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Sammanfattning 

Examensarbetet genomfördes i samarbete med Tarkett AB i Ronneby med 
syfte att konstruera ett nytt produktionsflöde vilket ska minska stopp i flödet 
samt nå en produktionsökning på 15%. Det nya flödet ska sedan planeras i 
den givna hallen. Leanprinciper är grunden för det nya flödet och metoder 
som värdeflödesanalys och ledningsverktyg används för att göra en 
nulägesbeskrivning. Information samlades in genom observationer som 
utfördes genom “att gå längs flödet”, intervjuer och teorin kring lean för att 
analysera flödet. Värdeflödesanalys gjordes på det befintliga flödet för att 
sedan kunna skapa framtida flöden. Idégenerering utfördes för att få fram 
olika koncept till nya alternativa flöden. Dessa koncept har sedan utvärderats 
genom verktyg och med generell bedömning. Ett koncept har valts ut att gå 
vidare med för fortsatt analys och försök att planera i den givna hallen för att 
få en förståelse hur flödet skulle fungera med de begränsningar som finns.   
 
En värdeflödesanalys gjordes för det befintliga flödet för att få överblick och 
ta fram värdehöjande och icke värdehöjande aktiviteter. Flödet begränsas av 
produktionsstopp på grund av aktiviteter som är icke värdehöjande och en 
flaskhals i produktionen som begränsar hastigheten på hela flödet. Alternativa 
flöden har tagits fram. Det flöde som valdes är ett lådflöde där materialet fylls 
i lådor för att sedan skickas vidare till maskinen som producerar golv av 
materialet. Lådorna kan fyllas 15 % snabbare men flaskhalsen kan fortfarande 
ej ta emot denna ökning. Lösningen blir kontinuerligt flöde på alla processer 
som det går att ha ett kontinuerligt flöde och ett buffertlager som förbrukas 
med jämna mellanrum där material i lådor minskar produktionsstopp eftersom 
lådorna ej är direkt kopplade till resten av linjen och därmed inte blir direkt 
påverkad utan fortsatt tillverkning kan ske. Flaskhalsen kan inte reduceras, 
men med lådflöde kan buffertlager användas. Med detta kan material från 
extrudern (råmaterial) som egentligen skulle gå till att fylla lådor skickas mot 
en annan linje. Detta leder till att två linjer kör samtidigt och här finns 
produktionsökningen.  
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Genom att undvika produktionsstopp som orsakas av det befintliga flödet kan 
det ge en produktionsökning på närmare 8 % och möjlighet att köra flera 
linjer samtidigt kan ge ytterligare produktionsökning men är svår att 
uppskatta. En fortsatt analys behöver genomföras av flödet innan det kan 
implementeras i verkligheten.   
 
Nyckelord: 
Lean produktion, trucktrafik, värdeflödesanalys, produktionsökning, 
golvprodukter           
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Abstract 

This bachelor thesis was made with the support from Tarkett AB, Ronneby. 
The purpose of this task was to construct a new production flow, which 
should minimize the stop time and also increase the production ratio with 
15%. The basics for lean principles were used in order to come up with the 
new production flow. Also methods like value flow analysis and the seven 
management tools were used to make a status report of today's production 
flow. Information was gathered from observations, which came from 
inspections of the machines that are meant to be used in the new flow, 
interviews and also theory about lean production. A value stream mapping 
was made on the already existing production flow, in order to create new 
ideas for the new production flow. These ideas were then evaluated with tools 
and general assessment, where the best concept was chosen to move on with 
further analysis. The next step was to plan the placement of machines and 
plan the forklift traffic at the given area. This will gave an understanding on 
how the new flow could work with the known limitations.  
 
The result shows a value flow analysis for the already existing production 
flow, which gives an overview on how to collect value-added and non-value-
added activities. The flow is restricted by stoppages due to the non-value-
added activities and bottlenecks. Alternative flows have been considered in 
the result, but the chosen flow is called box flow. With this concept the 
material will be filled in big boxes that can hold up to 1.1 tons of granulate. 
These boxes will then be stored in a warehouse until it’s collected and sent 
towards the machine which will use the material to produce the given amount 
of floor mat. The boxes can be filled 15 % faster, but the bottleneck will still 
not be able to keep up with this production increase. This was solved with a 
continuous flow on all processes and a buffer stock that will need to be 
continuously consumed from time to time. The bottleneck won’t increase in 
production speed, but with the box flow a buffer stock can be used. With this 
flow the material from extrusion (raw material) can be sent to other 
production lines. Which leads to two lines running simultaneously and here is 
the production increase.  
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By avoiding production stops that are inflicted by the existing production 
flow, a production increase that is closer to 8 % can be performed and a 
possibility to increase it even further if more production lines can run at the 
same time. However, the production increase when taking the other 
production lines to account is hard to estimate. A continued analysis needs to 
be carried through to implement the new flow at Tarkett.     
 
Keywords: 
Lean production, forklift traffic, value stream mapping, production increase, 
floor products  
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Förord 

Examensarbetet är en avslutande del av utbildningen till högskoleingenjör i 
maskinteknik. Stort tack till Tarkett AB för möjlighet att utföra 
examensarbete: produktionsflödesanalys. Speciellt tack till Samir Susic, 
handledare på Tarkett som varit till stort stöd genom hela arbetet. 
Examensarbete har givit ingenjörserfarenheter och kontakter vilket kommer 
var värdefullt inför ingenjörsyrket. 
 
Från Blekinge Tekniska Högskola vill vi tacka handledare Lena Prinselaar 
för vägledning och rapportskrivning och examinator Mats Walter. Slutligen 
vill vi tacka alla som har varit involverade i examensarbetet.  
 

Karlskrona 2019  
 

Gabriel Ideström 
Joel Svensson       
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Notationer 

A219 Den slutliga maskinen som tillverkar golv för flödet. 
 

E Extrudern, som extruderar ut råmaterialet.  
 

A204 En tillverkningsmaskin av golv på en annan produktionslinje. 
 

S Silo/behållare. 
 

L Lådvändare, där lådor placeras för att skicka vidare 
granulatet.                        

 

F Lådinmatning till silo/behållare.  
 

K Kylare.  
 

GEX En maskin som tillverkar granulat av råmaterialet. 
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1  Inledning 

Anledningen till varför detta uppdraget genomfördes på Tarkett var på grund 
av att det fanns ett stort intresse för produktionsutveckling och att införa lean 
produktion i ett sådant flöde. Det visade sig sedan att Tarkett hade ett sådant 
arbete att tillge och det kändes då givet att utföra examensarbetet på Tarkett i 
Ronneby.   
 
I detta kapitel kommer en bakgrund till företaget Tarkett AB presenteras. 
Bakgrunden kommer innefatta historia samt vad som görs i Ronneby, men 
även en del om hur verksamheten ser ut i stort och vad de har för mål och 
framtida ambitioner. Denna del kommer också innehålla en 
problembeskrivning, syfte, mål, frågeställningar och avgränsningar, vilket 
förklarar lite bättre om vad det är som behöver lösas och vilka avgränsningar 
som behövde göras.  
 
 
1.1  Tarkett 

Detta arbete har utförts på Tarkett i Ronneby, där det tillverkas homogena 
plastgolv av högsta kvalité till olika offentliga miljöer världen över. En av 
framgångsfaktorerna inom Tarkett är deras snabbhet och effektivisering. 
Tarketts historia började på 1800-talets på ett snickeri i Malmö där stavparkett 
tillverkades. Idag ligger huvudkontoret i Paris och ursprunget till Tarkett 
kommer både från Sverige och Frankrike. [1] 
 
Tarkett är ett världsledande företag inom innovativa och hållbara lösningar för 
golv och sportytor. Under 2012 fanns det 10 700 anställda och 38 
produktionsenheter som kan tillfredsställa kunder över hela världen. Tarkett 
arbetar i dagsläget mycket med att producera lösningar som uppfyller den så 
kallade triple bottom line perspektivet, vilket kommer från följande tre 
faktorer: det sociala, det miljömässiga och det ekonomiska. [2] 
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Tarkett anser att de kan värna vår planet under framtida generationer samt att 
alla kan hjälpa till i processen. Företaget har dessutom en slogan där de anser 
att det är viktigt att göra gott, tillsammans. Detta försöker de exempelvis 
implementera genom att motivera sina kunder, industri och kamrater att gå 
mot en positiv förändring, och därefter skapa en hälsosam och hållbar miljö. 
De försöker ständigt kombinera hållbarhet med vad kunden efterfrågar mest, 
vilket de gör genom att skapa folk-vänliga utrymmen med bra och hållbara 
material. Tarkett arbetar även mycket med ett cirkulärt kretslopp för sina 
produkter och därefter ta hand om kundens golvavfall. [6] 
 
Företaget har även ett samarbete med den internationella organisationen 
Cradle to Cradle® i ett flertal hållbarhetsfrågor, vilket har resulterat i att 
mängder av produkter har certifierats och uppfyllt de olika nivåerna som 
Cradle to Cradle® använder för att bestämma hur hållbar en produkt är utifrån 
några kriterier. De arbetar även ständigt med nya ingredienser till golven för 
att förstå dess påverkan på människan och planetens hälsa. [5] 
 
 
1.2  Problembeskrivning  

Produktionskapacitet begränsas av maskinen som producerar golv av 
granulatet vilket ger upphov till flaskhals och många timmar förlorad 
produktion på grund av materialbrist och väntan på maskiner i flödet. Dagens 
flöde begränsas av flaskhalsar och produktionsstopp påverkar flödet avsevärt.       
 
