, 2013)s ”Top 25 Lean Tools” för att analysera 25 lean-metoder och 
verktyg. Trots att det inte är en vetenskaplig webbsida ansågs den vara tillförlitlig nog att 
användas för att erhålla en övergripande förståelse för dessa lean-metoder. Utifrån webbsidan 
och informationen om lean-användning i livsmedelsproduktion valdes fem metoder som 
ansågs mest lämpade för färgindustrin vilka analyserades vidare, se Bilaga 1. Lean-metoder. 

2.2 Intervjuer och företagsbesök 
För att kunna formulera relevanta frågor, se Bilaga 2. Intervjufrågor, påbörjades den 
kvalitativa empiriska studien efter genomförd litteraturstudie. Denna empiriska studie gjordes 
i form av tre intervjuer, med respondenter från två färgföretag och ett livsmedelsföretag. 
Syftet var att analysera de båda branscherna samt deras behov av resurseffektivisering och 
lean-användning. Företagen har valt att vara anonyma i rapporten på grund av konkurrensskäl 
och benämns i rapporten som Färgföretag A, Färgföretag B och Livsmedelsföretag. Företagen 
skiljer i storlek där Färgföretag A är ett stort företag (fler än 250 anställda) och Färgföretag B 
samt Livsmedelsföretag är små företag (10-49 anställda). Genom att kombinera företagens 
sätt att resurseffektivisera erhålls insikt i hur en effektiv produktion kan uppnås. 
Respondenterna på respektive företag hade följande ansvarsområden: 

• Färgföretag A – Lean- och produktionschef (en respondent) 
• Färgföretag B – Produktionschef och teknikansvarig (två respondenter) 
• Livsmedelsföretag A – Verksamhetschef, produktionsansvarig och lean-

implementeringsdrivande (en respondent) 
 
Intervjuerna varade i 45 till 75 minuter där svaren både antecknades och spelades in, ifall 
något väsentligt inte blivit korrekt noterat. De utfördes på ett semistrukturerat vis där frågorna 
utformats med öppna svarsmöjligheter för att möjliggöra en öppen diskussion utan snäva 
begränsningar i frågornas formulering. Intervjufrågorna omfattar tre områden: 

1. företaget och intervjupersonen 
2. lean-användning och resurseffektivisering 
3. lean-metoder. 

 
I samband med intervjuerna visades respektive företags produktion. Detta för att förstå 
produktionsprocessen, observera möjliga resursbesparingar och vidare bekräfta att 
färgtillverkning och livsmedelstillverkning har likartade produktionsprocesser. 
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3. Industribeskrivning 
Nedan definieras processindustri och dess utmärkande egenskaper och därefter ges en 
beskrivning av färgindustrin. Vidare jämförs färgproduktion med livsmedelsproduktion för att 
kunna använda fakta om lean-implementering från livsmedelsindustrin. 

3.1 Processindustri  
Processindustri är en industri där råvaror omvandlas under kontinuerligt arbetande 
materialflöde. Produktionen är oftast automatiserad och således inte personalkrävande. 
(Nationalencyklopedin, 2015) 
 
I processindustrin produceras oftast varor i stora kvantiteter där tillverkningen kan delas upp i 
ett antal delprocesser (Walker, 2004). Produktionsprocessen behöver vanligtvis förses med 
antingen värme, tid eller tryck. Typiskt för en produkt som tillverkats i processindustri är att 
den vanligtvis inte går att sönderdela till sina ursprungliga beståndsdelar. Branscher som 
tillhör processindustrin är exempelvis bensin-, livsmedels- och färgbranschen. (Rose, 2009) 

3.2 Färgindustri 

Färgproduktion är en processindustri där flera moment inkluderas i tillverkningen. Processen 
kan delas upp i tre huvudsakliga moment: finfördelning och spridning, blandning och 
färgning samt fyllning och paketering, vilket visas i Figur 1. Enligt beskrivningen av en 
processindustritillverkad produkt kan de ingående råvarorna inte åter separeras, vilket även 
gäller för färdigtillverkad färg. Färg produceras vanligen satsvis varvid maskinerna ställs om 
mellan varje sats. (Jiri, Ferenc, Igor, & Petar, 2010) 
 
Efter en omställning inleds tillverkningen med att pigment blandas med harts i en tank 
tillsammans med lösningsmedel och tillsatser för att bilda en pasta. Blandningen rörs om med 
en klinga för att finfördela de ingående ämnena utan att någon kemisk reaktion sker mellan 
dem. Pastan förtunnas sedan för att få sin slutgiltiga konsistens och avslutningsvis pumpas 
färgen till en stor behållare för att invänta godkännande av en tekniker inför fyllning. (Secrest, 
2015) 
 
Den tekniskt ansvarige analyserar färgen för att säkerställa att färgens egenskaper uppfyller 
företagets kvalitetskrav. Egenskaper som kontrolleras är bland annat densitet, viskositet och 
rivningsgrad (kornstorlek). Varje sats genomgår dessa provtagningar och först efter 
kvalitetsgodkännande kan fyllningsprocessen påbörjas. För varje tillverkad sats sparas ett 
prov hos företaget för att kunna bekräfta färgens prestanda vid exempelvis reklamation. 
(Secrest, 2015) 
 
Fyllningsprocessen inleds vanligtvis med att burkarna transporteras horisontellt och fylls med 
färg. När en burk är fylld, förses den med lock och försluts med hjälp av en lockpress. Vissa 
burkar är företiketterade, om inte, blir de etiketterade. Därefter lastas de på pall och när pallen 
blivit full skickas den vidare till färdigvarulagret. (Secrest, 2015) 
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Råvaror Finfördelning 
och spridning 

Blandning och 
färgning 

Fyllning och 
paketering 

Försäljning/
konsumtion 

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  1.	  Generell	  illustration	  av	  färgtillverkningsprocessen	  där	  studien	  fokuserar	  på	  de	  förstorade	  
aktiviteterna.	  Se	  avgränsningar.	  

3.3 Skillnader och likheter mellan färg- och 
livsmedelsindustri  
Nedan följer de likheter och skillnader som identifierats mellan färg- och 
livsmedelstillverkning samt mellan dess slutprodukter. Varje identifierad punkt följs av en 
kommentar om dess betydelse för att kunna konstatera att produktionsprocesserna är lika samt 
att resurseffektiviseringsmetoder från livsmedelsindustrin kan implementeras i färgindustrin. 
 
Likheter 

• Delprocesser (Walker, 2004): Delprocesser är nödvändigt för att kunna 
resurseffektivisera produktionerna med samma metoder. 

• Blandning och/eller fysisk separation (Walker, 2004): Vissa livsmedel tillverkas inte 
med råvarublandning1. Dock tillverkar det intervjuade livsmedelsföretaget sin produkt 
genom råvarublandning varför produktionsprocessen liknar den som används av de 
färgproducerande företagen. 

• Förpackning (Walker, 2004): I båda industrierna delas satsen upp i mindre volymer 
och förpackas som slutsteg vilket bekräftar ytterligare att produktionerna är lika. 

• Flexibilitetskrav (Dudbridge, 2011): Båda industrierna har krav på en flexibel 
produktionsprocess vilket påverkar resursanvändningen. 

• Omställningar: Produkterna kan varieras med olika smaker eller färger, vilket kräver 
omställningar och bidrar till ineffektivitet samt resursförbrukning. 

• Standardiserings- och automatiseringsmöjlighet: Det gäller alla delprocesser, men 
råvarublandning och förpackning kan endast standardiseras i viss utsträckning, då 
dessa är olika beroende på smak/recept. Således finns samma 
resurseffektiviseringsmöjligheter. 
 

Skillnader 
• Lagring: Vissa livsmedel måste hållas kallt, färg är inte lika känsligt. Detta är oviktigt 

då avgränsning gällande lagerhållning gjorts. 
• Hållbarhet: Vissa livsmedel har kort utgångsdatum, färg är inte lika känsligt. Det 

beror av de ingående ämnena och har således exkluderats från studien. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Vissa	  livsmedel säljs som de är, utan bearbetning, exempelvis frukt. Köttindustrin är ett exempel där produkten 
bearbetas, men säljs oftast utan att tillsatta råvaror. 

Omställning 
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• Styck-/satsvis: Vissa livsmedel tillverkas styckvis och andra i satser, till exempel 
tillverkas kakor satsvis likt färg. Stycktillverkning har vi avgränsat oss från. 

• Skilda delprocesser (Walker, 2004): Vissa livsmedel har andra delprocesser för 
bearbetning av de blandade råvarorna än färg, exempelvis varmtemperatursprocesser, 
långtemperatursprocesser och jäsningsprocesser. Delprocessuppdelningen är viktig, 
men inte de ingående delprocesserna. 

