
 

Kartläggning och analys av 
informationsflödet vid 

framtagning av ny produkt 

 
 

 
 
 
 

 

 

      

Maskinteknik C, Examensarbete, 15 högskolepoäng 

 

Ester Zsido 

Ingenjörsprogrammet för industriell design och 

produktutveckling, 180hp 

Örebro Universitet HT 2013 

 

Examinator: Johan Kjellander 



1 
 

Sammanfattning 

Examensarbetet utfördes på företagets produktionsanläggning, där det produceras kundspecifika 

butiks- och restauranginredningar i mindre skala. Företaget har expanderat snabbt och relativt 

nyligen startat upp sin produktionsanläggning, vilket innebär att det finns goda förutsättningar för en 

god och mycket gynnsam framtida produktion men företaget är inte riktigt där än. Brister i både 

kommunikation, projektledning och konstruktion kan ses som några av grundorsakerna till de 

egentliga stora problemen i och under produktion. 

Syftet med examensarbetet är att analysera och kartlägga grundorsakerna till detta, samt ta fram 

förbättringsförslag som kan leda till att uppnå de framtida målen. 

Några förbättringsförslag har arbetats fram med hjälp av olika Lean verktyg, några exempel på dessa 

är rutiner och mallar för konstruktion. Dessa förslag har även testats på skarpa projekt och gett goda 

resultat både under projektets gång men även i efterhand vid utvärdering.   

 

Abstract 

The thesis work was performed at the company's production facility, which produces customer-

specific store and restaurant interiors in smaller scale. The company has expanded rapidly and 

relatively recently started up its own production facility, which means that there are good potential 

for a good and very favorable future production, but the company is quite not there yet. Deficiencies 

in communication, project management and construction can be identified as some of the root 

causes of the problems during production.  

 

The purpose of this study is to analyze and identify the root causes of this, and develop improvement 

suggestions that can lead to the achievement of the future objectives.  

 

Some suggestions for improvement have been worked out using different Lean tools such as routines 

and templates for construction. These proposals have also been tested in real projects and achieved 

good results both during the project, but also afterwards in the evaluation of the project.  
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Förord  

 

Det här är ett examensarbete som omfattar 10 veckors arbete vilket motsvarar 15hp. Arbetet har 

utförts under höstterminen 2013 på produktionsanläggning för ett butiksinredningsföretag i Örebro. 

Arbetet är avslutningen på Ingenjörsprogrammet för industriell design och produktutveckling 180hp 

Örebro Universitet. 

 

Handledare 

Mart Öhr  Örebro Universitet 

Johan Ingvarsson Företaget 

 

 

 

 

Ester Zsido  

  



3 
 

Innehåll 
1 Inledning .......................................................................................................................................... 4 

1.1 Företaget ................................................................................................................................. 4 

1.2 Projektet .................................................................................................................................. 5 

1.3 Avgränsning ............................................................................................................................. 5 

2 Bakgrund ......................................................................................................................................... 6 

2.1 Problemformulering ................................................................................................................ 6 

3 Teori ................................................................................................................................................. 7 

3.1 Lean och Toyota ...................................................................................................................... 7 

3.1.1 Värdeflödesanalys ........................................................................................................... 8 

3.1.2 7 Slöserierna .................................................................................................................... 8 

3.1.3 Rotorsaksanalys ............................................................................................................. 10 

3.1.4 Ständiga förbättringar ................................................................................................... 11 

4 Metod och nulägesanalys .............................................................................................................. 12 

4.1 Nulägesanalys ........................................................................................................................ 12 

4.1.1 Tekniskt underlag (konstruktion) .................................................................................. 16 

4.1.2 Flaskhalsar ..................................................................................................................... 17 

5 Förbättringsförslag ........................................................................................................................ 19 

5.1 Kommunikation ..................................................................................................................... 19 

5.2 Produktion ............................................................................................................................. 22 

5.2.1 Planering ........................................................................................................................ 22 

5.2.2 Konstuktion ................................................................................................................... 22 

6 Resultat .......................................................................................................................................... 24 

6.1 Framtida förbättringar .......................................................................................................... 26 

7 Referenser ..................................................................................................................................... 27 

  



4 
 

1 Inledning 

1.1 Företaget 

Företaget är ett privatägt butiksinredningsföretag med kontor i Sverige och Norge, och har 

sedan starten 1992 expanderat kraftigt.  Företaget har även en egen produktionsanläggning 

vilket innebär ett specialsnickeri som tillverkar butiksinredning, restauranginredning och 

specialuppdrag inom snickeri. Med specialsnickeri menas att det har en produktion av unika 

och kundspecifika produkter, där produktionen styrs direkt mot efterfrågan. Tillverkningen 

innefattar ofta prototyper, enstaka produkter eller mindre partier dvs. en flexibel produktion 

som är anpassad för enstyckstillverkning. 

Det är på detta specialsnickeri examensarbetet i huvudsak kommer att utföras.  
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1.2 Projektet 

Uppdraget är att kartlägga informationsflödet, analysera problemen och ta fram 
lösningsförslag på åtgärder och förslag på hur dessa ska implementeras i produktionen. 
Förtydliga och lyfta fram vilka brister och obalanser som finns i flödet och därefter jobba 
vidare med en specifik del som skapar dessa problem.  