I dagsläget görs merparten av produktionen on-line och fyller behållare med 
råmaterial som fungerar som buffert vid färgbyten samtidigt sker påfyllning 
och tömning. Dessa behållare måste rengöras vid färgbyten vilket gör att 
flödet sannar. Produktionsstopp sker ofta på grund av färgbyten. Från 
behållarna skickas materialet vidare till maskinen som behandlar materialet 
vilket är flaskhalsen som begränsar hela flödet. Utrymmet är trångt och säker 
trucktrafik ska planeras. 
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1.3  Syfte och målbeskrivning  

Syfte  
Syftet med examensarbetet är att ta fram alternativa produktionsflöden på 
Tarkett, vilket ska minska antalet stillastående timmar, minska spill av 
råmaterial och klara en ökad produktion med 15%. Flödet ska planeras i den 
givna hallen (bilaga 1). En del av innehållet till detta arbete kommer även 
innefatta säkerhetsaspekter, då det bland annat finns mycket trucktrafik att ta 
hänsyn till genom hela fabriken.  
  
Mål med arbetet 
Göra en förstudie för nya lean flödet för ombygget av en hall och 
produktionen ska undvika stillestånd samtidigt klara en produktionsökning 
med 15% granulat.  
 
 

1.4  Frågeställningar  

● Hur ska det nya flödet se ut från extrudering av granulat (E) till 
inmatning av material för maskinen som tillverkar golv av granulatet 
(A219) med avseende på förväntad produktionsökning? 

● Kan produktionsökningen nå 15% med det nya flödet? 
● Hur kan det föreslagna flödet planeras i den givna hallen? 

 
 
1.5  Avgränsningar  

● Endast ta hänsyn av flödet i en hall, från råmaterialsfyllning till 
maskinen som behandlar råmaterialet vilket innebär att endast en del 
av flödet analyseras.  

● Tar inte hänsyn till kostnader kopplade till det nya flödet.  
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2 Teori 

Inom detta kapitel kommer teorin som använts under arbetet att presenteras. 
Teorin innehåller också olika figurer och begrepp som lättare kan förklara 
budskapet i texten. Stora delar av detta examensarbete har ett fokus på lean 
produktion- och filosofin, eftersom arbetet går ut på att skapa mer lean i 
flödet. Vilket gör att teorin behövs som underlag för kommande processer. 
 
 

2.1  Lean produktion 

Lean produktion med ursprung från the Toyota Production System grundar sig 
i Toyotas produktionssystem och därmed är Toyota grundare till lean 
produktion. Under senare årtionden har nästan varenda industri världen över 
börjat använda lean och Toyotas filosofi. Inom lean finns 14 principer som 
kan delas in i fyra huvudkategorier: filosofi, processer, medarbetare och 
problemlösning (figur 1). Lean har många verktyg som exempel 5S, Just in 
time och ständiga förbättringar som snabbt kan användas men lean måste ses 
som ett helhetssystem. Andra kännetecken för lean är kundvärde, värdeflöde, 
jämnt flöde, tillverkning mot kundorder och strävan efter kvalité. Produkten 
ska kunna flöda genom värdeökande processer som speglar kundens behov. 
[3]  
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  Figur 1: 4P inom The Toyota Way, 14 principerna indelat i fyra kategorier 
[3] 

 
 

2.1.1  14 principer för The Toyota Way  

Filosofi   
Princip 1: Basera beslut på långsiktigt tänkande, detta även om det sker på 
kortsiktiga ekonomiska mål. Hela organisationen arbetar mot ett gemensamt 
mål vilket är mer än det ekonomiska målet utan värde för kunden och 
samhället. Klargöra vilken plats som medarbetarna har i företagets historia 
och strävan efter nästa nivå. Detta innebär att ta ansvar och få kontroll för att 
upprätthålla samt förbättra företaget så att produkterna ökar i värde. Vilket är 
en långsiktig uppgift som kan leda till förbättringar. Att utgå från filosofin är 
mycket viktigt men det finns även undantag där man avviker från den är om 
det skulle hota den långsiktiga överlevnaden. Filosofin är grunden för alla 
andra principerna. [3]  
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Processer 
Princip 2: Kontinuerlig flöden där problemen syns. Åstadkomma värdeflöde 
och eliminera slöseri. Flöden kan snabbt förflytta material, information samt 
länka samman människor och processer där problemen syns. Problemen syns 
för om flödet får problem kommer det påverka resten av flödet vilket gör att 
problemen syns och måste lösas. Detta skapar produktivitet, flexibilitet, 
minskad lagerkostnad, ökad golvyta och många andra fördelar när man går 
från masstillverkning till kontinuerligt flöde. I de flesta flöden är mestadels av 
aktiviteterna slöseri (både nödvändigt och icke nödvändigt) och endast en 
liten del är värdeskapande för kunden. [3] 
 
Princip 3: Efterfrågan styr, undvika överproduktion. Förse kunder med det de 
behöver när de behöver de. Just-in-time för påfyllning av material och minska 
produkter i arbete är grunden för att undvika överproduktion. Ett dragande 
flöde är en viktig del för att producera enligt efterfrågan (ett flöde som 
producerar beroende på kundbehov) men även tryckande flöde har sin plats 
(ett flöde som producerar även om de inte finns något kundbehov). [3]   
 
Princip 4: Jämn arbetsbelastning. En viktig princip som oftast inte fullföljs. 
Överbelastning ska inte ske av människor eller utrustning utan strävan att 
utjämna belastningen istället för att köra, stanna och sedan köra vidare. Ojämn 
arbetsbelastning leder ofta till överbelastning av människor och maskiner 
samt icke värdehöjande aktiviteter därför bör först en jämn arbetsbelastning 
åstadkommas för att sedan kunna eliminera överbelastning och slöseri. [3]   
     
Princip 5: Kultur där processen stoppas för att lösa problem. Kvalité fås med 
värdehöjande processer genom kvalitetssäkrade metoder och förmågan att 
upptäcka problem. System som signalerar att maskin eller process behöver 
åtgärdas samt filosofi där processer stoppas/saktas ned så att de blir rätt från 
början. Detta ökar produktiviteten på längre sikt eftersom problemen inte 
fortsätter och kostar både tid och pengar. [3]    
 
Princip 6: Standardiserat arbetssätt, ständiga förbättringar och personalens 
delaktighet. Här används metoder som är stabila och repetitiva. Detta ger 
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fördelar som förutsägbarhet, regelbundet och timing. För att kunna utföra 
ständiga förbättringar behövs en standard som kan förbättras. Standardisera 
men tillåt kreativ medverkan så att standarden kan förbättras och 
medarbetarna blir delaktiga i flödet genom att kunna vara med att skapa nya 
standarder. Standarderna är olika utformade beroende på vad de ska användas 
till, det kan vara manuellt arbete som gör att standarden mer specifik eller för 
konstruktion där blir standarden mer öppen. [3]    
 
Princip 7: Visuell, inga problem är dolda. Att kunna avgöra om man arbetar 
enligt standard genom enkla indikatorer. Vilket kan vara att minska mängden 
rapporter till ett sammanfattande papper. Ett verktyg som passar här är 5S: 
sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa vana för att göra 
processerna visuella. Visuella styrsystem kan användas för att förbättra flödet 
som synliggör avvikelser. När arbetet inte följs enligt standard kan det ofta 
bero på problem. [3]     
 
Princip 8: Pålitlig och beprövad teknik. Teknik används för att stödja 
människor och de kan vara bra att utföra arbetet manuellt och sedan tillföra 
teknik. Ny teknik har tendens att vara opålitlig och svår standardiserad. 
Beprövad teknik går före obeprövad teknik och teknik som inte är stabil, 
pålitlig och förutsägbar ska inte användas i processen. Ny teknik kan 
användas men måste först utvärderas, att tekniken är värdeskapande och se 
över vilka konsekvenser det kan innebära för det befintliga flödet. [3]    
 