• Hygienkrav (Dudbridge, 2011): Det är högre hygienkrav i en livsmedelsproduktion än 
i färgproduktion. Livsmedelsproduktioner är därför mer benägna att hålla rent, och det 
är således ingen negativ skillnad. 

 
Figur 2 illustrerar likheterna och skillnadernas betydelse för att kunna konstatera att 
processerna är lika och således kan samma resurseffektiviseringsmetoder användas. 
Likheterna och skillnadernas relevans är viktade mellan ett till fem, där fem innebär störst 
betydelse för jämförelsen. Vissa skillnader som innebär högre krav hos livsmedelstillverkare 
är positiva skillnader eftersom de gynnar färgindustrin vid en jämförelse. Viktningen har skett 
genom diskussion av punkterna och dess möjlighet att bekräfta påståendet om 
processlikheterna. Likheterna illustreras av gröna staplar och skillnaderna av röda. 
 

	  
Figur	  2.	  Likheter	  (gröna)	  och	  skillnader	  (röda)	  mellan	  färg-‐	  och	  livsmedelstillverkning.	  

I punktlistorna presenteras argument om likheterna och skillnadernas betydelse för en 
jämförelse med livsmedelsindustrin. Utifrån diagrammet, Figur 2, kan det konstateras att inga 
avgörande skillnader förekommer mellan produktionerna. Vår slutsats är att det anses möjligt 
att använda litteratur som behandlar lean-användandet inom livsmedelsindustrin till 
färgindustrin och härmed bekräftas vår hypotes om att produktionerna anses ha liknande 
processer. 
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4. Lean 

Detta avsnitt ger inledningsvis en generell beskrivning av lean. För att underlätta 
implementering av lean har 25 stycken metoder och verktyg undersökts varav vi valt att 
fokusera på fem. Motiven för valet presenteras under ”Val av metoder” och följs av en 
ingående beskrivning av de fem utvalda metoderna. 

4.1 Generell beskrivning av lean 
Lean-konceptet har sitt ursprung i Japan och Toyota Production System som lett till stora 
framgångar för Toyota. Toyota är idag världsledande inom utveckling av en effektiv 
bilproduktion med Toyota Production System (TPS). Toyota utvecklade ett 
produktionssystem med enstycksflöde som flexibelt kan anpassas till kundens efterfrågan och 
samtidigt vara mycket effektivt. (Jeffrey, 2009) 
 
Utifrån detta har produktionsfilosofin lean utvecklats till att idag vara ett av världens mest 
spridda managementkoncept. Målet är att fokusera på värdeskapande aktiviteter genom 
eliminering av slöseri i produktionen. Eliminering av slöseri innebär resurseffektiviseringar, 
med andra ord att använda resurserna till rätt saker, och lean förbättrar således en produktions 
prestanda. En implementering av lean-verktyg resulterar i exempelvis minskade ledtider, 
kassationer, omarbetningar samt reducerade kostnader, ökad produktivitet och kvalitet. 
(Bhamu, Khandelwal, & Sangwan, 2013) Syftet med lean är att skapa konkurrenskraft hos 
företag och bidra till bevarandet av resurser för framtida generationer eftersom att icke-
värdeskapande resursförbrukningar elimineras. I lean-filosofin ingår också att arbeta för att 
främja ständiga förbättringar. (Brennan, 2011) 
 
Fokus ligger följaktligen i den värdeskapande resursåtgången i och med eliminering av 
slöseri. Slöseri delas ofta upp i följande åtta underkategorier och genomgående i lean-
konceptets beskrivningar är det dessa åtta nedanstående kategorier som lean syftar till att 
reducera. (Brennan, 2011) (Jeffrey, 2009) 
 

• Överproduktion: tillverkning av något innan det faktiskt behövs leder endast till 
överbemanning och onödiga kostnader för lager och transport. 

• Väntan: att behöva vänta på att kunna gå vidare till nästa steg i produktionen på grund 
av saknad av verktyg, material, delar eller att tidigare positionerad personal ska bli 
färdig. 

• Onödig transport: onödig förflyttning av material, produkter i arbete, färdiga varor 
exempelvis in och ut ur lager mellan processerna. 

• Onödig rörelse och förflyttning: exempelvis att behöva leta efter, sträcka sig, hämta 
eller stapla material, delar eller verktyg. 

• Onödigt eller felaktigt utfört arbete: dåliga verktyg eller överbearbetning av 
produkter. 

• Onödigt stora lager: lager av råvaror, produkter i arbete eller färdiga varor vilket 
orsakar långa ledtider, inkurans, skadade produkter, onödiga transporter och 
förseningar. 

• Defekter: defekter orsakas av misstag och leder till att korrigeringar i form av 
reparation samt att göra om, ersätta och skrota produkter. Defekter innebär således 
slöseri med resurser, tid och energi. 
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• Outnyttjad kreativitet: orsakas av att man inte lyssnar eller engagerar sina anställda 
och förlorar således tid, går miste om förbättringar, möjlighet att lära samt minskad 
motivation och kreativitet. 
(Jeffrey, 2009) (Brennan, 2011) 

Utöver arbetet med att eliminera slöseri och således de åtta ovanstående punkterna innebär 
lean ett fokus på flöde och en ”pullstrategi”, där produktionen styrs av kundens efterfrågan. 
Målet är att tillverka produkten precis när den behövs, vilket har fått namnet Just-in-time 
(JIT). Detta kräver en flexibel och lättföränderlig produktionsprocess (Brennan, 2011). Utöver 
JIT finns idag ett brett spektrum av metoder och verktyg för att identifiera och eliminera 
slöseri, varav fem metoder valt som passar bra för produktionen av färg, se Bilaga 1. Lean-
metoder. Det faktum att lean härrör från Toyotas produktionssystem innebär också att 
metoderna har sitt ursprung i verkstadsindustrin och är därför inte utvecklade för att i första 
hand passa processindustrin och färgindustrin. Emellertid kan metoderna modifierats för att få 
större inverkan på färgproduktionens resurseffektivisering. Dock uppnås inte en resurseffektiv 
produktion endast genom metodimplementeringar, utan lean-filosofin måste genomsyra hela 
verksamheten för att maximera effekten. Det krävs att ledning och övriga anställa 
kontinuerligt strävar efter förbättringar. (Jeffrey, 2009) 

4.2 Val av lean-metoder  
För att uppnå lean-konceptets mål med att eliminera alla icke-värdeskapande 
processaktiviteter omfattas lean av ett antal metoder varav fem valts för djupare analys. Lean-
metoderna valdes utifrån informationen om lean-användning i livsmedelsproduktion 
kombinerat med att analysera Vornes ”Top 25 Lean Tools”, se Bilaga 1 Lean-metoder. Efter 
diskussion och argumentation av de 25 metoderna valdes de fem nedanstående, och vidare 
följer en motivering för respektive metod: 

• 5S 
• Standardiserat arbete 
• Utrustningens totala effektivitet 
• Totalt produktivt underhåll 
• SMED	  

	  
5S visar tydliga resultat och bidrar till ordning och reda. Metoden anses vara en grund för 
lean-implementering då ordningen underlättar förbättring på andra områden och följaktligen 
underlättas också implementeringen av andra lean-verktyg, vilket även gäller i färgindustrin. 

Standardiserat arbete är också ett grundelement för en implementering av lean eftersom 
arbetet standardiseras efter bästa praxis, vilket bidrar till ett effektivare arbete för färgföretag. 

Utrustningens totala effektivitet är ett mått som används för att kunna arbeta mer effektivt och 
behålla en hög kvalitet, vilket anses relevant för en resurseffektiv produktion. För att mäta 
exempelvis hastigheten hos utrustningen och erhålla ett jämförbart resultat krävs ett 
standardiserat arbetssätt. Utrustningens totala effektivitet är därför effektivt i kombination 
med Standardiserat arbete. 

Totalt produktivt underhåll är en utveckling av Utrustningens totala effektivitet och används 
för att höja företagets produktionseffektivitet, vilket skulle gynna färgindustrin. 
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SMED används för att minska omställningstiden mellan satser. Eftersom färgindustrin 
tillverkar ett stort antal olika färger är omställningar en resurskrävande del av processen, 
varför metoden är gynnsam för att minska resursförbrukningen i färgindustrin. 
 
En implementering av 5S, Totalt produktivt underhåll och Standardiserat arbete involverar 
inga stora, dyra investeringar och är således verktyg som alla företag kan implementera, 
oavsett förutsättningar (Panwar, Jain, & Rathore, 2015). För motivering av bortvalda metoder, 
se Bilaga 1. Lean-metoder. Nedan följer en ingående beskrivning av varje vald metod. 

4.3 De fem lean-metoderna 
Verktygens bidrag till resurseffektivisering redovisas med hjälp av en illustration där 
effektivisering i form av tid, personal, arbetsmiljö och energi har undersökts och presenteras 
med Figur 3. En ifylld symbol innebär att verktyget har positiv effekt på motsvarande resurs. 
Genom tidsbesparing, personaleffektivisering, arbetsmiljöförbättring och 
energianvändningsreducering uppnås även  
kostnadsbesparingar. 
 