Etappmål 

 Kartlägga verksamheten och flödet  

 Analys av flödet  

 Analys av problemen 

 Förbättringsförslag 

 Projektrapport och redovisning 

Målet med arbetet är att ta fram ett antal lösningsförslag på åtgärder och arbetsmetoder för 
att lösa minst ett av de ovan nämnda bristerna i produktionen.  

Syftet med examensarbete är att arbeta fram förbättringsmöjligheter som finns mellan 

konstruktion och produktion i dagsläget, för att därifrån kunna analysera och förbättra 

arbetsgången, standardisera arbetssätten och tillvägagångssätten. Detta skulle i sin tur leda 

till förkortade genomloppstider, färre fel, effektivare resursutnyttjande, färre slöserier och 

sänkta kostnader.  

1.3 Avgränsning 

Examensarbetet sträcker sig över 10 veckor heltidsarbete vilket motsvarar 15hp.  

Arbetet kommer enbart att utföras på Företaget produktions del. Endast förändringar i 

arbetssätt, metoder och rutiner kommer att lyftas, förbättringar utöver det kan nämnas för 

framtida projektarbeten, dvs. optimeringsarbete för ställtider och liknande kommer inte att 

studeras djupare.  

Fokus för examensarbetet kommer att beröra flödet mellan: 

Projektledare -> Konstruktör -> Produktion 

 

 

 

  

Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 Vecka 7 Vecka 8 Vecka 9 Vecka 10

Projektspec.

Förstudie

Problemformulering

Metod

Genomförande

Projektrapport

Halvtidsredov. 

Slutrapport

Redovisning
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2 Bakgrund 
Vid sidan av studierna har jag arbetat extra som konstruktör både på huvudkontoret och ute 

vid produktionsanläggningen. Under mitt arbete upptäckte jag många brister både i arbetet, 

planeringen och projektledningen vilket väckte ett intresse hos mig. Jag såg potentialen och 

de stora möjligheterna till förbättringar, detta i samråd med min handledare och chef på 

företaget utformade riktlinjerna för examensarbetet. 

2.1 Problemformulering 
Detta specialsnickeri har stora förutsättningar att fungera på ett mycket tillfredställande vis 

med god vinst.  Snickeriet är utrustat med många och moderna CAD och 

beredningsprogram, maskiner i produktion, erfaren och kunniga produktionspersonal och 

maskinoperatörer. Trots detta produceras inte i närheten av den kapacitet, som i teorin vore 

möjligt. Personalen får under vissa perioder jobba långa dagar med mycket övertid för att 

ens ha en chans att hinna färdigprodusera produkterna inför bokade leveranser och 

deadlines, produkterna tvingas packas och skickas timmar efter de lämnat lackboxen, vilket 

medför transportskador och ger brister i kvaliteten. Antalet fel och avvikelser är många och 

upptäcks ofta sent då det är näst intill omöjligt att åtgärda utan måste göras om från början. 

Detta beror på enormt många faktorer, så som högt antal fel i på produkten som ofta 

upptäcks sent men även obalans i ledtider, brister i kommunikationen och flödet.  
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3 Teori 
Examensarbetet inleddes med att analysera problemet genom att ta fram mind maps över 

det berörda områdena för att tydliggöra bristerna i de olika flödena. Detta var 

utgångspunkten för mitt fortsatta arbete.  

3.1 Lean och Toyota 

Lean är en verksamhetsfilosofi som ursprungligen kommer från den japanska biltillverkaren 

Toyota. Det hela började år 1887 när Sakichi Toyoda var i 20-års åldern, började han tillverka 

manuella vävstolar som var både billigare och bättre än de andra. Eftersom han ville 

underlätta arbetet för sin mamma och andra väverskor. Han uppfann en mekanism som 

gjorde att vävstolen automatiskt stannade när garnet gick av istället för att fortsätta och 

skapa en felaktig väv.  

Denna mekanism blev grunden för det system som senare utvecklades inom Toyotas 

bilfabriker, det handlar om att optimera produktionen genom att undvika fel från starten 

och om de uppkommer ska de åtgärdas direkt.  

Ofta ses Lean som ett verktyg för att lösa problem och skapa framgång på företag men i 

själva verket handlar Lean om värderingar. Det handlar om att ha det rätta ”tänket” och se 

helheten för att med framgång nå dit man vill. Dvs att styra hela organisationen utifrån de 

gemensamma värderingar man har iställer för att försöka styra de olika delarna eller 

medarbetarna. Detta medför att medarbetarna själva arbetar och tar beslut utifrån de 

värderingar man jobbar efter. En organisation med tydliga och väl förankrade värderingar 

skapar goda förutsättningar uppnå resultat och att nå dit man vill. 
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3.1.1 Värdeflödesanalys  

Värdeflödesanalys är en metod för att kartlägga alla moment som en produkt genomgår 

både praktiska och administrativa från att den tas in som råvara i produktionen tills att den 

är förädlad till en färdig produkt redo för leverans till kund. Syftet med värdeflödesanalysen 

är att se vilka moment som är värdeskapande utifrån kundens perspektiv enkelt uttryckt vad 

är kunden redo att betala för. Efter genomförd kartläggningen kan fokus läggas på att 

eliminera allt arbete som kan ses onödigt m.a.o. inte skapar värde för kunden och därigenom 

ge en effektivare och mer kostnadseffektiv tillverkning. 