Medarbetare  
Princip 9: Utveckla ledare. Ledare utvecklas inom företaget som ska vara en 
förebild för företagets filosofi och har förståelse för arbetet som utförs 
dagligen. Att lära ut lean till medarbetarna är även ledarens ansvar vilket gör 
att god förståelse för filosofin är viktig. Detta är grunden för att behålla 
lärandet inom organisationen. [3] 
 
Princip 10: Utveckla människor och team. Här är teamwork nyckelordet 
tillsammans med en stabil kultur där jobbet utförs med grund i 
organisationens filosofier. Ett team ska sättas ihop med olika kompetenser för 
att kvalité och produktivitet ska öka. Att jobba mot ett gemensamt mål som ett 
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team är viktigt att lära ut. Att utföra mer specifikt arbete är oftast bättre när 
det utförs enskild men team är bra på att lära sig av varandra, informera och 
motivera. [3]    
 
Princip 11: Respektera partners och leverantörer genom utmaning och hjälp. 
Uppskatta leverantörer och se dem som en del av företaget. De ska också 
utmanas för att kunna utvecklas. Detta leder till att leverantörer vill anstränga 
sig och de kommer att respekteras. [3]  
 
Problemlösning 
Princip 12: Se och förstå situationen. Lösa problemen genom att angripa 
kärnan och själv kontrollera. Här ingår även chefer som bör veta så att de får 
en större förståelse för händelsen. För att kunna vara kreativ behövs även 
förståelse, denna förståelse fås genom den verkliga situationen. Att verkligen 
förstå situationen tar lång tid att lära sig vilket ger bättre möjligheter för 
bedömning och analyser. [3] 
 
Princip 13: Långsamma beslut i konsensus där alla alternativ övervägs noga, 
snabbt verkställande. Innan beslut tas ska samtliga alternativt övervägas. Här 
diskuteras problem och potential med de som är involverade. När ett beslut 
har tagits ska det snabbt verkställas. Beslutprocessen tar låg tid och att ta 
genvägar är ej att rekommendera. Varje detalj i beslutsfattande är viktig och 
att överväga noggrant med den tid som det kräver är lärdomen [3]   
 
Princip 14: Lärande organisation genom reflektion och ständiga 
förbättringar. Använda verktyg för att standardisera, ständiga förbättringar, 
minska/eliminera slöseri och att reflektera efter avlutat projekt/aktivitet. På 
detta sättet syns brister som kan åtgärdas och behöver ej upprepas. Det behövs 
långsiktighet där människor och processer som tillsammans skapar värde. En 
lärande organisation ska bevara kunskap för att inte börja om och lära sig mer. 
Misstag sker och att lära sig samt ta ansvar för felen är en viktig lärdom. [3] 
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2.1.2  Kontinuerliga flöden  

Huvudpunkten för lean är flödet där tiden från råmaterial till produkt kortas 
ner samtidigt levererar högsta kvalité. Men ger inte lång flödestid bättre 
kvalité? Ofta hänger kvalité och flödestid eller förseningar inte ihop utan det 
är tillverkningsprocessen där mycket massproduceras i olika steg som tar tid, 
detta innebär icke värdeskapande tid som inte ger värde för kunden vilket är 
slöseri. Artiklar som transporteras runt och blir liggande på lagret, oftast 
produkter i arbete till exempel dator som ska sättas ihop där de olika 
komponenterna transporteras runt. Sedan måste de tas från lagret till nästa 
steg i produktionen. Lean produktion har en målsättning att minska onödig tid 
och energi vilket inte ger kunden något värde. Det finns en sammanställning 
och ej värdehöjande aktiviteter som man försöker minska, det finns åtta 
vedertagna slöserier, dessa beskrivs nedan. [3] 
 
De åtta slöserierna  

● Överproduktion: Bildar ett lager av produkter ingen har beställt. Detta 
medför onödiga kostnader för lagerhållning och transporter  
 

● Väntan: Väntan på nästa steg i produktionen till exempel väntan på 
verktyg, reservdelar eller material vilket medför att flödet stannar  
 

● Onödiga transporter: Produkter som förflyttas ger inget mervärde utan 
är ineffektivt. Oftast är de produkter i arbete som transporteras till 
olika lager.   
 

● Onödig bearbetning: Skapar onödiga arbetsmoment som kan vara 
ineffektiv bearbetning men även produkter med högre kvalité än som 
efterfrågas tillhör onödig bearbetning. 
 

● Onödigt stora lager: Stora lager döljer problem och medför ofta dålig 
produktionsplanering, sena leveranser och långa ledtider. 
 

● Onödiga förflyttningar: Rörelser som att lämna och hämta verktyg, 
leta efter komponenter till och med att gå mellan stationer är slöseri  
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● Felaktiga produkter: Här slösas tid och energi när produkter behöver 

repareras, skrotas och ersättas.  
 

● Outnyttjad kreativitet: Om man inte lyssnar på medarbetarna eller ej 
engagerar sig får inga idéer, kompetens och lär sig inte. [3]     

 
Av strategiska skäl kan man lägga upp lager (buffertlager) på ställen där rena 
flöden inte är möjligt eller ej önskvärt men fortfarande försöka minska lagret 
och förbättra flödet. Det innebär att ett buffertlager på ett sådant ställe kan 
förbättra flödet i helhet. [3] 
 
Resultatet av ett lean flöde blir, kvalité, flexibilitet, produktivitet, mer golvyta, 
bättre säkerhet, bättre arbetsmoral och minskade lagerkostnader. [3]       
 
Teknik för produktionen 
Teknik ska stödja personal och processen det innebär inte att ny teknik inte 
ska användas. Teknik måste utvärderas och vara värdeskapande med fokus på 
principerna. Detta innebär att obeprövad teknik måste testas och ses över 
noggrant. Uppfylls inte detta finns de risk för att tekniken istället påverkar 
negativt genom att ej vara stabil, oförutsägbar och ej stödja befintlig teknik 
och personal. När tekniken har testats och godkänts ska den implementeras 
för att stödja produktionen och personalen. Det finns exempel då ny teknik 
har införts som anses bäst men efter implementeringen inses att tekniken inte 
stödjer flödet utan stör eftersom det ej är tillräckligt flexibelt, för komplicerat 
eller på annat sätt inte passar in. Störningar i flödet leder till minskad 
lönsamhet därför bör ny teknik granskas noggrant. [3]    
 
Begrepp inom Lean 
Kaizen är ett begrepp inom The Toyota Way för förbättringar. Förbättringar 
inom värdeflöde kan benämnas flödes-kaizen och förbättringar inom slöseri 
benämns process-kaizen. Flödes-kaizen innehåller material och 
informationsflöden för att kunna ha överblick. Process-kaizen har fokus på 
flödet i varje process. [7] 
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Kanban är ett sätt att kunna uppnå just in time produktion. Detta genom att 
synliggöra oftast med kort. kortet innehåller information som leverantör, 
kund, lagerplats och transportmetod. Kanban ger även ett tillstånd att 
producera eller avbryta processen. Kanban kan innehålla mycket och utformas 
olika beroende på tillämpning. Allt ifrån ett ljus som tänds på produktions 
tavlan till mekaniskt system där en boll rullar ned när det efterfrågas något. 
Signalerna kan även ske elektroniskt och visas på en datorskärm. [10] 
 
 
2.1.3  Värdeskapande produktion  

Värdeskapande är ett viktigt begrepp men för att veta vad som skapar värde så 
behövs svar på följande frågor. Vilka är kunderna? Vad är värdeskapande för 
kunderna? Kunderna förväntar sig produktivitet, kvalité, relevant kostnad, 
kort leveranstid, säkerhet och miljöaspekter samt moral. För att få en bättre 
definition av värdeskapande kan man bli lite mer specifik. Värde är det som 
kunden är villig att betala för. Kunden har inget intresse att betala för slöseri 
men det finns undantag. Det kan gälla olika tester som måste utföras som är 
till värde för kunden vilket då kunden även betalar för. Värdeskapande i 
industrin avser ofta form och funktions förändringar av en produkt. Värde kan 
även definieras som kvalité genom kostnad. Bra kontakt med kunden för att 
förstå deras behov som sedan tolkas in i produktionen. [10]         
 
I ett flöde finns värdehöjande tid och icke värdehöjande tid vilket är slöseri. 
Värdehöjande tiden utgör ofta en mycket liten del av flödet. Icke 
värdehöjande kan både vara nödvändigt eller ej nödvändigt. Vid icke 
värdeskapande som ej är nödvändigt anses som rent slöseri och ska 
elimineras. Figur 2 illustrerar hur värdehöjande jämfört med icke 
värdehöjande kan se ut i ett flöde. Vanligen fokuseras det endast på 
värdehöjande aktiviteter exempelvis för att öka hastigheten men med lean 
fokuseras det på icke värdehöjande aktiviteter. Detta innebär att ta bort 
aktiviteter som inte tillför värde. Detta skulle göra värdehöjande delen större 
jämfört med icke värdehöjande. [9] 
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Figur 2: Värdehöjande och icke värdehöjande i ett flöde, stapeln illustrerar 

total tid där uppdelning visar andel tid [9] 
 