	  
	  
 

4.3.1 5S 

	  
	  
 

 
 
 

5S har namngetts av nedanstående ord som beskriver metoden: 
• Sortera 
• Systematisera 
• Städa 
• Standardisera 
• Sköta om 

Metoden har utvecklats till att inkludera ytterligare ett S, säkerhet, som syftar till att skapa en 
säker arbetsplats. Tillsammans bidrar de sex S:en till att öka produktiviteten, minska antal 
defekter, minska skaderisken och reducera kostnader. Dessutom skapas en kultur för 
främjande av ständiga förbättringar och engagerade medarbetare vilket är grundläggande för 
lean. 5S-arbetet måste ske kontinuerligt och illustreras i Figur 5 och beskrivs nedan.  (Ross & 
Associates Environmental Consulting, 2007) 

 

Tid             Personal     Arbetsmiljö        Energi  Tid             Personal     Arbetsmiljö     Energi  

Figur	  	  3.	  Illustration	  av	  lean-‐metoders	  resurseffektivisering.	  Den	  vänstra	  rutans	  symboler	  anger	  att	  ingen	  
besparing	  av	  resurserna	  sker,	  den	  högra	  visar	  att	  alla	  fyra	  resurser	  besparas.	  

Tid             Personal     Arbetsmiljö     Energi  
Figur	  4.	  5S	  –	  resurseffektivisering. 
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Sortera 
Det första S:et, sortera, innebär att separera utrustning, resurser och verktyg som finns på 
arbetsplatsen i två delar: de nödvändiga och icke-nödvändiga, och eliminera det senare. Detta 
minimerar tidsåtgången att leta efter material och verktyg, skapar effektivare ytor och minskar 
skaderisken. (Dudbridge, 2011) (Garmer & Lövdahl, 2010) 
	  
Systematisera 
Det andra S:et, systematisera, innebär att de nödvändiga verktygen och utrustningen placeras 
på bästa sätt för att undvika oordning i framtiden, var sak på sin plats. Först bör alla 
påverkade i produktion diskutera om hur föremål och utrustning ska placeras för att optimera 
processen. Genom att minimera antalet platser där saker förvaras underlättas sorteringen. 
Exempel på åtgärder: 

• Byt alla verktygslådor mot väggar med utmärkta platser för verktygen. 
• Gör alla plana ytor sluttande, då plana ytor lätt blir en förvaringsplats för verktyg.	  
• Färga respektive arbetsstations verktyg med en viss färg. 

(Dudbridge, 2011) (Garmer & Lövdahl, 2010) 
 
Med dessa åtgärder går det ingen onödig tid till att leta efter verktyg eller material. Det 
underlättar dessutom städning och rengöring av arbetsplatsen och optimerar ergonomin. 
(Garmer & Lövdahl, 2010) 
	  
Städa 
Det tredje S:et är städa. Städning ska ske kontinuerligt med regelbundna inspektioner och 
omfatta hela produktionsområdet, inklusive verktyg, material, maskiner, dokument och annan 
utrustning. Det underlättar att upptäcka problem och avvikelser såsom kvalitetsbrister eller 
maskinhaveri. En ren maskin har färre felstopp än en smutsig. Dessutom bidrar en ren maskin 
till snabbare reparation och mindre slitage på exempelvis drivhjul och axlar (Dudbridge, 
2011). Ur ett arbetsmiljöperspektiv ökar det trivseln och säkerheten med en arbetsplats där det 
är städat, ordning och reda. (Garmer & Lövdahl, 2010) 
 
Standardisera 
Det fjärde S:et, standardisering, innebär att med regler, system och metoder upprätthålla de 
tidigare nämnda S:en. Standardmetoderna för att städa och hålla ordning på verktyg bör tas 
fram tillsammans med produktionspersonal för att ta fram den metod som passar bäst för 
säkerhet, effektivitet, kvalitet och kostnad. Städarbetet underlättas och effektiviseras med en 
checklista samtidigt som ständiga förbättringar bör uppmuntras. Med en checklista kan också 
andra använda standardmetoden. Alla i personalen måste vara medvetna om vad som 
förväntas av dem för att de 5S:en ska göra nytta. (Dudbridge, 2011) (Garmer & Lövdahl, 
2010) 
 
Sköta om 
Det femte S:et, sköta om, syftar till att skapa rutiner för att bibehålla den ordning som 
åstadkommits med ovanstående fyra punkter. För att sköta om ordningen bör företaget utbilda 
och engagera personal i de standarder och normer som är uppsatta. Det krävs att 5S blir sättet 
för fortsatt prestation som hela fabriken organiseras efter. (Dudbridge, 2011) (Garmer & 
Lövdahl, 2010) 
 
Säkerhet  
Utöver de fem ovanstående punkterna har säkerhet med tiden utvecklats till ett sjätte S, med 
syfte att respektera arbetsplatsen och medarbetarna. Säkerhet innebär att alla arbetssekvenser 
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undersöks för att identifiera potentiella risker, och om möjligt eliminera dessa. Vidare ska 
arbetsaktiviteterna dokumenteras och således standardiseras och finnas tillgängliga på 
respektive arbetsplats. Miljö-, hälso- och säkerhetsarbetesåtgärder ska ingå i det 
standardiserade arbetet och vara relevanta för respektive delprocess. (Ross & Associates 
Environmental Consulting, 2007) 
 
Genom implementering av de sex S:en upprätthålls en mer resurseffektiv produktion eftersom 
det hjälper företaget att: 

• minska antal defekter, därmed mindre energi- och materialslöseri 
• frigöra golvyta och eliminera onödiga lagringsutrymmen vilket möjliggör 

energibesparing och således reduceras kostnader 
• undvika produktivitetsförluster från skador och andra hälsorisker 
• förebygga hälso- och säkerhetslicensproblem 
• skapa en trevlig arbetsplats med färre konflikter där nya idéer och kreativitet främjas. 

(Ross & Associates Environmental Consulting, 2007) 

	  
Figur	  5.	  Implementering	  av	  5S	  där	  de	  fyra	  första	  S:en	  genomförs	  i	  upprepad	  turordning	  med	  det	  femte	  som	  
bakgrund	  och	  det	  sjätte	  som	  ytterligare	  en	  punkt	  att	  ha	  i	  åtanke	  i	  varje	  övrigt	  S.	  
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Figur	  7.	  Utrustningens	  totala	  effektivitet	  –	  resurseffektivisering.	  

4.3.2 Standardiserat arbete 

	  
	  

 

 

Standardiserat arbete innebär att organisera och definiera vilka av arbetarnas rörelser som 
tillför värde till produkten och kunden. Alla rörelser utöver dessa är onödiga. Standardiserat 
arbete leder således till att: 

• kvaliteten bibehålls 
• säkrare och effektivare operationer skapas 
• problemlösning underlättas. (Kasul & Motwani, 1997) 

Syftet med Standardiserat arbete är att ta fram bästa praxis för arbetsuppgifterna och skapa ett 
jämt flöde i produktionen. Det jämna flödet skapas genom att mäta cykeltiden för varje 
arbetssekvens. (Lindgren & Stenberg, 2009) För att möjliggöra denna beräkning bör 
produktionen kartläggas, där flödet kan följas och varje arbetsmoment ska finnas med, där 
momenten grupperas. Vidare mäts varje moments maskin- och gåtid. En övergripande 
helhetsbild erhålls där det är lättare att upptäcka flaskhalsar och andra ineffektiva delar. 
Utifrån resultaten ska ett standardiserat arbetsschema tas fram, inklusive förbättringar med 
reducerad gåtid och andra icke-värdeskapande moment. Standardiserat arbete optimerar 
processen och minimerar onödiga rörelser och tidsåtgång och således bidrar verktyget till 
resurseffektivisering. Arbetsschemat bör också dokumenteras för att medarbetare ska veta vad 
som förväntas av dem och dessutom underlättar det vid utbildning av nya medarbetare. (Kasul 
& Motwani, 1997) 

4.3.3 Utrustningens totala effektivitet 

	  
	  

 
Utrustningens totala effektivitet, förkortas UTE, är ett sätt att mäta de vanligaste förlusterna i 
tillverkningsproduktivitet för att kunna kontrollera och förbättra tillverkningsprocessen. 
Utrustningseffektivitet innebär inte enbart tillgänglighet, då maximal tillgänglighet inte 
fokuserar på produktens kvalitet. Istället beror effektiviteten av produktionsutrustningen av 
följande tre prestandadimensioner: 

• tiden utrustningen är tillgänglig för användning 
• hastigheten hos utrustningen (cykelhastighet) 
• kvaliteten på produkten som produceras. 