Denna metod användes tidigt under examensarbetet för att kartlägga flödet för att se vilka 

moment som var onödiga och bör åtgärdas. Flera av dessa moment kan identifiera i de ”7 

slöserierna”. 

3.1.2 7 Slöserierna  

De 7 slöserierna som Shigeo Shingo identifierade vid sina studier av Toyota Produktions 
Systemet: 

 Överproduktion - tillverka mer eller tidigare än vad som behövs. Det värsta av 
slöserierna, eftersom det orsakar flera andra 

 Väntan - på att någonting ska hända 
 Lager - att lagra mer än vad som är nödvändigt 
 Rörelse - onödiga rörelser när medarbetarna utför sina jobb 
 Omarbete - reparationer och omarbete som inte tillför något värde för kund 
 Överarbete - att göra mer arbete än vad kunden kräver 
 Transporter - onödiga transporter 

 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet - var inte med bland de ursprungliga, men har 
sedan lagts till som det åttonde slöseriet 

Analys av slöserier. 

Våra vanligast förekommande slöserier nämns här nedan. 

Väntan- Ofta blir det väntetider i produktion, konstruktion och beredning.  

Omarbete- Sker ofta då mått förändras i de olika skedena av flödet, ju senare desto mer 

omarbete. Sker även då underlag i form av ritningar är bristfälliga eller otillräckliga. 

Missförstånd och oklarheter om hur monteringen ska göras och kunskap/förståelse av den 

färdiga produkten. 

Överarbete- Vissa delare slipas och putsas mer än vad det skulle behöva. Hårfin gräns, svårt 

att bedöma. 

Outnyttjad kreativitet- Många av snickarna är erfarna och kunniga och har därför mycket 

praktiska erfarenheter av konstruktion som inte tas till vara på. En konstruktör har ”mycket 

att lära” av en snickare. Kommunikationen mellan konstruktör och snickare är liten eller 
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obefintlig vilket i sin tur leder till omarbete eftersom ritningar från konstruktörer måste ritas 

om för att skapa en bättre produkt ur både tillverkningssynpunkt, montering och slutresultat 

för kund. 
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3.1.3 Rotorsaksanalys  

Rotorsaksanalys kan man använda för att finna grunden till ett problem eller ett slöseri. Vid 

första anblicken av ett problem kan man dra en förhastad slutsats om vad som orsak 

problemet vilket inte är det egentliga anledningen till att felet uppstått. Om man istället 

försöker gå till grunden med problemet och se grunden till hur det uppkom kan felets 

rotorsak lyftas fram och åtgärdas. Detta kan i förlängningen även innebära att även andra fel 

åtgärdas som uppkom av samma rotorsak. För detta finns en metod som kallas 5 varför. 

Som exemplet i boken The Toyota Way: det är en oljefläck på golvet 

Varför? En maskin läcker  

Varför? Packningen läcker  

Varför? Den är dålig  

Varför? Vi använde en billigare packning  

Varför? Vi snålade när vi bytte packningen 

Med hjälp av den här metoden ses grunden till vad problemet är och även vad vi kan lära av 

det till framtiden. Hade man inte undersökt grundorsaken hade man kanske tänkt att 

maskinens packning läcker, då byter vi den och då hade grundproblemet kvarstått och 

läckaget hade troligtvis återkommit. 

Ett exempel från ett av mina verkliga fall var när en ho inte passade när den skulle monteras 

i bänkskivan i baren. Vid första anblick såg det ut som att hon hade fel mått eller att baren 

och bänkskivan var fel men med hjälp av ”5 varför” kunde rotorsaken konstateras. 

 

Hon till isbaren passar inte  

Varför? 

-Isbaren är ej konstruerad för denna storlek/typ av ho  

Varför? 

-Storlek och typ av ho var ej fastställt då konstruktionen gjordes och lämnades för 

produktion 

Varför?  

-Projektledaren skulle återkomma med aktuell ho, isbaren skulle börja produceras ändå 

Varför? 

-Hög tidspress och kort deadline 

Varför?  

-Brister i planering för konstruktion och ledtider i produktion. Bristande info vid 

konstruktionsstart. 

Konsekvenser: 

Lägre kvalitet på produkten 

Lång omarbetningstid 

Sämre passform  

Sen leverans 
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3.1.4 Ständiga förbättringar 

Inom lean filosofin talas det ofta om ständiga förbättringar, även dessa har funnits med som 

en stor del i examensarbetet. Tanken är att även små förändringar i vardagen kan skapa 

stora förbättringar på längre sikt. Det kan exempelvis vara att införa en enkel liten rutin eller 

sätta upp en krok för ett verktyg som ofta ligger på golvet eller inte har någon bestämd plats. 