 

2.1.4  Värdeflödesanalys 

Alla aktiviteter som finns i ett flöde benämns värdeflöde även om de inte 
skapar mervärde. Värdeflöde är ett helhetsgrepp där produkten från råvara till 
kunden kan kartläggas. Kartläggningen av värdeflödet ger en ökad förståelse 
för material och informationsflöden genom att följa produktens väg 
baklänges. Varje process ska synas i kartläggningen vilket tydliggör enstaka 
tillverkningsprocesser och ger överblick av slöseri samt varför slöseri 
förekommer. Beslut över flödet blir uppenbara därmed bättre möjlighet för 
diskussioner annars kan detaljer försvinna och beslut fattas utan deras 
inverkan. Kartläggning är även grunden för framtida planeringen och 
förbättringspotential. Kartläggningen kan ses som ritningen innan bygget 
startar och att starta ett bygge utan ritningen görs ej därför bör ett flöde alltid 
kartläggas inför förbättringar. Att införa ledtider, transportlängd och storlek 
på lager blir enklare genom ett värdeflödesanalys och det som verkligen måste 
göras för att förbättra kan beskrivas enklare. Att se över värdeflödet är till 
stöd för en utveckling av lean produktion där kartläggningen sätter fokus på 
flödet för att sedan få ett förbättrat tillstånd. Materialflöde är oftast i fokus när 
ett flöde analyseras men informationsflödet, flödet för vad som skall tillverkas 
och vad som ska ske näst i processen är lika viktigt att analysera. [7] 
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2.1.5  Nutida flöde 

Att analysera ett värdeflöde genom kartläggning är ett verktyg för 
förändringsprocesser. Målet är ett lean värdeflöde, ett flöde som 
minskar/eliminerar slöseri. Att ha en värdeflödesanalys för nuläget är också 
grunden för kartläggning av framtida flöde och måste göras innan framtida 
värdeflöde påbörjas. Kartläggningens första steg är att få översikt över 
produktens flöde med uppsättning av symboler, där det finns allmänna 
symbolerna för att representerar bland annat processer, lager och vilken typ av 
flöden som används men egna symboler kan också skapas (figur 3). Efter en 
översiktlig kartläggning kan den kompletteras med detaljnivå inom varje 
process. [7]     
 

 
Figur 3: Några vanligt förekommande symboler för värdeflödesanalys [7] 

 
 

2.1.6  Framtida flöde 

För att skapa ett framtida flöde görs värdeflödesanalys på det befintliga flödet 
för att få överblick och upptäcka slöseri. Processerna i flödet ska vara länkade 
så att det bildar ett kontinuerligt flöde. Givna faktorer skrivs ned som 
produktens design, process teknologier och hur fabriken ser ut. Allt slöseri 



26 
 

som ej är nödvändigt ska elimineras så snabbt som möjligt. Sedan försöks 
först en utredning med att åstadkomma nytt flöde med det som finns på plats 
innan man gå på att köpa in nya system. Koncept tas fram för nya flöden och 
områden att tänka på är till exempel processtider, ledtider, var kontinuerliga 
flöden är möjligt och vilka förbättringar som är nödvändiga för det nya 
värdeflödet. Med denna information kan en karta för framtida flöde ritas. [7]   
 
När en process ändras får processen nya egenskaper därför bör man endast 
förändra en sak åt gången. Detta ger även större förståelse i processen men 
kan anses vara långsamma förändringar. Denna process ger snabbare 
förbättringar än många andra tekniker. Men med endast en åtgärd åt gången 
behöver de utföras snabbt. Detta innebär att åtgärder ska implementeras och 
inte vänta på närmaste granskning. [11] 
 
 
2.2  Förbättringscykeln  

Om en verksamhet eller ett flöde ska förbättras är det viktigt att problemen 
hanteras på ett strukturerat och noggrant sätt. Det finns ett verktyg för att 
åstadkomma detta, vilket steg för steg beskriver vilka åtgärder som kan göras 
för att hitta en eller flera lösningar till problemet. I boken De sju 
ledningsverktygen benämns det att verktyget egentligen heter demingcykeln, 
där oftast W. Edwards Deming anses vara bakom den, men i den benämnda 
boken kallas den förbättringscykeln, vilket även kommer användas i denna 
rapport. [8] 
 
Cykeln innehåller fyra delar som bör ingå och repeteras vid skapandet av en 
problemlösning, vilket kommer utgöra kontinuerliga förbättringar, se figur 4. 
Efter ett antal projekt kommer alla eller majoriteten av delarna som innefattar 
en förbättringscykel att låta självklart, men många organisationer arbetar inte 
med denna cykel, vilket kan ge upphov till dålig planering och valet av 
lösning blir därför inte genomtänkt. Cykeln kan därefter användas för att mer 
strukturerat följa upp på resultat och dess konsekvenser. [8] 
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2.2.1  Planera 

Första av fyra delar är planeringsfasen och under denna fas ska fakta hämtas 
in för att hitta orsaker till problemet. Dessa ska sedan implementeras i 
idégenereringen för att hitta lämpliga lösningar till problemet, där lösningen 
som anses vara bäst bör väljas. En planering kan även utföras till resultat, 
vilket oftast innefattar en handlingsplan, där de åtgärder som krävs behöver 
utarbetas. I denna fas ska det också bestämmas hur resultatet ska följas upp 
samt en utvärdering av detta. Planeringsfasen kan genomföras med de sju 
förbättringsverktygen, men detta kommer mer omfattande tas upp under 
rubriken De sju förbättringsverktygen [8]  
 
 
2.2.2  Gör  

Andra delen är gör-fasen, vilket består av försök och genomföranden för de 
lösningar som har tagits fram med planeringsfasen. [8] 
 
 
2.2.3  Studera 

Tredje delen är studera-fasen. Här ska en utvärdering genomföras för att 
visualisera hur åtgärderna kan ha förändrat resultatet samt om dessa åtgärder 
har förbättrat lösningen i det område som var väntat. [8] 
 
 
2.2.4  Lär 

Fjärde och sista delen i cykeln är lär-fasen, där det bestäms ifall åtgärderna 
lett till förbättring eller om de inte gjort det. Om det framkommer en 
förbättring bör denna användas och därefter ska nästa problem hanteras. Om 
det inte framkom någon förbättring ska cykeln gås igenom en gång till med 
samma problem. [8] 



28 
 

 
Figur 4: Förbättringscykeln. [8] 

 
 

2.3  De sju ledningsverktygen 

För drygt 60 år sedan sammanställde japanen Kaoru Ishikawa sju verktyg som 
är kända som “de sju förbättringsverktygen”. Dessa användas helst för att 
strukturera och analysera numeriska data. För ungefär 30 år sedan utformades 
sju ytterligare verktyg, vilket främst är till för att strukturera och analysera 
verbala data. När verktygen benämns tillsammans kallas de för “de sju 
ledningsverktygen”. [8] 
 
Ledningsverktygen kan infogas i planeringsfasen för förbättringscykeln, se 
figur 7. Ledningsverktygen ska helst användas i kombination med varandra 
istället för ett och ett, då detta ger en större förståelse när planeringsfasen går 
från grundproblemet som inte är bestämt till att en handlingsplan kan skapas 
och därefter lösa problemet. Enligt Klefsjö med flera bör ledningsverktygen 
användas i nedanstående ordning. [8] 
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2.3.1  Släktskaps-/relationsdiagram 

Planeringsfasen ska i regel börja med släktskaps- och relationsdiagram, vilket 
används för att förstå problemet samt grundorsakerna till problemet och hur 
dessa uppför sig gentemot varandra. Vanligtvis används till exempel matriser 
för att strukturera olika idéer eller frågor, men ett relationsdiagram är bättre 
när relationerna mellan de olika delarna i problemet är mer komplexa och 
svårtolkade. Med hjälp av detta diagram blir sambandet mellan de olika 
delarna mer strukturerade, eftersom meningen med diagrammet är att 
kartlägga delarna av problemet på ett logiskt sätt. Att arbeta med ett 
relationsdiagram är ett kreativt förlopp, där stora krav ställs på deltagarna, 
större krav än för till exempel ett släktskapsdiagram. Genom att se figur 5 blir 
det enklare att föreställa sig hur ett relationsdiagram bygger på varandra. [8] 
 

 
Figur 5: Ett påstående som agerar som orsak, vilket medför verkan hos ett 

annat påstående. [8] 
 

I boken De sju ledningsverktygen säger Klefsjö med flera att det finns 
speciella situationer där ett relationsdiagram är ett mer användbart verktyg än 
ett släktskapsdiagram eller tvärtom. Boken har tagit upp följande skillnader 
mellan de olika diagrammen och i vilket syfte de ska användas:  

 
Relationsdiagram 

● När det är mer logiska än subjektiva relationer man är ute efter. 
● När nuvarande problem misstänks vara ett symptom på ett annat 

underliggande problem.  
● När man vill skapa enighet inom gruppen.  