För att erhålla en effektiv utrustning måste dess prestanda av alla tre ovan nämnda 
dimensioner vara goda. Dessa kan mätas genom införandet av ett mått för varje dimension. 
Exempelvis en maskin vars cykeltid är 100 operationer, men då operationen utförs 70 gånger 

Tid             Personal     Arbetsmiljö        Energi  

Tid             Personal     Arbetsmiljö        Energi  

Figur	  6.	  Standardiserat	  arbete	  –	  resurseffektivisering.	  	  
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per minut har prestationstakten 70 %. På samma sätt om den tillverkar 70 av 100 produkter 
som är godkända är dess kvalitetsgrad 70 %, därmed kasseras 30 % vilket är energikrävande. 
Om maskinen ska köras i åtta timmar men är avstängd två av dessa timmar är tillgängligheten 
endast 75 %. Resultaten från dimensionerna vägs samman för att få ett mått på den totala 
effektiviteten, vilket underlättas om procentsatser beräknas. De tre måtten multipliceras då 
ihop (0.7*0.7*0.75*100 %=37 %) och resultatet blir ett mått på effektiviteten hos 
utrustningen, känt som UTE-måttet. Analys av UTE-resultaten kan således möjliggöra: 

• tidsbesparing 
• kvalitetsökning  och energibesparing 
• och således också kostnadsbesparingar. (Godfrey, 2002) 

4.3.4 Totalt produktivt underhåll 

	  
	  

 

 

Totalt produktivt underhåll, förkortas TPU, är en metod där UTE-måttet används. TPU 
grundar sig i att produktivitet, kostnad, lager, slutprodukt, säkerhet och kvalitet beror av 
utrustningens effektivitet och prestanda. För att förbättra dessa, öka resurseffektiviteten och 
skapa en hållbar produktion måste maskinhaveri och defekter orsakade av 
produktionsprocessen elimineras. Företag skapar tre grupper där respektive grupp ansvarar för 
en av dimensionerna i UTE, där ett normalläge och ett målresultat tas fram. (Ravishankar, 
Burczak, & De Vore, 1992) 
Små inkrementella korrigeringar i det produktionsområde där orsaken till problemet tycks 
ligga kommer inte öka den absoluta effektiviteten utan problemet kommer endast skjutas 
framåt eller bakåt i processen. Med TPU integreras alla delar av företaget i förebyggande 
syfte för att maximera den totala effektiviteten, genom hela processen. (Khamba, Ahuja, & 
I.P.S., 2008) Konceptet innefattar följande steg: 

• Maximera utrustningseffektiviteten genom att optimera UTEs tre dimensioner 
(Khamba, Ahuja, & I.P.S., 2008). 

• Etablera en förebyggande underhållsstrategi för hela livscykeln av utrustningen 
(Khamba, Ahuja, & I.P.S., 2008). 

• Involvera alla medarbetare från ledning till montörer (Khamba, Ahuja, & I.P.S., 
2008). 

• Maskinoperatören ska vara utbildad i sin maskin och ha det yttersta ansvaret istället 
för en ingenjör eller servicetekniker (Dudbridge, 2011). 

• Främja förbättrad hållbarhet genom små grupper av självständiga aktiviteter 
(Khamba, Ahuja, & I.P.S., 2008). 

Genomförandet av dessa steg är en tidskrävande process. Inledningsvis brukar kostnaderna 
öka som ett resultat av att maskinerna måste ställas om till ett bästa möjliga 
tillverkningstillstånd. Detta kompenseras av att produktiviteten sedan ökar (Ravishankar, 
Burczak, & De Vore, 1992). För att kunna mäta att produktiviteten ökat och således 
utrustningens effektivitet används ofta ovannämnda UTE-måttet (Jonsson & Lesshammar, 
1999). Med välutnyttjad utrustning och ökad effektivitet förbättras produktionen i form av 

Tid             Personal     Arbetsmiljö        Energi  
Figur	  8.	  Totalt	  produktivt	  underhåll	  –	  resurseffektivisering.	  
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Figur	  9.	  SMED	  –	  resurseffektivisering.	  

mindre tidsåtgång, högre säkerhet och ökad kvalitet hos slutprodukten då färre defekter 
uppstår och därmed minskad energiförbrukning. Slutresultatet blir således också sänkta 
kostnader. 

4.3.5 SMED 

	  
	  

 
 

Syftet med SMED, Single minute exchange of dies, är att reducera omställningstider. 
Omställningstid definieras som total tid från sista produkten ”X” till produktion av första 
produkten ”Y” med rätt kvalitet och rätt hastighet. Omställningar orsakar ineffektivitet och 
stillastående maskiner, vilket medför möjlighet till resurseffektiviseringar om företaget lyckas 
minimera dessa (Moxham & Greatbanks, 2001) (Trovinger & Bohn, 2005). Dessutom 
möjliggör kortare omställningar mindre satser för att snabbare kunna besvara kundens 
efterfrågan. SMED innefattar följande fem steg för snabbare omställningar (Dudbridge, 
2011): 
 
1. Särskilja interna och externa inställningsfaktorer genom att undersöka existerande 
övergångsprocess 
I det första steget mäts den totala tid som krävs för att genomföra omställningen. 
Omställningen består av interna och externa inställningsfaktorer. Skillnaden mellan de interna 
och de externa inställningsfaktorerna är att de interna måste utföras när maskinen är avstängd 
medan de externa kan utföras under drift (Dudbridge, 2011) (Moxham & Greatbanks, 2001). 
Det är vanligt att produktionsgolvet analyseras och videofilmas för att få en detaljerad bild av 
hela installationen och övergången för att särskilja faktorerna. (Dudbridge, 2011) 
 
2. Separera de interna faktorer från de externa 
I det andra steget separeras och märks de interna och externa inställningsfaktorerna 
(Dudbridge, 2011). 
 
3. Försöka konvertera interna faktorer till externa faktorer 
I det tredje steget analyseras möjligheten att konvertera interna faktorer till externa, för att 
minimera omställningstiden (Michels, 2007). 
 
4. Effektivisera de interna faktorerna som kvarstår 
I det fjärde steget är målet att effektivisera de kvarstående interna faktorerna för att minimera 
ställtiden ytterligare, vilket kan åtgärdas genom alternativa metoder. (Dudbridge, 2011) 
(Conner, 2001) Exempelvis kan redskap och resurser placeras närmare produktionslinjen för 
att minimera transporttid. Ett annat exempel är att standardisera delar i processen för att 
eliminera vissa byten. (Jebaraj, Murugaiah, & Marathamuthu, 2013) 
 
5. Effektivisera de externa faktorerna 
I det sista steget effektiviseras de externa faktorerna för att minimera omställningstiden 
(Dudbridge, 2011). 

Tid             Personal     Arbetsmiljö        Energi  
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Det är fördelaktigt med korta ställtider både inom färgindustrin och livsmedelsindustrin. Båda 
branscherna producerar en mängd olika produkter och har många olika förpackningar, varför 
de behöver ställa om maskinerna flera gånger under en dag. 

5. Lean i praktiken − intervjuer 
”Lean i praktiken” behandlar resultaten från den kvalitativa empiriska studien.  
 
De tre intervjuerna och produktionsbesöken som genomförts har sammanställts och 
presenteras nedan i Tabell 2. Företagen beskrivs samt deras förhållningssätt till och 
användandet av lean och lean-metoder. För intervjufrågorna se Bilaga 2. Intervjufrågor. 
 
Tabell	  2.	  Sammanställt	  intervjuresultat.	  

 Färgföretag A Färgföretag B Livsmedelsföretag 
Företagsbeskrivning  Det är ett stort företag 

verksamt inom färgindustrin 
och har en automatiserad linje.  

Det är ett mindre företag 
verksamt inom 
färgindustrin och har en 
delvis manuell linje.  

Det är ett mindre 
livsmedelsföretag 
verksamt i en 
säsongsbaserad bransch. 
De har en automatiserad 
linje.  

Vem/vilka var 
respondent/er? 

Utbildad civilingenjör som 
arbetar som produktionschef i 
fabriken och som är drivande i 
företagets lean-arbete. 

Två respondenter, varav 
en arbetar som 
produktionschef och den 
andra arbetar som 
teknikansvarig. Båda 
personerna var med på 
samma intervju. 

Utbildad civilingenjör 
från KTH och arbetar 
som verksamhetschef 
där han bland annat 
ansvarar för 
produktionen. Han har 
arbetat med lean under 
en längre tid. 

Hur bestäms vad som 
ska produceras? 

Både genom order och 
prognos. Företaget har ett 
mellanlager för förvaring av 
färg på grund av att kunder inte 
vill vänta på produkten, till 
skillnad från exempelvis 
bilindustrin där kunden kan 
vänta.  