Detta kan i förlängningen leda till att alla vet var verktyget finns, vilket i förlängningen leder 

till minskat letande som spar tid men även minskad irritation då verktyget inte ligger i vägen 

på golvet eller fel plats.  

Dessa ständiga förbättringar har funnits med under hela examensarbetet men även efteråt i 

det fortsatta förbättringsarbetet på företaget.  
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4 Metod och nulägesanalys 

Under tiden jag arbetat med examensarbetet har jag haft möjlighet att vara väldigt delaktig i 

en rad projekt där vi bland annat jobbat med att ta fram en komplett inredning till tre 

stycken barer/restauranger inom samma stora kedja. Jag har vid sidan av examensarbetet 

fått möjlighet att jobba som konstruktör för all inredning i dessa projekt. Det har gett mig 

stor inblick i problemen men även satt mig i sådana situationer där jag själv blivit ansvarig för 

att lösa många av de problem som uppkommit, även sådana som ligger utanför 

arbetsområdet som konstruktör.  

Detta har givit mig möjligheten till att med hjälp av den kunskapen och erfarenheten jag fått 

och skaffat mig och det stora ansvaret jag haft i jobbet har lett till att jag kunnat ändra 

arbetsmetod och tillvägagångssätt dessa projekt emellan.  

Examensarbetets upplägg är att börja med en värdeflödesanalys, en att analysera 

felen/problemen och kartlägga rotorsaken, därefter ta fram förbättringsförslag till några av 

dessa men även lyfta fram framtida områden eller problem att jobba vidare med i det 

framtida förbättringsarbetet. 

 

4.1 Nulägesanalys 

Många av problemen som inträffar under processen för framtagning av en produkt växer 

vanligtvis med tiden och för varje steg i processen. Det vill säga att en liten oklarhet eller 

osäkerhet i underlagen för ritning och konstruktion växer och byggs in i produkten, det kan 

vara någon detalj som senare ska tillkomma men ännu inte finns fullständig information om 

men produkten måste ändå börja produceras för att hinna bli klar till utsatt leveransdatum. 

När sedan den lösa detaljen kommer inser man att delar av konstruktionen inte är 

anpassade och måste lösas i efterhand vilket skapar otroligt mycket extraarbete för hand 

vilket exempelvis CNC maskinen kunde ha gjort på kortare tid och med mycket högre 

precision.  

Ett konkret exempel på detta var fallet då en ho inte passade i bardel (exemplet i 

rotorsaksanalysen). På grund av tidspressen var man tvungen att börja producera baren då 

denna skulle ta flera dagar att tillverka, info om hon så som typ och mått skulle inkomma 

först flera dagar efter produktionsstart. Detta ledde till flera konsekvenser som man inte 

tänkt på så som: 

 Lägre kvalitet på produkten 

 Lång omarbetningstid 

 Sämre passform  

 Sen leverans 
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Det finns även fel som uppkommer under tillverkningens gång så som materialfel, 

felsågningar, felmonteringar och felprogrammeringar i CNC maskinen. Dessa fel upptäcks 

inte heller i tid och byggs in på samma sätt som ovan. 

Tillexempel fallet då skåpstommar inte passar när dessa ska monteras på plats hos kund. 

Luckorna hamnar på fel sida, dvs. långsidan och inte kortsidan där det var tänkt. Detta 

berodde på en miss vid beredningen men upptäcktes inte förrän produkten var ute hos 

kund. 

Konsekvenser: 

-Omarbete (tillverkning av nya stommar, dörrar) 

-Försening (försening av montering på plats) 

-Väntan (montören/kunden får vänta på nya stommar) 

-Materialbrist (extra materialåtgång utöver det som var beräknat) 

-Kostnad 

Möjliga åtgärder: 

-Tydligare underlag (ritningar)  

-Uppmärksammare beredare 

-Tydligare specifikation på viktiga vinklar och mått. 

-Ev kontroll innan leverans eller under produktionens gång 

Problemet är att det inte upptäcks eller upptäcks för sent när produkten är klar eller till och 

med levererad. Ett sådant fel är mycket kostsamt eftersom det måste tillverkas helt nya från 

början under mycket hög tidspress och innebär en stor risk för att materialet som finns 

hemma inte räcker.  Ju fler steg i processen produkten passerat desto mer tid och pengar 

lägger man på produkten som i slutändan kasseras, vilket innebär stora slöserier av både 

material, tid och arbete. Om detta skulle gå att åtgärda eller bromsa i ett tidigt skede skulle 

man ha mycket vunnet, eftersom ju tidigare felet upptäcks desto minde kostnad blir det. Det 

optimala vore att det aldrig eller mycket sällan uppkom något fel, och det är de man strävar 

efter men för att komma dit måste man redan i första skedet finna det som skapar felet och 

inte låta det byggas in gång på gång.  