 
Släktskapsdiagram 

● När en stor mängd verbal information ska struktureras som till 
exempel idéer eller åsikter.  

● När man vill hitta bakomliggande orsaker till problemet.  
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● Identifiera risker.  
[8] 
 
 
2.3.2  Träddiagram 

Träddiagram används för att förenkla problemen hos ett stort system i mindre 
beståndsdelar, samt att förenkla åtgärderna i mindre beståndsdelar som 
behöver utföras för att lösa problemet. Ett träddiagram kan utgå från resultatet 
på ett släktskapsdiagram eller ett relationsdiagram, men diagrammet kan även 
användas som första steg i en planeringsfas om problemet eller problemen är 
lätta att hitta. Boken De sju ledningsverktygen tar upp några frågor som kan 
ställas för att skapa ett träddiagram, utifrån det angivna problemet eller målet 
vilket är följande:  
 
Träddiagram 

● Vad kan hindra? 
● Vad kan inträffa? 
● Hur kommer det sig? 
● Hur kan detta uppnås? 
● Hur kan detta förbättras? 
● Hur kan detta förutses? 

[8] 
 
 
2.3.3  Matrisdiagram 

Matrisdiagram kan i regel genomföras samtidigt som träddiagram, då de 
slutliga resultaten från de olika diagrammen inte beror på varandra utan de 
beror i regel på resultaten från släktskaps- och relationsdiagram, där 
diagrammet används för att undersöka relationerna mellan problemets 
ingående delar och de föreslagna åtgärderna. Ett matrisdiagram är mycket 
användbart vid hantering av numerisk information, exempelvis vid 
beräkningar. Matrisdiagram kan även används för att hantera verbal 
information, där fokus ligger på att identifiera och värdera samband och 
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beroende mellan olika faktorer, där de viktigaste faktorerna ska prioriteras. En 
matris är även användbar för att hantera kundkrav som listas gentemot 
produktspecifikationer. [8] 
 
I figur 6 går det att se hur resultaten från ett träddiagram och ett 
släktskapsdiagram kan användas för att systematiskt hitta åtgärder som 
möjligtvis kan vara lämpliga för att lösa olika problem. Detta är styrkan med 
att utföra ledningsverktygen i följd, då träddiagram nyttjas för att hitta 
lämpliga åtgärder och släktskapsdiagram nyttjas för att hitta lämpliga orsaker 
till problemet. Slutligen kan det avgöras vilken åtgärd som ger den bästa 
totala effekten utifrån vad som prioriteras mest. [8] 

 
Figur 6: Visualisering av hur släktskapsdiagram, träddiagram och 

matrisdiagram kan kombineras. [8] 
 
 

2.3.4  Processbesluts-/pildiagram 

I slutet av planeringsfasen används i regel processbesluts- och pildiagram, 
vilket används för att ta fram en handlingsplan för hur förbättringsåtgärderna 
ska införas på bästa möjliga sätt. Ett processbeslutsdiagram är tänkt att 
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minska riskerna att oväntade problem eller händelser uppstår som kan 
förändra planerna för hur arbetet ska utföras. Den är främst användbar vid 
följande två händelser:  
 
Den första händelsen kallas för katastrofplanering, där tanken är att undersöka 
vilka orsaker som gör att icke-önskade händelser inträffar. Därefter ska 
händelserna som leder till den icke-önskade händelsen noteras stegvis för att 
sedan förbättra process, vilket i sin tur minskar risken för framtida icke-
önskade händelser. 
 
Den andra händelsen då ett processbeslutsdiagram anses vara lämpligt är när 
en plan ska utformas för att uppnå ett önskat mål. I denna händelse är det 
tänkt att verktyget ska kunna förutse och därefter hantera problem och 
händelser som kan komma till vid de nya förbättringarna. Med detta kan en 
förbättringsplan skapas, där åtgärder tas fram för att lösningen ska kunna nå 
målet även om de noterade problemen dyker upp. 
 
Enligt Klefsjö med flera finns det en tumregel för när ett 
processbeslutsdiagram ska användas, vilket är beskrivet med följande punkter:  
 

● Nödvändig information saknas.  
● Planeringen är komplex och risken för misslyckande är stor.  
● Snabb och effektiv implementering.  
● Lyckad implementering. 

[8] 
 
Pildiagram efterliknar processbeslutsdiagram, då även detta verktyg används 
för att underlätta implementeringen av en plan. Däremot finns det ett större 
fokus på vilken ordning som aktiviteterna skulle utföras för att genomföra 
planen. Avslutningsvis ska detta leda till implementeringsplan, vilket 
inkluderar ett system av pilar och knutpunkter som beskriver relationerna 
mellan aktiviteterna.  
 
Klefsjö med flera har deras egna åsikter om när pildiagram bör införas, vilket 
är följande:  
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● Komplicerad implementering.  
● Kända ingående aktiviteter, ordningsföljden samt tidsåtgång för varje 

aktivitet.  
● Parallella aktiviteter eller aktivitetskedjor som är beroende av 

varandra. 
● Den totala tidsåtgången är mycket viktig.  

[8] 

 
Figur 7: De sju ledningsverktygen i planeringsfasen av förbättringscykeln. 

[8] 
 
 

2.3.5  Matrisanalys 

Detta är den sjunde och sista ledningsverktyget som beskrivs i boken De sju 
ledningsverktygen, och den är ensam med att analysera numerisk information. 
Ledningsverktyget är mer statiskt lagt än de övriga ledningsverktygen, 
eftersom den helst används vid tillfällen då en analys på kundens 
varuönskemål och köpvanor ska genomföras. Detta kan exempelvis baseras 
på deras ekonomi eller hemvist. Tanken med detta är att reducera variabler för 
att erhålla nya variabler, som ska vara linjärkombinationer av de första 
variablerna. Genom att göra detta kan man visa hur mycket det studerade 
området kan variera utifrån olika förutsättningar. [8] 
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2.4  Spagettidiagram 

Diagrammet används för att kartlägga rörelsen som finns i en lokal. Först ska 
olika punkter bestämmas i hallen, vilket ska representera de olika 
arbetsområdena i lokalen som personalen förflyttas mellan. Sedan ska första 
förflyttningen markeras med ett, sedan två och så vidare. Tolkningen av ett 
spagettidiagram beror helt på vad som efterfrågas, exempelvis enklare att ta 
sig fram till specifika områden i lokalen. Detta kan utföras med en 
nulägesobsevation, för att sedan testa att möblera om och hoppas på ett bättre 
rörelsemönster. Om syftet är att minska onödig rörelse mellan arbetsstationer, 
då vill man i den uppföljande observationen att förflyttningarna ska ha 
minskat. [12] 
 
 
2.5  Säker trucktrafik 

En större säkerhet för trucktrafiken är något som måste implementeras oftare i 
dagens industrier, då den är inblandad i många arbetsolyckor i Sverige. 
Arbetsolyckorna drabbar främst lagerarbetare, truckförare och 
maskinoperatörer, vilket utgör en stor del av personalen hos ett 
industriföretag. Den vanligaste olyckan är att föraren tappar kontrollen över 
trucken, kolliderar, välter, felanvändning, klämmer fötter eller ben samt att de 
får förslitningsskador på till exempel nacke och rygg. På grund av detta har 
arbetsmiljöverket infört regler som specifikt tar upp arbete med truck. [4] 
 
 
2.5.1  Regler 

Enligt miljöverkets föreskrifter om användning av truckar benämns det 
riskbedömningen av truckar ska systematiskt undersökas. Riskbedömningen 
undersöks genom att bedöma om sikten är tillfredsställande och om 
trucktrafiken är avgränsad från gående. Lastbilsflak och liknande ska också 
säkerställas innan trucken körs ut på flaket. Föreskrifterna benämner även att 
den som kör truck ska ha bälte när det finns. Som arbetsgivare är det viktigt 
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att denna ansvarar för att truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper är 
skriftligt dokumenterade, då truckföraren annars kan utsätta övrig personal för 
fara. [4] 
 
 
2.5.2  Risker 

Majoriteten av olyckor inträffar när truckföraren förlorat kontroll över sin 
truck. Förlorad kontroll kan uppstå när truckföraren har skymd sikt och kan 
riskera att kollidera med människor, andra truckar samt inredning. Det finns 
även en stor risk för både truckförare och människor gällande fallande gods 
från truckgafflarna eller om godset placeras på höga höjder. Truckförare 
förväntas hela tiden utföra god precision, vilket ger upphov till förslitningar 
och besvär i olika delar av kroppen som till exempel skuldror och nacke. En 
annan risk kan också vara att de utsätts för helkroppsvibrationer på grund av 
stolen, vilket drabbar både ben och armar. [4] 
 
 
2.5.3  Förebyggande 

En viktig del i att motverka riskerna är att ha rätt typ av truck för arbetet, då 
många olyckor sker på grund av att fötterna kan komma i kläm. Det är också 
viktigt att implementera ytterligare hjälpmedel, som till exempel en kamera 
och ett monitorsstöd i hytten för att motverka onödiga påfrestningar på 
nacken. Det är viktigt med god ergonomi i trucken, eftersom personalen 
spenderar en hel del tid i denna och antas arbeta snabbt med bra precision. 
Med bra ergonomi menas till exempel armstöd, nackstöd eller 
vibrationsdämpningen.  
 