Problem med att 
producera efter prognos 
på grund av begränsat 
lagerutrymme. 
Produktionen bestäms 
veckovis och baseras på 
bristvaror i 
färdigvarulagret.   

Produkten produceras 
både på order och 
prognos. Vid högsäsong 
ändras strategin till att ta 
orderbeställningar för att 
minimera restlagret efter 
högsäsong. 

Vilka är företagets 
utmaningar och 
förbättringsområden? 

Utmaningen är att 
vidareutveckla företaget där 
lean är en viktig komponent. 
Förbättringsområden är bland 
annat att minimera ställtider 
och rengöringstiderna i 
produktionen. 

Att hinna med den 
tekniska utvecklingen, då 
det ständigt utvecklas nya 
produkter i branschen. 
Utvecklingen begränsas 
av att företaget har en 
mindre teknisk avdelning 
och begränsade resurser.  

De låga marginalerna 
och påtryckningar från 
kunder. För att behålla 
positionen behöver 
företaget effektivisera 
produktionen, vilket har 
resulterat i att lean är 
viktigt för företaget.   

Används lean och i så 
fall hur?  

Ja, lean introducerades 2011.  
Målsättningen var att 
introducera tankesättet för en 

Företaget använder inte 
begreppet lean i deras 
produktion. Dock finns 

Ja, företaget har arbetat 
med lean sedan 2012 
och anser att lean, med 
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långsiktig resurseffektivisering 
och inte enbart implementera 
verktygen i projektform. 
Implementeringen inleddes i 
produktionen, eftersom det där 
visas tydligast förbättringar. 
Därefter har lean spridits till 
andra avdelningar som 
ekonomi, personal och 
utveckling. Lean används inte 
som ett 
resursbesparingsprogram utan 
lean hjälper till att allokera 
resurserna efter Färgföretag As 
behov, för att använda 
tillgångarna på ett mer 
värdeskapande sätt. 
Implementeringen har haft 
varierande resultat hos 
personalen. Vissa har anammat 
filosofin medan andra inte gjort 
det, men alla avdelningar har 
veckovisa förbättringsmöten 
vilket inkluderar all personal. 

leans karakteristiska drag i 
produktionen, eftersom 
företagets kultur 
involverar ständiga 
förbättringar.  
 
Företaget avsätter tid där 
produktionen analyserats 
och diskuteras med 
produktionspersonal, vilka 
har ett stort engagemang 
efter förtroende från 
företagets ledning och 
produktionspersonalen har 
möjlighet att påverka 
verksamheten. 

ständiga förbättringar, är 
avgörande för att behålla 
sin marknadsposition.  
 
Företagets ägare har 
varit positiva och stöttat 
implementeringen, som 
inleddes med att 
integrera filosofin i 
företaget med ”lean-
spelet” 2. Avdelningarna 
har kommit olika långt i 
implementeringen där 
produktionen har arbetat 
hårdast medan 
säljavdelningen är 
hesiterande. Det första 
verktyget som 
introducerades var 5S. 
 
 

Hur relevant är 5S för 
produktionen? 

5S är relevant då det används i 
produktionen. Exempelvis har 
företaget veckovisa städrutiner 
och har organiserat verktygens 
placering. 5S används inte på 
alla avdelningar än, men på 
avdelningarna där metoden 
används har det visat positiva 
resultat. 

5S är relevant eftersom 
företaget använder drag 
från metoden med dagliga 
städrutiner på respektive 
arbetsplats där personalen 
ansvarar över sitt område. 
Företaget har viss 
sortering men på grund av 
begränsat lager placeras 
emellanåt material på 
andra materials platser, 
vilket har resulterat i 
feltillverkning.  

5S är relevant då 
metoden används, främst 
i produktionen, men 
även på övriga 
avdelningar. 
Avdelningarna har 
kommit olika långt men 
ingen har nått det femte 
S:et.  

Hur relevant är 
Standardiserat 
arbete? 

Företaget arbetar med att 
standardisera arbetet och målet 
är att det ska finnas en standard 
för varje arbetsuppgift. 
Ambitionen är att arbetet ska 
finnas nerskrivet. 

Arbetet är inte 
standardiserat, men 
företaget överväger att 
satsa på en 
arbetsdokumentation med 
ett standardiserat arbete.  

Företaget anser att det är 
viktigt att standardisera 
arbetet, vilket medfört 
att företaget har tydliga 
utbildningsdokument. 
Arbetat med att 
analysera företagets 
interna flöden för att se 
resursers rörelse i 
fabriken. Syftet är att 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Ett spel vars syfte är att ge deltagare inblick i lean manufacturing och dess möjligheter till 
förbättrad produktionsprocess (leangames.co.uk)	  
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minimera transporten 
och skapa en harmoni i 
produktionen. 

Hur relevant är 
Utrustningens totala 
effektivitet och Total 
produktivt underhåll? 

Företaget anser att maskinerna 
inte används tillräckligt 
effektivt och ambitionen är att 
mäta stillestånd och minimera 
dessa. Företaget har nyligen 
börjat använda UTE på två 
produktionslinjer. TPU är 
relevant, men det används inte 
idag.  

Företaget mäter antalet 
liter per anställd för att 
undersöka när 
produktionen är som 
effektivast, likt UTE. 
Dock anser företaget att 
det inte är möjligt att 
effektivisera maskinerna 
på grund av 
lagerbegränsningen. TPU 
är inte direkt relevant i 
dagsläget. 

Använder inte 
maskinerna helt 
effektivt. Målet är att 
anpassa behoven med 
lågt 
bemanningsutnyttjande. 
Således är UTE och 
TPU relevanta, men 
används inte i dagsläget.  

Hur relevant är 
SMED för 
produktionen? 

Företaget har arbetat med att 
minska ställtiderna genom ett 
försök att implementera 
SMED, men implementationen 
av metoden har inte fulländats. 
Relevant i och med att 
företaget har många 
omställningar. 

Företaget har inte arbetat 
med SMED, men arbetar 
med att utföra de externa 
inställningsfaktorerna 
under produktion om det 
finns tillräckligt med 
personal. 

Företaget arbetar med att 
minska ställtiderna och 
har haft ett SMED-
projekt. Företagets 
målsättning är att 
fortsätta arbetet med 
omställningstiderna.  

Finns det andra lean-
metoder och i så fall 
vilka?  

Företaget använder visuell 
styrning genom att ha bilder 
och symboler i produktionen. 
Det visar var truckar får åka, 
var pallar ska placeras och var 
personalen ska stå vid 
veckomötena. Företaget 
använder även lean-tavlor som 
bland annat visar vad företaget 
åstadkommit och inte klarat av. 

Lean-metoder används 
inte. 

Använder lean-tavlor där 
bland annat resultat för 
produktionen presenteras 
och tillbud visas. 
Företaget använder även 
KPI (Key performance 
indicator) och mäter 
bland annat effektivitet, 
paketering, antal tillbud 
och antal objekt per skift 
vilket visas på lean-
tavlor.  

Hur arbetar företaget 
mot att 
resurseffektivisera 
produktionen?  

Försöker återanvända vattnet 
som används vid rengöring, 
både för att minska kostnader 
och miljöpåverkan. Dessutom 
arbetar de för att minska 
tidsåtgången i produktionen 
med hjälp av bland annat lean.   

Genom att arbeta med 
prismedvetenhet, 
minimera spill, investera i 
maskiner som frigör 
personal, förbättra 
arbetsmiljön, återanvända 
vatten.  

Genom bättre ordning i 
produktionen, minimera 
spill, ta tillvara på 
resurser som tidigare 
klassades som spill, 
börja mäta produktionen 
för att ta reda på hur/när 
fel uppstår.  
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6. Diskussion 
Här diskuteras först likheter och skillnader mellan de intervjuade företagen. Därefter 
diskuteras underfrågeställningarna utifrån litteraturstudien och den kvalitativa empiriska 
studiens resultat. Detta följs av ett avsnitt som behandlar rapportens validitet. 

6.1 Likheter och skillnader mellan företagen 
De undersökta företagen skiljer sig från varandra främst genom deras produkter och resurser, 
vilket ger företagen olika förutsättningar för produktion. Färgföretag A och 
Livsmedelsföretaget är automatiserade medan B har en delvis manuell tillverkning. Dessa 
skillnader medför att företagen har varierande möjligheter att använda vissa av lean-
metoderna. 
 
En gemensam åsikt från de lean-användande företagen, enligt Tabell 2, är att filosofin är det 
fundamentala i lean-användning. Genom att förstå filosofin förstår personalen motivet bakom 
metoderna. I och med att analysen är utförd på tre skilda företag med olika förutsättningar 
behandlas nedan varje verktyg generellt för respektive underfrågeställning med kommentarer 
i de fall där verktygens applicerbarhet varierar. 