En faktor som i många fall skapa felen ovan är tidspressen. Denna tidspress är på tok för hög 

mot vad den borde eller skulle kunna vara om den fördelades över en jämn tid med jämn 

arbetsbelastning. Många av jobben kommer in för konstruktion eller direkt till produktion 

alldeles för sent. Detta skapar många följdfel så som: ej fullständiga ritningar, ritningar med 

för lite informationen och ej färdiga konstruktioner som går vidare till produktion för senare 

uppdatering. Men även många och sena ändringar av produkten som ligger till följd av en 

inte helt klar eller genomarbetad konstruktion.  

Även beslut om hur konstruktionen och ändringar av dessa sker dokumenteras inte och 

medför att man inte vet varför beslut fattats och gör det extremt svårt att spåra 

grundorsaken men även att förebygga liknande problem i framtiden. 
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Ett exempel på detta är då beslut fattades om att en revisionshöjning där pilastrarnas längs 

skulle förkortas. Men pilastrarna blev för korta och passade inte de balustrader och 

väggbeklädnader de ska användas till. Hur kunde det då bli såhär? Ingen visste varför denna 

ändring skedde och det fanns ingen dokumentation bakom ändringen då detta enbart hade 

skett muntligt. 

Konsekvenserna av detta blev att: 

 200 st tillverkade pilastrar i för kort längd = kassation 

 Beställning av 800 st pilastrar har lagts men lyckades stoppas innan tillverkningen 

påbörjades hos underleverantör då den felaktiga längden uppdagades. 

Arbetet med framtagning och genomarbetning av en produkt är inte slutförd innan nästa fas 

i processen påbörjas, tid och arbete läggs ner på konstruktion av en produkt som senare 

troligtvis kommer att förändras. Innan dessa oförutsedda förändringar är ”påkomna” har 

produkten passerat över till beredning och tillverkning.  

 

 

 

 

 

Detta medför även att under projektets gång faller bort viktig information då de olika 

ändringarna ej dokumenteras utan enbart kommuniceras muntligt, utan någon form av 

dokumentation eller datering. Det försvårar både arbetets gång och vid felsökning och vid 

uppföljning av projektet.  

Tid som planeras och avsätts är enbart för ren konstruktion av produkten 3D CAD-modell 

med tillhörande 2D ritningar.  Ska dessa ändras och omkonstrueras flera gånger innebär det 

att allt måste uppdateras på nytt vilket kan innebära att en gammal ritning eller 

programmering ligger kvar och inte uppdateras då detta i dagsläget sker manuellt.  

Av studier och analyser som gjorts framgår det att det sistnämnda problemet med sena 

ändringar och tidspressen i många fall är orsaken till de andra felen på produkterna.   

En lösning bör arbetas fram som kan minska eller i bästa fall eliminera detta överlapp 

(pilarna ovan).  Det bör vara ett lösningsförslag som kan få informationen att gå smidigare 

mellan kund/projektledare och konstruktör. Minska tiden från att kunden tar ett beslut tills 

en konstruktör kan börja rita.  

 

Framtagning av produkt, info komplett underlag 

skapas 

Konstruktionsarbete, beredning och tillverkning 
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Problemen: 

 Projektplanering 

 Projektledning 

 Problem vid överlämnande av info 

 Tidspress 

 Bristande dokumentation 

 Felproduktion/feltillverkning 
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4.1.1 Tekniskt underlag (konstruktion) 

Vanligt förekommande är även brister på de underlag som kommer från kontoret och 

konstruktion till produktionen, dessa innehåller inte all information som anses nödvändig för 

att på ett tydligt sett kunna förstå produkten och kunna producera och montera den på ett 

korrekt sett. Det uppkommer ofta frågor ute på produktionsgolvet som ofta får lösas på plats 

och återkopplas mycket sällan till berörd konstruktör. Detta medför att man på kontoret 

arbetar med samma metod i tron om att det fungerar bra medan det i verkligheten ute i 

produktionen får omarbetas och ritas om för att kunna tillverkas på korrekt sett.  

Mycket av det som konstrueras och tillverkas har en väldigt kortsiktig tanke bakom, dvs 

produktionen har i det flesta falla samma tillvägagångssätt när de bygger skåpstomme, men 

ritningarna på dessa varierar ofta utan att de gör någon skillnad. Även material och dess 

tjocklekar ritas ofta fel eller i en tjocklek som inte finns att beställa i de önskade materialet. 

Detta skapar funderingar hos inköpare av material men även hos beredare då de manuellt 

måste räkna om alla mått utifrån den nya materialtjockleken. Även detta medför en stor risk 

för fel vid beredning och produktion då denna möbel ej finns uppritad i 3D med de aktuella 

måtten vilket medför att man inte enkelt kan se om allt passar och fungerar som önskat. 

 Ej tillräcklig information på ritningar 

 Bristande info om montering 

 Viktig info från kund når ej fram till konstruktör 

Det blir som en ond cirkel, kunden uttrycker sina krav, alla krav når inte fram till 

konstruktören och tillförs därmed inte på ritningen. Vilket innebär att produkten produceras 

enligt de anvisningar konstruktören fått och inte som kunden önskar. 