Att inneha bra rutiner som truckförare är även något som kan motverka 
olyckor, då det blir lättare att ta hänsyn till risker för olyckor och för 
belastningsbesvär. Det är viktigt att de som blir inhyrda att köra truck har bra 
kompetens och instruktioner om arbetsplatsen. Det är viktigt att truckföraren 
får ta en paus varje timme för att undvika långvarig stress och låta kroppen 
återhämta sig. Det är även viktigt att planera trucktrafiken för att undvika 
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personskador. Detta kan göras genom att så långt det går avgränsa 
trucktrafiken från gående och annan oskyddad personal. Exempelvis 
markeringar för körfält och att uppmärksamma de områdena med skymd sikt. 
[4] 
 
 
2.6  Automatiska truckar 

Det finns en stor fråga som många tillverkningsindustrier ställer sig 
nuförtiden, gällande hur mycket automation som bör införas i sitt 
produktionsflöde. Vissa anser att implementationen av automation i 
produktionsflödet är ett hot mot det traditionella arbetet, medan andra är 
intresserade av vilka fördelar som denna teknik kan ge för sitt företag. Den 
största oron ligger i de möjliga arbetsnedskärningarna som kan göras, då de 
flesta företagen använder den automatiska trucken som ett sätt att ersätta 
truckföraren, då företag tycks tro att de manuella truckarna kan bli 
överflödiga i framtiden.  
 
Den automatiska trucken körs utan förare och finns i olika exemplar, stora 
som små, där valet av truck beror på vilken materialhantering som ska utföras. 
Automatiska truckar måste alltid programmeras i förväg, för att bestämma 
vart de ska köra, hämta och lämna av sin last. Denna programmering ska 
utföras med färdhjälpmedel som exempelvis trådar i golvet, magnetband eller 
lasernavigering som kommer vara utplacerade i den sträcka som trucken är 
tänkt att köra. Att hålla dessa färdhjälpmedel i bra skick är en viktig del i att 
få programmeringen till att fungera, eftersom de håller trucken i rätt 
färdriktning.  
 
Automatiska truckar är även utrustade med avancerad teknik, vilket tillåter 
den att scanna av omgivningen och känner därefter av om människor kommer 
i vägen. Det vill säga, trucken är mycket effektiv vid minskning av 
personskador samt minska arbetskostnader. De automatiska truckarna är som 
mest lönsamma vid repetitivt arbete mellan produktionslinjer och lagerplatser, 
eftersom det kostar företaget mycket pengar att installera dessa truckar. Om 
automatisk trucktrafik införs vid processer som inte är särskilt repetitiva, kan 
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detta göra mer skada än nytta, eftersom kostnaden för den utomstående 
utrustningen (exempelvis färdhjälpmedel) samt programmeringen av 
truckarna ökar om truckarna ska användas i fler miljöer än nödvändigt. [13] 
 
Genom att införa automation i trucktrafiken bidrar det till ett jämnt och 
effektivt arbetsflöde. Truckarna erhåller en intelligent orderhantering samt 
navigation, vilket minimerar körsträckor och köbildning i verksamheten. 
Dessa egenskaper leder till en mycket högre utnyttjandegrad över alla timmar 
på dygnet. [14] 
 
De flesta automatiska truckarna är programmerade med ett manuellt läge, 
vilket betyder att trucken även kan användas av en operatör om det önskas. 
Nedan finns en sammanfattning av vad som anses vara fördelar med denna 
lösning samt vilka fördelar som en manuellt driven truck kan tänkas ha: 
 
Fördelar med automatiska truckar 

● Kräver minimalt med mänsklig interaktion, vilket kommer minska 
lönekostnaden. 

● Kan arbeta hela tiden, bortsett från reparationer och 
omprogrammering. 

● Ett bra alternativ till lagerområden, där truckförare hade blivit 
obekväma efter en lång tid.  

● De innehåller en rad av säkerhetsanordningar för att undvika olyckor.  
 
Fördelar med manuella truckar 

● Fordonet kostar mindre att köpa in och reparera.  
● Truckförare är bättre på att undvika utomstående problem som precis 

kan ha ®tillkommit, exempelvis skräp eller skadat golv som kan störa 
färdhjälpmedel. 

● En truckförare kan skynda på processen, då hastigheten hos en 
automatisk truck brukar ligga på hälften av hastigheten hos en normal 
truckförare. 

● Manuella truckar är ett bättre alternativ under tillfällen då 
arbetsuppgifterna inte är repeterande.  

[13] 
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2.7  Autodesk 

Autodesk är ett företag som utvecklar mjukvaror för företag som utvecklar 
produkter och ger användaren möjligheten att skapa en unik produkt. 
Autodesk är bland annat utvecklarna bakom mjukvarorna AutoCAD och 
Inventor. [18] 
 
 
2.7.1  AutoCAD® Mechanical 

Autocad är ett Computer aided designverktyg för att skapa ritningar (2D och 
3D) och passar för arkitekter, ingenjörer och byggarbetare. Skapa ritningar 
med mått, text och symboler. Autocad Mechanical lägger till ett bibliotek med 
standarddelar och verktyg för mekanisk produktion. [15, 16] 
 
 
2.7.1  Inventor® 

Autodesk Inventor är ett annat Computer aided designverktyg, vilket 
specialiserar sig i tre dimensionell mekanisk design, dokumentation samt 
simulering. Programmet är specifikt användbart vid mer avancerade 
parametriska modelleringar, som innebär att om något förändras i modellen så 
anpassas resten av modellen utifrån denna förändring. Inventor har använts 
för att skapa modeller för de koncept som tagits fram, då det underlättar vid 
design av konceptet ifall förändringar behöver göras längre fram i arbetet.  
 
Inventor är även mycket effektivt, eftersom arbetsgången för att skapa en 
modell är mer eller mindre densamma. Arbetsgången utgår i stort från att 
starta en part, vilket är uppbyggd av olika features. Flera parts kan även 
sammansättas för att skapa en större modell, som kallas assembly. Vid 
sammanställd modell kan Inventor även användas för att skapa ritningar och 
presentationer av modellen. [17] 
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2.8 Granulat 

Just granulat kommer nämnas ofta i detta examensarbete. Det är därför viktigt 
att förstå att inte ämnet kallas för granulat, utan granulat är namnet på ett 
ämne som är i gryn- eller kornform. Granulat används oftast som råvara i 
mängder av industrier som exempelvis plasttillverkning, tillverkning av 
läkemedel och djurfoder. Anledningen till varför just granulat används i dessa 
industrier är för att det är lättare att hantera, samt att det blir mindre damm i 
lokalerna än vad det hade blivit med exempelvis pulver. [19, 20] 
 
Tousey nämner även att kvalitén förbättras om råvaran granuleras istället för 
att ha det pulverform. På grund av att valsningen för att få fram exempelvis 
golvet i Tarketts fall är mer förutsägbart och ger därefter en mer konsekvent 
hårdhet vid granulerad råvara. [19, 20] Tarkett utvinner sitt granulat genom att 
fragmentera fasta substanser, där råvaran är köpt från utomstående företag. En 
bild på granulatet visas i bilaga 13. 
 