6.2 Vilka lean-metoder är lämpliga för färgindustrin? 
I och med att vi enbart har analyserat fem lean-metoder har vi inte inkluderat alla lämpliga 
metoder för färgindustrin, vilket hade varit en orimlighet. Verktygen som valdes har visat sig 
vara nödvändiga för processindustri och i synnerhet färgindustrin. Verktygens relevans stärks 
av intervjuerna, som presenteras i Tabell 1. De fundamentala verktyg som inte har behandlats 
men visats vara användbara är Visuell styrning som används på Färgföretag A och KPI (Key 
performance indicator) som används hos Livsmedelsföretaget, se Bilaga 1. Lean-metoder för 
en beskrivning av dessa metoder. Dessutom använder både Färgföretag A och 
Livsmedelsföretaget lean-tavlor som bland annat presenterar resultat för produktionen och 
antalet tillbud. 
 
5S används hos Färgföretag A och Livsmedelsföretaget. Dessutom har det visat sig finnas ett 
behov hos Färgföretag B. 
 
Standardiserat arbete är också relevant eftersom Färgföretag A har ett standardiserat 
arbetssätt och både Färgföretag A och B skulle vilja dokumentera arbetet, vilket 
Livsmedelsföretaget gör. 
 
Utrustningens totala effektivitet (UTE) är en lämplig lean-metod för färgindustrin och främst 
automatiserade produktioner. Vår studie bekräftar detta eftersom Färgföretag A, med sin 
automatiserade produktion, använder metoden medan Färgföretag B med en delvis manuell 
tillverkning inte gör det, dock gör Färgföretag B vissa andra mätningar. Dessutom förutsätter 
en UTE-implementering att arbetet är standardiserat och bör således införas efter ovanstående 
verktyg. UTE används endast hos Färgföretag A, men det finns ett behov av att kunna mäta 
effektiviteten hos alla intervjuade företag. 

Totalt produktivt underhåll (TPU) används främst av företag som har arbetat med lean en 
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längre tid. Verktyget passar även bättre i automatiserade produktioner, eftersom metoden 
fokuserar på att bland annat minimera maskinhaveri. Verktyget används inte hos något av de 
intervjuade företagen då de befinner sig i inledningsfasen av en lean-implementering. Dock 
skulle metoden passa bra hos Färgföretag A och Livsmedelsföretaget då de båda har en 
automatiserad produktion. 

SMED används av Färgföretag A, men de har inte fullständigt lyckats med implementeringen. 
Livsmedelsföretaget arbetar med att minska ställtiderna och har haft ett SMED-projekt. Alla 
intervjuade företag har visat ett behov av att minimera omställningarna och därmed finns ett 
behov av SMED.  

6.3 Hur kan metoderna modifieras för att anpassas till 
färgindustrin? 
Eftersom lean har sitt ursprung i verkstadsindustrin är dess metoder anpassade för denna 
industri. För bästa möjliga resultat vid implementering i färgindustrin bör vissa av de valda 
metoderna därför modifieras. 
 
5S 
Metoden fokuserar på att systematisera och ordna de verktyg som används på respektive 
arbetsplats. Då det knappt används några verktyg i en färgproduktion bör fokus istället ligga 
på att sortera och organisera råvarulager, burklager och färdigvarulager. Färgföretag B har en 
delvis manuell produktion där råvaror hämtas av personalen för varje ny sats och det skulle 
därför underlätta för dem om råvarorna hade sin specifika, utmärkta plats. På samma sätt 
hämtas burkar manuellt hos båda färgföretagen. Ett välorganiserat råvarulager och burklager 
sparar tid, effektiviserar personalen då operatörerna endast utför värdeskapande aktiviteter 
och det minimerar risken att hämta fel vara. Dock kan detta bli svårt för Färgföretag B som 
har begränsat lagerutrymme och inte har kapacitet att hålla plats för varje råvara/burksort om 
den är slut för tillfället. 
 
Ett alternativ som skulle passa dem bättre är färgmärkning. Livsmedelsföretaget hade enkelt 
löst problemet med att ta fel förpackning genom att färgkoda dem, vilket inte var visuellt för 
kunden. På samma sätt kan råvarorna i färgindustrin märkas med tydliga namn eller färger 
och burkpallarna kan färgkodas för att minimera tidsåtgången att hitta rätt. 

Det finns även olika sätt att minimera städningen förutom kontinuerlig städning, exempelvis 
kan löstagbara maskinskydd skapas för att lättare kunna rengöra maskinerna. Dessutom kan 
hål göras i maskinernas plåt så att skräp ramlar ut istället för att vara kvar i maskinen. 
(Dudbridge, 2011)	  
 
Standardiserat arbete 
Standardiserat arbete är direkt anpassningsbart till respektive färgföretag, eftersom arbetet 
standardiseras efter bästa praxis på respektive företag. Det uppnås genom att personalen 
tillsammans utvärderar arbetssättet. Exempelvis har Livsmedelsföretaget arbetsbeskrivningar 
med text och bilder för att minimera inlärningstiden hos extrapersonal vid högsäsong. Det är 
applicerbart i färgindustrin och båda färgföretagen konstaterar att det finns ett behov av ett 
standardiserat arbete. 
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Utrustningens totala effektivitet 
Mätmetoden UTE är avsedd att mäta cykeltid och optimera utrustningen. I en produktion 
bestående av ett antal medarbetare, utöver maskiner, bör även personalens arbete optimeras. 
Resultatet kan därmed visa när produktionen är som mest effektiv: vid hur stora satser och hur 
många medarbetare.  
 
Färgföretag A använder UTE på fyllningsmaskinen. Följande storheter används: 
 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 − 𝑂𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡  𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑  

 

𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑  𝑥  𝑀𝑎𝑥  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑘𝑡 

 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =
𝐺𝑜𝑑𝑘ä𝑛𝑑𝑎  𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  

 
Kvaliteten mäts dock inte då få kvalitetsproblem uppstår hos företaget. Detta innebär att 
resultatet erhålls genom:  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡  𝑥  𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒  𝑥  100  %. Vidare 
används resultatet för att förbättra fyllningslinjen.  
 
Totalt produktivt underhåll 
TPU bygger bland annat på att maskinoperatören ska veta mest om maskinen istället för en 
tekniker. Det leder till att personen som är aktiv vid maskinen är den som kan den bäst. 
Färgföretag kan använda metoden om maskinoperatörerna får bredare kunskap om 
maskinerna så att de själva kan agera tekniker. På Färgföretag A får inte montörerna den 
bredare utbildning utan istället har företaget flera servicetekniker som hjälper till vid tekniska 
problem på respektive produktionslinje. Genom att utbilda personalen kan dels 
serviceteknikerna få andra arbetsuppgifter, dels sparar företaget tid genom att operatörerna 
inte behöver vänta på teknikern när problem har uppstått, vilket effektiviserar produktionen. 
 
SMED 
SMED är en applicerbar metod inom färgindustrin i bland annat fyllningsprocessen, eftersom 
det behövs rätt burksort, lock och etikettsort till rätt tillverkningssats. Genom att applicera 
SMED och undersöka vilka interna och externa faktorer avdelningen har kan företaget 
minimera tidsåtgången för omställningen. Omställningstiden är en direkt förlust för ett 
företag. 

6.4 Vilka resurseffektiviseringar skulle en implementering 
av metoderna kunna leda till? 
I Tabell 3 presenteras var i färgproduktionen respektive lean-metod bör implementeras samt 
möjliga resursbesparingar och effektiviseringar i samband med en implementering. 
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Tabell	  3.	  Möjligheter	  till	  resurseffektiviseringar	  med	  lean-‐metoder.	  

Metod  Var/när i produktionen Resurseffektivisering/besparing 
5S Vid respektive arbetsplats, 

exempelvis förvaring av 
råvaror, burklager, 
verktygsplatser, 
orderhantering och vid 
maskinomställningar.  

Tid, arbetsmiljö, energi och 
kostnader. 

Standardiserat arbete  Alla platser med manuella 
delar: blandning, fyllning, 
etikettering och omställning. 

Kvalitet, tid, arbetsmiljö och 
kostnad. 

Utrustningens totala 
effektivitet 

Omställning, 
maskinanvändningen, varje 
delmoment och 
produktionskapacitet. 

Tid, kvalitet, energi och 
kostnader. 

Totalt produktivt 
underhåll 

Maskinanvändningen,  Tid, kostnad, lagerhållning, 
kvalitet, energi och arbetsmiljö. 

SMED Maskinomställningar Tid 
 

6.5 Utmaningar och problem vid implementering av lean 
Implementeringen av lean är en komplex process. Färgföretag A har exempelvis upplevt 
svårigheter vid implementeringen av SMED. Det svåra vid en implementering av lean är 
främst att: 

• välja rätt verktyg för respektive situation 
• få med sig personalen 
• upprätthålla lean-arbetet. 