Här nedan ses ett exempel på ett av fallen där detta inträffat och vilka följder och 

konsekvenser ett till synes sådan liten informationsändring orsakade.  
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Sminkbelysning 

 

Info projektledare till konstruktör (14 oktober kl 8) 

 Stumma mått (lokalens mått) 

 Mått på lampa + sockel (typ och modell varuprov) 

 Önskat mått mellan ljuskällorna (centrum-centrum) och dimension på ljuslådan 

Konstruktion (14 oktober kl 10/ 17 oktober kl 6) 

 Detaljer ritas och sammanställningar skapas. 

Godkännande från projektledare (15 oktober kl 7)/ 17 oktober kl 9) 

Montageanvisning skapas (15 oktober kl 10/ 17 oktober kl 10) 

Produktion (15 oktober kl 14)/ 17 oktober kl 11) 

 Beredning 

 Sågen  

 CNC 

 Montering  

 Packning 

Leverans  

4.1.2 Flaskhalsar 

Då tiden ofta är en bristvara och väntetider är ett stort slöseri bör även flaskhalsarna i 

produktionen ses som ett problem. Efter en del studier av arbetsgången, produktionsflödet  

och tiden går det att utläsa att arbetsuppgifter som kräver mer kunskap och kompetens är 

de områden som är de stora flaskhalsarna. Beredningsarbetet inför kapning och CNC 

körningen är två stora flaskhalsar, när programmen och kapnotor väl finns klara löper flödet 

på genom produktionen fram till lackeringen. Detta kräver även det en del kunskap, 

erfarenhet och kompetens för att uppnå ett bra resultat. Här blir det ofta väntetider och 

byten av kulörer och färg/lacktyper vilket innebär flera moment som kan ses som en form av 

Ny info om stumma mått  

(16 oktober kl 13) 

 Stoppa produktion 

 Omkonstruktion 



18 
 

ställtid. Även om det inte verkar handla om någon lång tid så kan man från mätningar utläsa 

att ett färgbyte kan ta allt mellan 8- 15 minuter beroende på omständigheter.  

Flaskhalsar: 

 Beredning kapnota till såg 

 Beredning program till CNC 

 Lackering färgbyte och små volymer 
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5 Förbättringsförslag 

5.1 Kommunikation  

Genom att införa ett mer standardiserat arbetssätt kan man jobba fram ett mer rutinmässig 

och korrekt arbetssätt som alla känner till och förhåller sig till. Arbetssättet måste dock vara 

utformat på ett sådant sett att den minimerar överlappet och problemen det orsakar.  

Jag har valt att se på det ur två synvinklar för att kunna jämföra dessa och utvärdera de mot 

varandra för att finna den bäst lämpad lösning som möjligt.  

Lösningsförslag: 

För att minska överlappet sätts regler upp för hur långt in i projektet ändringar kan tas emot 

för att inte det ovan nämnda ska inträffa.  Projektet ska ha en tydlig tidplan som alla 

inblandade kan se, förstå och följa för att skapa en helhetssyn och förståelse för alla delar i 

processen. Tydlig kravspecifikation på nödvändig information inför konstruktion, för att 

eliminera oklarheter och frågetecken.  

 Tydlig tidplan (GANT-schema) 

 Kravspec över konstruktionsunderlag 

 Tidigt skriftligt konstruktionsunderlag 

 Deadline för konstruktionsändringar 

 Alla ändringar ska dokumenteras skriftligt med datum 

 Tydliga delmål 

 

Med denna metod arbetar vi på ett likvärdigt sett som idag men med mer tydlig och 

väldokumenterat underlag. 

Projektledare

Kund

Konstruktör

Beredare

Produktion

Montörer

Bygnads-
ansvarig
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Denna metod kan med stor säkerhet strukturera upp arbetet med de framtida projekten på 

ett tillfredställande vis och därigenom eliminera riskerna för de tidigare nämnda problemen. 

Om man istället vänder på hela problemet och försöker se det ur en annan synvikel.  

Finns det fördelar med ändringar?  

Hur kan vi se dessa problem som något positivt?  

Kan kunden uppleva att denne blir ”överkörd” av dessa regler?  

Ingenting är svart eller vitt! Om vi väljer att se det hel tvärt om, vi vänder problemet till 

möjlighet och ser lösningen som problem.  

 

Think outside the box! 

Fördelarna med förändringar kan ses som ett naturligt sätt att arbeta fram en bättre lösning. 

Under en produktutvecklingsprocess är det gynnsamt att undersöka eventuella alternativ för 

att slutligen bestämma sig för det slutgiltiga. Att tidigarelägga mycket att 

konstruktionsarbetet som möjligt för att i detta tidiga skede ha ett stort antal valmöjligheter 

och tidigt kunna ta itu med de utmaningar man ställs inför.  Detta innebär att man i ett tidigt 

skede kan anpassa produkten på konstruktionsmässigt bästa sett och anpassa denna för 

produktion innan designen och det slutliga utseendet är fastställt. Genom att samtidigt 

undersöka flertalet alternativ har man större möjligheter att hitta den optimala lösningen 

vilket i sin tur leder till att kostsamma konstruktionsändringar kan minimeras.  