 
2.9 Låda 

Tarkett har en stor mängd lådor, vilket de använder för att transportera 
granulat från punkt A till punkt B. Majoriteten av lådor ser ut som bilderna i 
bilaga 13, där lådan kallas för Berglöfslådan efter dess uppfinnare. Lådan 
existerar i olika storlekar, men på Tarkett används måtten 1600x1200x1250 
millimeter. Med denna storlek rymmer lådan upp till 1,1 ton granulat. Lådan 
klarar både av tung materialhantering och förvaring. Den har en konstruktion 
som är geometrisk robust och oöm, vilket gör lådan mycket tålig Hållbarheten 
kommer även från den rillade plåten som lådan är gjord med. Lådan är 
staplingsbar, vilket gör att den kräver mindre förvaringsytor. [21] Däremot 
finns det regler på Tarkett som begränsar antalet lådor som får staplas vid 
särskilda områden. På grund av säkerhetsskäl får lådorna bara staplas i två 
våningar vid områden där gående befinner sig. De större lagren tillåter att 
lådorna kan staplas till fyra våningar, då truckförare är mer skyddade. 
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3  Metod 

Denna del kommer innehålla de metoder som gjorts tillsammans med Tarkett 
för att komma fram till ett önskvärt resultat. Genom att skapa en lyckad 
produktionsförbättring kan ett flertal verktyg användas. Dessa verktyg är 
viktiga för att bygga upp ett väl strukturerat förbättringsarbete, för att sedan 
komma fram till en lösning som täcker det givna behovet.  
 
 

3.1  Kravuppfyllnad 

För att få fram en bra lösning till problemet är det viktigt att ha en bra och 
fungerande kravspecifikation för de olika delmomenten redan från början. 
Kravspecifikationerna har tagits i beaktande vid olika brainstorms. 
Brainstormingen har först och främst skett var för sig, där de olika idéerna har 
samlats in för att bestämma vilka som är bäst utifrån den angivna 
kravspecifikationen. Dessa idéer har sedan presenterats inför handledaren för 
att validera om lösningen uppfyller kravspecifikationerna. Men då det är lätt 
att bara se problemet från en vinkel har lösningarna även presenteras inför en 
av Tarketts supply chain manager samt en av deras produktionstekniker.  
 
För att lättare presentera exempelvis lösningarna till planeringen av hallen 
ritades en planlösning upp i AutoCAD Mechanical, där mätvärdena på hallen 
och annan nödvändig inredning har tagits fram på plats med en lasermätare 
och måttband.   
 
Dagens flöde analyserades genom att observera och gå längs flödet i fabriken. 
Sedan gjordes flödesschema för att enklare kunna se hur flödet går. 
Värdeflödesanalys gjordes för att få en större inblick hur processerna är 
länkade till varandra och få en överblick över dagens flöde. Med förståelse för 
dagens flöde börjar idégenerering för alternativa flöden.  
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3.2  Idégenerering 

Idégenereringen utfördes med hjälp av de sju ledningsverktygen, där det i 
början av projektet lades mycket tid på att få bra inledning och grund till hur 
problemet skulle kunna lösas utifrån de grundorsaker som anses vara faktorn 
till problemet. I detta arbetet är problemet att extrudern inte kan köra 100% av 
sin kapacitet, då A219 inte kan ta emot den mängden. För att lösa detta är det 
viktigt att strukturera och dela upp huvudproblemet i mindre beståndsdelar, 
vilket i denna process kallas orsaker. De sju ledningsverktygen används helst i 
ordning, men att man inte behöver använda alla, då vissa ledningsverktyg är 
bättre lämpade än andra vid olika situationer. Från start gjordes därför ett val 
för vilka av dessa sju verktyg som bäst kan strukturera upp flödet, vilket 
kommer presenteras närmare in i detta avsnitt. 
 
En konceptgenerering påbörjades, där underlaget för idéerna kom från 
brainstorming, information som tillkommit under intervjuer och 
observationer. Detta sattes sedan ihop till olika koncept. Tre koncept togs 
fram för fortsatt analys där konceptpoängsättning, bedömningar och intervjuer 
användes för att välja ut ett koncept. Med tanke på att ny information har 
kommit fram under projektets gång har även nya lösningar upptäckts, vilket 
med avsikt utnyttjar befintlig teknik för att skapa nytänkande lösningar. 
 
Leanprinciperna har legat till grunden under idégenereringen och har varit bra 
för att verifiera så att flödena verkligen blir effektiva med så lite slöseri som 
möjligt. Det finns undantag då principerna inte direkt följdes men där det ändå 
fanns stöd för dem i teorin.    
 
  
3.2.1  De sju ledningsverktygen 

Det fanns vissa ledningsverktyg som var mer lämpade till vad som skulle 
åstadkommas än andra. Därför bestämdes det att dela upp planeringsfasen i 
tre olika delar, likt figur 7, då tanken är att fördela detta viktiga moment i 
mindre delar och därefter göra det lättare att använda den informationen som 
givits från handledaren.  
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Första delen av de totalt tre delarna var att bestämma vilka relationer som 
olika påståenden har till varandra i ett önskvärt flöde. Det vill säga, vad som 
är viktigast för att få det flödet som ska uppnås. För att få ut relationerna 
mellan de olika påståenden stod det mellan att använda relationsdiagram eller 
släktskapsdiagram. Då det varken fanns några idéer eller åsikter gällande 
flödet i detta stadiet blev det svårt att använda släktskapsdiagram. Istället 
valdes relationsdiagram, vilket byggde mer på att hitta påståenden som bör 
uppfyllas för att hitta en bra lösning.  
 
Tarkett ville ha ett större fokus på lean produktion, och med denna 
information blev det naturligt att implementera just lean principerna i 
relationsdiagrammet. Däremot användes bara vissa principer, då det blev svårt 
att ta med det sociala för att göra flödet mer lean. Även påståenden som var 
specifikt önskvärda för det nya flödet infogades i diagrammet, för att ta med 
påståenden från båda aspekter. Det slutgiltiga relationsdiagrammet visas i 
figur 10. 
 
I den andra delen av de totalt tre användes både matrisdiagram och 
träddiagram, eftersom de inte har ett beroende till varandra utan de i regel 
beror på resultaten från relationsdiagrammet. De båda diagrammen innefattar 
även viktiga faktorer som är bra att ta med. Träddiagram är bra för att hitta 
specifika problemen med processer i flödet som behöver lösas för att 
huvudproblemet ska lösas i slutändan. Medan matrisdiagram är bra för att 
hantera verbal information, där fokus ligger på att identifiera och värdera 
samband och beroende mellan olika faktorer, där de viktigaste faktorerna ska 
prioriteras. Både matrisdiagrammen och träddiagrammet finns att se i tabell 1 
till tabell 3 samt figur 11. 
 
I tredje och sista delen fanns det återigen två diagram att välja mellan 
(pildiagram och processbeslutsdiagram), då de är lämpade vid olika 
situationer. Pildiagram är mer användbart om det finns kända ingående 
aktiviteter, ordningsföljder samt tidsåtgång för varje aktivitet. Men eftersom 
syftet med denna idégenerering är att hitta koncept, blev detta svårt att utföra, 
då flödet inte finns i verkligheten. I och med att flödet inte finns i verkligheten 
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blir det problematiskt att hitta exakta ordningsföljder och tidsåtgången för 
aktiviteterna i flödet. I och med att det är ett stort flöde där många faktorer 
spelar roll blir det även då svårt att hitta den totala tidsåtgången.  
 
Istället valdes processbeslutsdiagram, vilket är användbart när planeringen är 
komplex och risken för misslyckande är stor, när en snabb och effektiv 
implementering behövs samt att denna implementering ska bli lyckad. Detta 
diagram hjälper alltså till med att undersöka samtliga koncept, för att hitta 
troliga problem med konceptet. Därefter ges en chans att lösa detta problem 
med en åtgärd. Det finns även en chans att förkasta konceptet direkt, då 
åtgärden anses vara för problematisk och obekväm att genomföra. 
Processbeslutsdiagrammet som gjordes i detta examensarbete finns i figur 12. 
 
Det sjunde och sista ledningsverktyget blev inte inlagt i planeringsfasen till 
förbättringscykeln, eftersom de sju ledningsverktygen är framtagna i första 
hand för att strukturera och analysera verbal information. Matrisanalys är det 
enda ledningsverktyget som kan hantera numerisk information, vilket gör att 
den inte är önskvärd i början av förbättringscykeln.  
 
 
3.2.2  Brainstorming, ta fram flöden  

Beprövad teknik (teknik som finns på Tarkett och har testats under längre tid), 
såsom till exempel lådvändaren och lådfyllningsstationen. Dessa studerades 
innan idégenerering för att enklare kunna se omfattningen på investeringen. 
Koncepten till flödena togs fram delvis med brainstorming och resonemang 
kring hur ett flöde kan se ut med det givna problemet.  
 
 
3.2.3  Brainstorming, ta fram lådtvätt 

Först gjordes en efterforskning på vad som finns på marknaden. Sedan 
gjordes brainstorming för att få fram teoretiska lösningar. Kontakt togs med 
företag som hade erfarenhet av att tvätta containrar/lådor. Efter diskussion 
med företaget togs koncept lufttryck fram.      
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3.2.4  Mätningar 

Planeringen i hallen gjordes efter att konceptet för flödet valdes ut. Koncepten 
genererades genom resonemang och med teorier kring lean. Hallen har mätts 
med lasermätare och måttband med informationen har en ritning gjorts. 
Lasermätaren som användes visas i figur 8 nedan. Ritningen som togs fram 
genom mätningen användes för att göra olika koncept till layouten i hallen.  