 
Valet av verktyg är avgörande för att nå det resultat man vill uppnå. Trots att det finns mycket 
litteratur om lean är det svårt för ett enskilt företag att veta hur metoderna ska anpassas för 
just dess produktion (Li, Wu, & Zhang, 2009). Dessutom har det visat sig vara svårt att 
engagera personalen i lean-arbetet, då många ser det som onödigt eller ibland som ett hot om 
att förlora sitt arbete (i och med resurseffektivisering). Vidare är det vanligt att 
implementering av en metod sker i projektform, där projektet har ett slutdatum, medan lean-
arbetet måste ske kontinuerligt för bästa resultat. För att uppnå verktygets syfte och leans 
filosofi, att arbeta med ständiga förbättringar, ska inget slutdatum fastslås. För att genomföra 
en implementering med bästa förutsättningar och förebygga problem bör ett företag analysera 
hur andra företag med liknande produktionsprocess och företagskultur lyckats med lean-
implementeringen. Företag undviker på så vis att göra andra företags misstag. Med ett av 
lean-målet – att erhålla en flexibel produktion – följer också kravet på att kunna tillverka små 
satser, vilket upplevts som en svårighet och har exempelvis i Indiens processindustri visats sig 
vara den främsta anledningen till att företag inte inför lean (Panwar, Jain, & Rathore, 2015).  
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6.6 Validitet  
Till färgproduktionsbeskrivningen användes artikeln ”Paint” skriven av Rose Secrest. Källan 
är inte fullständigt pålitlig men artikelns information bekräftades vid företagsbesöken och 
kunde därmed användas.  
 
För att få information om lean-metoderna och för en övergripande bild av vilka lean-verktyg 
som finns användes källan Vornes ”Top 25 Lean Tools”. Källan i sig är inte någon 
vetenskaplig artikel, men den anses tillräckligt vederhäftig för en överblick av verktygen. 
Utifrån denna valdes fem verktyg som sedan har analyserats med vetenskaplig litteratur. 
 
Studien och intervjuerna har utförts på tre olika företag. Företagen är av varierande storlek 
och karaktär, eftersom det var ett mindre och ett större färgföretag samt ett livsmedelsföretag. 
Det leder till att de har varierande produkter och resurser vilket påverkar företagens svar. 
Eftersom att vi endast genomfört en fallstudie för respektive storlek på företag kan studierna 
inte garantera ett generellt resultat för alla marknadens färgföretag. Intervjusvaren och 
slutsatserna är därmed företagsspecifika men passar troligtvis övriga färgtillverkande företag.  
 
Det är även viktigt att nämna att intervjufrågorna ställdes med öppna svarsmöjligheter för att 
få en öppen diskussion utan begränsningar till ja/nej-svar. Nackdelen med öppna frågor är att 
svaren på frågorna blir vida samt att intervjupersonernas värderingar speglas i svaren. Trots 
de öppna frågorna anses svaren stärka rapporten. 
 

7. Slutsatser och fortsatt arbete 
7.1 Slutsatser 
Baserat på vår litteraturstudie, intervjuanalys och diskussion kan ett antal slutsatser dras, 
bland annat: 

• Lean bör kunna vara ett användbart resurseffektiviseringskoncept i färgindustrin, 
eftersom det i vår undersökning framkommit att det finns möjligheter till en 
effektivare produktion. 

• Lean används redan i viss utsträckning i färgindustrin. 
• De lean-metoder som används är främst 5S, SMED och Standardiserat arbete, men 

även Utrustningens totala effektivitet, Visuell styrning, KPI och Lean-tavlor. 
• De lean-användande företagen anser att det viktigaste är att lean-filosofin etableras 

hos medarbetare för att kunna arbeta med en kontinuerlig effektivisering. 
• Analysen indikerar att livsmedelsindustrin går att använda som riktmärke för hur lean 

kan användas i färgindustrin. 
 
Vi har utifrån detta identifierat ett antal metoder som skulle skapa en mer resurseffektiv 
färgproduktion. För bästa resultat bör metoderna modifieras och användas på rätt ställe i 
produktionen, se Tabell 3. Vi föreslår att 5S och Standardiserat arbete inleder lean-
implementeringen. Vidare kan verktyg som SMED, Visuell styrning, Utrustningens totala 
effektivitet tillsammans med Totalt produktivt underhåll användas. Med denna 
verktygskombination kan företag uppnå tidsbesparing, effektiv personal, en säker arbetsplats, 
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minskad energiförbrukning och lägre kostnader. Färgföretag bör därmed kunna erhålla en mer 
resurseffektiv produktion med hjälp av lean. 

7.2 Fortsatt arbete 
För att förstärka forskningsområdet ytterligare bör andra metoder utöver de som presenterats i 
rapporten analyseras, exempelvis Visuell styrning, KPI och Lean-tavlor. Dessutom skulle det 
behöva genomföras en mer djupgående analys av verktygen som valdes bort. 
 
Området lean inom färgindustrin är ett intressant område där användningen förmodligen 
kommer att utökas. Lean är fortfarande nytt inom branschen baserat på intervjuerna, se Tabell 
2. Det finns stor potential för lean inom färgproduktion. Det verifieras av att lean har 
etablerats mer i exempelvis livsmedelsindustrin, grundat på litteraturen och intervjun med 
Livsmedelsföretaget. 
 
Då fallstudien utfördes på två färgtillverkande företag, ett större och ett mindre, skulle en mer 
utförlig studie med flera färgföretag av olika storlek bidra till att ytterligare bekräfta att de 
svar och slutsatser vi konkluderat är generella för färgindustrin. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Lean-metoder 
Nedan följer en kortfattad utvärdering av de 25 verktygen samt kommentarer om varför vi 
valt/inte valt dem. Källan som användes var Top 25 Lean Tools av Vorne. 

Lean-metod 
 

Vad vilken lean-metod och 
vad är syftet? 

Varför vi valt det/varför inte? 

Valda metoder   

5S 5S syftar på att organisera 
arbetsområdet genom att: 
1. Sortera 
2. Systematisera 
3. Städa  
4. Standardisera  
5. Sköta om  

5S är en tydlig metod och grundläggande 
för lean-användandet. Metoden visar 
tydliga resultat och bidrar till ordning och 
reda, vilket är viktigt för fortsatt lean-
implementering. 

Standardiserat arbete Genom att standardisera arbetet 
bibehålls kvaliteten, det blir bättre 
operationer och problemlösning 
underlättas. Detta görs genom att 
företaget tar fram dokumenterade 
rutiner efter bästa praxis.  

Ett Standardiserat arbete medför inte alltför 
stora kostnader och är en enkel åtgärd för 
att minimera tidsåtgång för arbetarna. 

Utrustningens totala 
effektivitet, UTE 
(OEE) 

Ramverk för att mäta förluster i 
produktionen genom tre kategorier 
vilka är:  
1. Tillgänglighet 
2. Prestanda 
3. Kvalitet 

Att kunna arbeta mer effektivt och behålla 
en hög kvalitet är relevant för en mer 
resurseffektiv produktion. 

Totalt produktivt 
underhåll, TPU 
(TPM) 

Syftet är att höja företagets 
produktionseffektivitet genom en 
störningsfri produktion. Det görs 
genom olika steg där exempelvis ett 
att optimera UTE:s tre dimensioner.  

Denna metod används i ett senare skede 
inom lean eftersom det involverar flera 
delar, bland annat UTE. Den är dock 
ytterst intressant i och med att den kan 
bidra till effektivare och mer resurseffektiv 
produktion.  

SMED Minskar omställningstiderna genom: 
1.  Skilja på interna och externa 
inställningsfaktorer 
2. Separera interna och externa 
faktorer 
3. Försök att konvertera interna till 
externa faktorer 
4. Effektivisera kvarvarande interna 
faktorer 
5. Effektivisera de externa faktorerna 

Minskade omställningstider är viktigt inom 
processindustrin och i synnerhet 
färgindustrin eftersom det direkt är 
förlorad tid. En förbättrad omställningstid 
frigör även personal. 
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Bortvalda metoder 

  

Andon Syftet är att underlätta 
kommunikation genom visuell 
återkoppling på fabriksgolvet. Det 
visar bland annat produktionsstatus 
och varnar när assistans behövs.  

Metoden är inte direkt nödvändig inom 
färgindustrin eftersom det inte krävs någon 
direkt realtidskommunikation vid linjerna.  

Flaskhalsanalys Används för att identifiera om/var 
det finns delar som begränsar den 
totala genomströmningen i 
tillverkningsprocessen och förbättra 
prestandan för den processdelen.  

Intressant metod, men valdes bort på grund 
av att produktionseffektivitet tas upp i de 
valda metoderna.  

Kontinuerligt flöde Tillverkning när produkter i arbete 
kontinuerligt går igenom produktion 
med få/inga buffertar mellan stegen 
i tillverkningsprocessen.  