Detta innebär att man kan se ”problemet” med förändringar som något som kan gynna både 

produkten och processen, om det hanteras på rätt sätt.  

Om denna produktutvecklingsfas placeras väldigt tidigt i projektet (tidplanen) kan det 

generera mer tid att skapa kompletta underlag för tillverkning och eliminera risken för sena 

ändringar som skapar mycket slöserier. Det kan rent av upplevas som positivt att kunden får 

vara mer delaktiga i produktutveckligen och ett större inflytande över den slutgiltiga 

produkten. 

 Tidigarelägga konstruktionen i tidplanen för att i ett tidigt stadie kunna få en inblick i 

produkten vilket medför att frågetecken och funderingar lyfts innan massa arbete 

läggs ner i konstruktion, även ändringar och utvecklandet av den för kunden mest 

lämpliga produkten tas fram. 

 Skapa en direkt kontakt mellan berörda parter, dvs. att design och 

konstruktionsinformation går direkt mellan beställare(designer, byggansvarig, kund) 

och konstruktör istället för som tidigare via en projektledare som inte har samma 

expertis inom området.  Det är även stor risk att detaljer faller bort och missförstånd 

skapas när kommunikationen går via en tredje part. 

 Alla krav och specifikationer ska vara skriftliga, detta gäller även ändringar för att i 

framtiden kunna gå tillbaka och se varför en konstruktionsändring skedde.  



21 
 

På bilden nedan visas hur kommunikationen sker direkt mellan de berörda parterna utan 

projektledare som mellanhand. Ett mycket nära samarbete sker mellan huvudkonstruktören 

och delprojektledaren.  

 

Huvudkonstruktörens uppgift är att hantera allt som har med konstruktion att göra, dvs. 

möbler/inredning dess utformning, mått och krav. Detta betyder ett nära samarbete med 

bådekund, arkitekt, byggnadsledare, montörer, beredare och produktion. Medan 

delprojektledaren är ansvarig för det administrativa så som ordrar, offerter, leveranser, 

underleverantörer, beställningar och inköp.  

 

 

  

Huvudkonstruktör Delprojektledare 

Byggnadsansvarig 

Kund 

Beredning 

Produktion 

Montörer 
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5.2 Produktion 
 

5.2.1 Planering 

Väntetid på materialen är i vissa fall även det en flaskhals då det aktuella materialet inte 

finns på lager hos leverantören eller är ett material som har längre leveranstid. Denna tid 

som i dagsläget läggs på att invänta ankomsten av materialet kan variera från några dagar till 

veckor. Under den väntan brukar detaljerna beredas för sågning och CNC körning därefter 

får operatörerna avvakta tills materialet inkommer för att då återuppta produkten och 

påbörja produceringen.  

Lösningsförslag: 

Om man i dessa fall skulle lyfta frågan om material i ett tidigare skede så att väntetiden på 

materialet kan läggas parallellt med tiden för konstruktion skulle det bespara en hel del 

väntan och onödiga avbrott i arbetet.  

Det skulle kunna lösas genom att en materialinköpare tidigt i processen får en insikt i vad 

som ska ritas och konstrueras och i vilket material för att då kunna lägga beställning på de 

material som har lång leveranstid och spara in väntetiden mellan beredning och 

producering.  

5.2.2 Konstuktion 

Arbetssätten för konstruktion bör standardiseras så alla arbetar på samma sätt och utgår 

från samma konstruktionsprinciper. Det vill säga att skriva konstruktionsrutiner och 

standarder för hur vi på Företaget ska konstruera och vilka material och dess tjocklekar vi 

använder.  

Eftersom det ofta handlar om att de manuellt genererade 2D ritningarna inte innehåller 

relevant info är en av anledningarna till detta att man först konstruerar en 3D modell som 

innehåller sina underliggande detaljer, man bestämmer material och tjocklekar i detta läge 

och anpassar sedan totalmåttet efter de krav man har. Man gör sedan ritning på 

sammanställningen och i vissa fall även på de underliggande delarna beroende på hur 

mycket info som ska fram. Här gör man alltså ett stort manuellt dubbeljobb då man först 

bestämmer allt i 3D läget sen genererar ritningar i 2D läge, måttsätter och skriver manuellt 

dit material och ytbehandling och eventuellt andra upplysningar, som att alla synliga kanter 

ska kantlistas. Detta är lätt att missa och om man exempelvis får en revidering som innebär 

att det inte ska kantlistas utan lackas måste en konstruktör manuellt gå in på alla ritningar 

och skriva om detta för hand samt lägga till revideringsruta och skriva i manuellt vad som 

ändrats. När detta görs på flertalet underliggande ritningar är det mycket lätt att det missas 

och det tar dessutom otroligt mycket onödig konstruktionstid.  

Om man istället kunde lägga till all relevant info i 3D modellen så denna får vara 

informationsbärare och den informationen genereras automatiskt då en 2D ritning ska tas 

fram. Detta medför även att vid beredning kan beredaren redan i modellen se den relevanta 
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infon på de berörda delarna och ytorna. Detta är fullt möjligt att få till i vårt CAD program 

genom viss programmering.  