Svårapplicerbar inom färgindustrin i och 
med att det är en processindustri. Men 
internt mellan avdelningar i produktionen 
kan metoden fungera.  

Gemba (den verkliga 
platsen) 

En filosofi som påminner 
kontorspersonal att tillbringa mer tid 
på fabriksgolvet, eftersom det är där 
”riktiga” arbetet sker.  

Syftet är viktigt men det är inte ett lika 
konkret verktyg som de valda verktygen.  

Heijunka 
(nivåplanering) 

Syftet är att jämna ut 
produktionsplaneringen och på så 
vis minska ledtiderna.  

Valdes inte då färgindustrin är en 
säsongsbaserad bransch och inte möjlig att 
helt jämna ut.   

Hoshin Kanri (politisk 
spridning) 

Syftet är att styra strategiska mål 
genom att inkludera mellanchefers 
planer och arbete på fabriksgolvet.  

Modellen är inte en konkret metod och 
känns inte lika relevant som valda metoder.  

Jidoka (automatisera) Syftet är att designa utrustningen för 
att delvis automatisera 
tillverkningsprocessen och att den 
också automatiskt stannar när fel 
upptäcks.  

Modellen är väldigt dyr att implementera 
om det inte redan gjorts. Metoderna som 
valts har därmed större inverkan för 
resurseffektivisering.  

Just-in-time Syftet är att produkten tillverkas 
baserat på kunders efterfrågan 
istället för på förväntad efterfrågan.  

Färgindustrin behöver buffra upp under 
vintern/våren för högsäsongen, men om 
man analyserar olika avdelningar internt 
skulle metoden kunna användas.  

Kaizen (kontinuerliga 
förbättringar) 

Strategi där anställda arbetar 
tillsammans för att uppnå 
regelbundna stegvisa förbättringar i 
tillverkningsprocessen.  

Syftet med metoden ingår i lean-filosfin 
och känns självklar på ett företag som 
implementerat lean.  

Kanban (pull system) Syftet är att signalera och synliggöra 
materielbehovet inom fabriken med 
externa leverantörer och kunder. 
Detta baseras på en automatisk 
påfyllning med hjälp av signalkort 
som signalerar när fler varor behövs.  

Det är en intressant metod men valdes bort 
på grund av att de fem valda verktygen har 
större inverkan i produktionen.   

KPI (Key performance 
indicator) 

Används för att mäta effektivitet i 
verksamheten, vilket gör att 
företaget får reda på produktionen 
och dess förbättringsmöjligheter.  

Kräver mycket arbete och tid för att ge 
konkreta och tydliga resultat. 

Muda (slöseri) Det som inte tillför värde till kunden 
ska elimineras.  

Är en del av lean-filosofin, vilket direkt 
ingår vid en lean-implementering och anses 
därmed inte relevant att undersöka.  

PGKA (planera, göra, 
kontrollera, agera) 

Det är en iterativ metod som 
används för att genomföra 
förbättringar genom att:  

I och med att metoden går ut på ett 
systematiskt förbättringsarbete finns det 
egentligen med i lean-filosofin. Därför 
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- Planera 
- Göra 
- Kontrollera 
- Agera 

kvalificerar den inte in sig bland de fem 
valda metoderna. 

Poka-yoke (felsökning) Att man upptäcker fel och 
förebygger dem i 
produktionsprocessen där målet är 
noll fel.  

Valda verktygen ansågs vara viktigare för 
en resurseffektiv produktion.  

Rotorsaksanalys Det är en problemlösningsmetod 
som fokuserar på att hitta det 
underliggande problemet istället för 
att tillämpa snabba lösningar som 
bara behandlar tecknen från 
problemet. Vanlig lösningsmetodik 
är att ställa frågan varför fem 
gånger.  

Är inte ett direkt konkret verktyg utan 
snarare ett sätt att lösa problemen 
djupgående, därför kvalificerar metoden sig 
inte.  

Sex stora förluster  Det är sex kategorier av 
produktionsförluster som är 
universellt kända inom 
tillverkningsteknik, tre av dem är: 
Motorstopp, justeringar och små 
stopp. 

Inkluderas till viss del i de valda 
metoderna.  

SMART mål Mål som är specifika, mätbara, 
accepterat, realistiskt och tidssatt.  

Valdes bort på grund av att den inte bidrar 
till lika konkreta resultat som valda 
metoder. 

Takttid  Den tillverkningstakt som anpassar 
produktionen efter kundens 
efterfrågan. Det beräknas genom 
produktionstid/kundens efterfrågan.  

Valdes bort på grund av att den inte bidrar 
till lika konkreta resultat som valda 
metoder. 

Värdekedjekartläggning Verktyget kartlägger det visuella 
flödet i produktionen, vilket innebär 
att en gemensam bild av bland annat 
ledtider och värdeskapande 
aktiviteter erhålls. 

Metoden ansågs inte särskilja sig 
tillräckligt mycket från valda metoder och 
har inte lika stor resursbesparingspotential.    

Visuell styrning  En visuell fabrik har visuella 
indikatorer, skärmar och kontroller, 
vilket förbättrar 
fabrikskommunikationen.  

Intressant modell, men valdes bort på 
grund av att den inte bidrar till lika 
konkreta resultat som valda metoder. 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
Generellt 

1. Får vi spela in samtalet? 
2. Får vi ha med företagets namn i vårt arbete? 
3. Vem är du och vad jobbar du med? 
4. Kan du berätta kort om företaget? 
5. Vad har företaget för konkurrensfördelar? 
6. Vilken är den största framtida utmaningen för företaget på kort sikt?  
7. Och på lång sikt? 

Lean 
8. Hur är er syn på lean? Dess betydelse för företaget? 
9. Hur har ni implementerat lean? 
10. Hur använder ni lean i produktionen? 

– Vilka möjligheter finns det till förbättringar/utveckling? 
– Varför har ni valt just dessa metoder? Benchmarkar ni? 

11. Hur arbetar ni mot en resurseffektiv produktion? 
– Hur tänker ni kring miljön? 

12. Hur arbetar ni för att förbättra produktionen och arbetsplatsen? 
13. Hur upplever personalen arbetet med lean? 
14. Hur är planeringen inom produktionen? Vilka förbättringsmöjligheter finns det? 
15. Hur stora satser producerar ni? 
16. Hur sker rengöringen mellan satser? Vilka arbetsuppgifter kan utföras samtidigt? 
17. Hur länge kan färgen stå när den är tillverkad? (i tanken) 
18. Hur ser tidsförhållandet ut mellan färgtillverkningen och fyllningen? Tar processerna 

olika lång tid? 
19. Vilka besparingsmöjligheter (material, personal, maskin, energi, ledning mfl.) finns 

det inom färgproduktionen med lean? 
20. Hur kontrollerar ni kvaliteten på produkterna (var i processen?)? Vad är det som 

kontrolleras? 
21. Hur hanterar ni avvikelser? Vad händer med en defekt sats? Går man till botten med 

problemet och letar upp orsaken? 
22. Hur tar ni till vara på medarbetares avvikelseupptäckter? 
23. Hur tar ni till vara på idéer och kreativitet hos medarbetare? 
24. Sker tillverkning på prognos? Order? Upplever ni någonsin överproduktion? 
25. Hur fungerar lagret? Finns ett förutbestämt lager? 

5S 
1. Vad har ni för städrutiner på arbetsplatsen? 

– Hur har detta beslutats? 
2. Hur vet personalen var alla verktyg och råvaror ska vara? 
3. Hur arbetar ni med ergonomi? 
4. Var finns det väntan i produktion? 
5. Hur är produktionen utarbetad? Hur analyserar ni onödiga transporter, rörelse, arbete? 
6. Hur upprätthålls en god arbetsmiljö, både renlighet och mellan arbetskollegor? 

 
Standardiserat arbete 

1. Arbetar ni med att standardisera arbetet och i sådana fall hur? 
2. Har det gjorts någon övergripande flödeskarta av processen? 

Totalt produktivt underhåll & Utrustningens totala effektivitet  



	   29	  

1. Utnyttjas maskinerna och övrig utrustning på ett effektivt sätt? 
2. Hur mäter ni effektivitet? 
3. Hur beräknar ni hastigheten hos utrustningen? 
4. Hur mäter ni kvaliteten? 
5. Hur mäter ni maskinens tillgänglighet? 
6. Hur används resultaten? 

 
SMED 

1. Hur arbetar ni för att minska ställtider? 
2. Hur utförs omställningsprocesserna mellan olika satser? 

– Förbereder ni inför kommande sats genom att exempelvis ta fram burkar etc. medan 
den pågående fortfarande kör? 

Övrigt  
1. Använder ni några andra lean-metoder utöver 5S, Standardiserat arbete, Utrustningens 

totala effektivitet, Totalt produktivt underhåll och SMED? I så fall hur?  
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