 Tydliga arbetsrutiner i form av konstruktionsmallar för exempelvis skåpstommar, en 

förklaring få hur en standard skåpstomme ska vara utformad och även en 

standardmodell man enkelt och snabbt kan kopiera och anpassa efter de önskade 

måtten om detta skulle behövas.  

 Ta fram en sökmetod för standardkonstruktioner i PDM-systemet för att minska 

dubbelarbetet och skapa nya produkter med nya artikelnummer. Detta skapar 

merjobb vid beredning då all beredning ska manuellt utifrån 2D ritningar och 3D CAD 

modeller.  

 Ta fram en metod för att automatisera beredningen från CAD-modell till kapnota i 

Exel. 

 Revisionshantering och koppling mellan CAD modell och CNC beredning.  

 Information i 3D modellen  
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6 Resultat 
Som det nämndes i problemformuleringen har företaget arbetat med en metod som visat sig 

vara ogynnsam. Under examensarbetets gång har vi genomgått flera likvärdiga projekt som 

jag haft möjlighet att använda mig av mina erfarenheter i denna studie och kunnat se 

skillnaden mellan de olika projekten.  

Jag valde att använda mig av den sistnämnda lösningsförslaget på den nästkommande 

sportbaren, vilket gav ett mycket bättre resultat i form av kraftigt minskat antal fel i 

produktionen, inga försenade leveranser, inga felaktigt produkter levererades och både 

produktionen, montörerna och kunden upplevde samarbetet smidigare och positivare.   

Här nedan ses hur skillnaden för de olika arbetssätten ser ut visualiserat, där kan ses att då 

de olika momenten i projektet löper i följd ger en total ledtid som är den sammanlagda tiden 

för varje del i projektet. 

 

Enligt det nya arbetssättet ses det tydligt att den totala ledtiden är avsevärt förkortad när 

flera moment löper parallellt med varandra under projektets gång. Detta ger en klar 

förbättring då det i problemformuleringen framkom att tidspressen i slutet av projektet gav 

stora följdfel under tillverkningen och på produkten.  

Planering 
Framtagning 

produkt 
Komplett 

info underlag 

Konstruktion 

Beredning 
Tillverkning 

Ledtid 

Enlig tidigare arbetssätt 
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Fördelar: 

 Ökad vinst pga. färre frakter, mindre omarbete färre kassationer  

 Positivare arbetsmiljö ute i produktion då de anställda får klarare direktiv och tidigare 

arbetsuppgifter samt att ansvarig konstruktör funnits nära till hands vid eventuella 

frågor och funderingar men även som uppföljning. 

 Minskad tidspress 

 Kortare ledtid 

Även ändringen i upplägget för projektledning dvs. att berörda parter har direkt 

kommunikation mellan varandra istället för att gå via en projektledare har även det gett 

stora besparingar på tid. Detta har även resulterat i ett mer fullständigt och korrekt 

informationsflöde där relevant information och frågor besvarats direkt. Det har lett till färre 

feltolkningar, missförstånd och uteblivet överlämnande av fakta/info. Exempelvis har 

konstruktören haft direkt kontakt med både byggnadsansvarig och kund för att kunna 

säkerställa att produkten är kompatibel med bygget samt att den uppfyller kundens ställda 

krav och önskemål.  

 

 

Planering 

Framtagning produkt 

Komplett 

info underlag 

Konstruktion 

Beredning 

Tillverkning 

Ledtid 

Enlig nytt arbetssätt 
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6.1 Framtida förbättringar 

Även fortsättningsvis bör vi arbeta med de ständiga förbättringarna eftersom vi ser att dessa 

små förändringar skapar stora förbättringar både på kort men inte minst på lång sikt. Det 

gäller främst små konstruktionsförbättringar som arbetas fram under produktens utveckling 

bör dokumenteras för att ha något att ”gå tillbaka till” när liknande möbler/inredningar ska 

konstrueras och man slipper uppfinna hjulet flera gånger.  

Arbetssättet för projektledning i lösningsförslaget är enbart ett förslag som hittills enbart 

använts under ett fåtal projekt. Detta arbetssätt kan efter fortsatt användande och 

utvärdering ytterligare utvecklas och anpassas för framtida specifikt projekt genom att 

tillämpa ständiga förbättringar, och därigenom eventuellt kunna ge ett ännu effektivare 

kommunikationsflöde. 

I framtiden borde även en snabb och enkel metod för beräkning av pris och offerter på 

kommande jobb göras så ett pris snabbt kan lämnas och vara tillförlitligt dvs. minska ”den 

mänskliga faktorn” eller magkänslan vid dessa bedömningar. Detta skulle medföra att en 

offert kan lämnas på kortare tid och säkerställa att kostnaderna och vinst ligger inom 

marginalerna. 

För detta behöver man i första hand ta fram ett pris för vad varje arbetsmoment kostar per 

tidsenhet. Det ska då innefatta allt inte bara kostnad för operatör utan även 

maskinkostnader, el, kostnad för lokalen, materialet osv. 
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