 
Figur 8: Laseravståndsmätare från Leica 

 
 

3.3  Spagettidiagram 

Genom observationer av hur truckarna i den givna hallen kör i nuläget, 
skapades ett spagettidiagram för att lättare visa hur det är tänkt att 
trucktrafiken ska ta sig fram och tillbaka i hallen. Detta ansågs vara en 
lämplig metod, eftersom dagens trucktrafik fungerar bra och då 
arbetsmomenten i stora drag kommer vara sig likt det gamla, fanns det ingen 
anledning till att utföra några enorma förändringar för trucktrafiken i den 
givna hallen.  
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3.4  Intervjuer 

Intervjuerna har främst skett genom möten och mejlkonversationer i bilaga 2 
och 3 finns några frågor som tagits upp. Under intervjuerna har frågor 
diskuterats och koncept värderats. Det fanns generella frågor och mer 
specifika frågor för varje intervju beroende på vem som intervjuades. De 
generella frågor gavs lite olika svar på vem som intervjuades. Personerna har 
valts utifrån koppling till det befintliga flödet. Följande personer har 
intervjuats:  
 

● Handledare 
 

● Supply chain manager 
 

● Huvudansvarig för forskning och utveckling på ett externt företag 
 

● Produktingenjör på ett externt företag 
 

● Produktionstekniker 
 

● Produktionschef 
 

● Operatör 
 

● Produktplanerare 
 
Dessa roller har valts ut för att de har en koppling till flödet med olika åsikter 
kring hur flödet kan utföras. Genom att fråga många med olika roller fås flera 
alternativ och nya idéer kring flödet. Handledare har mycket kunskap och 
erfarenhet kring flödet och kan därmed snabbt svara på frågor samt diskutera 
om det skulle fungera i verkligheten. Supply chain manager har överblick 
över alla flöden i fabriken och kan ge svar på hur de olika flöden kan 
samarbeta. Externa företag har specifik kompetens som behövdes vid 
lådtvätten. Produktionstekniker gav nya idéer och hade information om hur 
andra flöden påverkar det givna flödet. Produktionschef har övergripande 
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områden men var insatt i flödet och gav nya idéer. Operatörer har mer 
praktisk kunskap av flödet och kan konkret säga vad som behöver förbättras. 
En produktplanerare har i uppgift att besluta vart resurser inom utveckling, 
konstruktion och andra funktioner ska användas till. 
 
 
3.5  Observation 

Flödet har observerats genom att “gå längs flödet” och se hur det faktiskt 
flödar. De olika processerna, hur material skickas mellan samt hur färgbytet 
går till har observerats. Processerna E, GEX samt silon/behållare 
observerades. Process E innefattar det område där flera extruderare, 
extruderar ut råmaterialet. Medan process GEX innehåller den maskin som 
tillverkar granulat av råmaterialet. Denna informationen är grunden för 
värdeflödesanalys.  
 
Det alternativa flödet där lådor används i dagsläget (bilaga 4) används sällan 
eftersom det är tänkt att kunna användas vid stopp men används även vid 
specialprodukter. Observationer har tagits när en specialprodukt kördes med 
alternativa flödet. Transportsträckor och tider noterades för att kunna 
användas till det nya flödet eftersom det finns vissa aktiviteter som är 
liknande. Med observationen fås större förståelse för hur det nya flödet 
kommer att fungera mer i detalj och med egna tider istället för standardtider 
blir data mer trovärdig.  
 
Vid observationen som gjordes genom att “gå längs flödet”, observerades 
även säkerheten av trucktrafiken i lokalen. Vad som anses vara säkert i detta 
examensarbete är när riskerna för truckkörning enligt arbetsmiljöverket är 
minimerade i lokalen. Meningen med detta är att informera Tarkett om nya 
hjälpmedel eller nya layouter för trucktrafiken i lokalen.  
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3.6  Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys gjordes genom att först se på flödesschema och få 
överblick hur processerna är kopplade till varandra. Med denna förståelse 
gjordes observationer och med informationen från schemat, observationer 
samt intervjuer kunde värdeflödesanalys göras. Först gjordes en skiss av 
kartan med penna och papper där processerna kopplades till varandra och data 
skrevs ned för varje process sedan ritades informationsflödet med kund och 
leverantör.      
 
Lean produktion är grunden för värdeflödesanalys och därmed är lean viktigt 
för analysen. Slöseri har upptäckts, hur material flödar mellan processerna 
granskats, vikten av att jämna ut flödet och flaskhalsar i produktionen vilket 
har analyserats med värdeflödesanalys som har lean i grunden.            
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4  Resultat 

För att få en bra grund till projektet, startades en konceptgenerering relativt 
tidigt. Längre in i projektet har ny information och kunskap uppkommit, 
vilket har givit nya koncept och lösningar till tidigare problem. Även analyser 
av dagens processer har genomförts, eftersom det kan ge värdefull 
information till varför olika detaljer finns i flödet.   
 
Resultatet innehåller de olika koncepten som tagits fram, samt hur vissa 
koncept har blivit utvalda utifrån hur väl de uppfyller målen. De utvalda 
koncepten är endast ett förslag och Tarkett kan välja att gå vidare med ett 
annat koncept. Fördelen med ett erhålla många koncept i ett examensarbete är 
att alla har sina positiva respektive negativa sidor. Vissa är dyrare att 
genomföra medan andra kräver mer trucktrafik. Det viktigaste är att 
identifiera de bästa egenskaperna till det flöde som antas vara önskvärt. 
 
 
4.1  Värdeflödesanalys    

I bilaga 4 finns ett flödesschema som är ett komplement till texten i detta 
avsnitt. Flödet börjar med att råmaterial transporteras från extrudern (E) till 
tillverkning av granulat (GEX). E kan köra 1,15 och GEX kör för tillfället 1,0 
vilket är en referens för hastigheten hos de andra maskinerna i det givna 
systemet. Däremot har GEX en möjlighet att utöka detta värde för att komma 
i samma hastighet som E (1,15). Anledningen till att GEX enbart kör 1,0 är på 
grund av att resten av flödet begränsar hastigheten i systemet. Ifrån GEX 
transporteras materialet till cyklon (S0), där material fångas upp och separeras 
från luftflödet med centrifugalkraft. Detta delar sedan upp sig i två 
produktionslinjer, vilket leder mot S1 eller S2. Vilken av dessa två det blir 
beror på vald produktionslinje. Från S1 eller S2 tas materialet till A219 (0,77), 
vilket är den stora begränsningen för detta system (figur 9).  
 
Mellan S0 och S1 eller S2 finns ett alternativ där man kan fylla lådor med 
material, som kan arbeta i samma hastighet som E (1,15). Dessa lådor kan 
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antingen tas till lager eller användas för att fyllas i fickor som leder material 
till S1 eller S2, vilket sedan skickas till A219. Efter några dagars produktion 
kan E byta linje och köra materialet i A204, vilket gör ett golv med högre 
densitet samtidigt som den blir mer fylld med fyllmedel. A204 har samma 
hastighet som E (1,15). Lådsystemet är idag mycket tidskrävande, då lådorna 
behöver dammsugas efter användning, eftersom det finns rester av material 
som av någon anledning har fastnat i botten eller innerväggarna av lådan. Mer 
information om lådan finns i bilaga 12. Lådans utseende visas i bilaga 13. I 
nuläget används lådsystemet sällan på grund av den manuella städningen samt 
att det “vanliga” flödet anses fungera bättre. Däremot används lådsystemet när 
det framkommit ett stopp i flödet mellan S0 och S1 eller S2.  
 
Flödet sitter ihop på så sätt att om produktionen stannar, kan de endast köra 
lite till eftersom behållarna har begränsat med material. Det finns möjlighet 
till att fylla på med material genom behållarna med lådor (alternativt flöde), 
men även detta kombinerade system kommer ge upphov till stillastående 
timmar.   
 
Sammanfattningsvis begränsar cyklon/silorna S0, S1, S2 en ökning med 15% då 
de maximalt kan köra 1,08, största begränsningen är i slutet på flödet, maskin 
A219 då den kör 0,77. Vid färgbyte måste S1, S2 rengöras och vid lådfyllning 
måste lådorna rengöras. Dessa begränsningar gör att dagens flöde inte kan öka 
produktionen.   
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Figur 9: Värdeflödesanalys för dagens flöde 

 
 

Icke värdeökande aktiviteter men nödvändigt är färgbyte. Bytet är nämligen 
nödvändigt, eftersom golvet annars får färgfel. Bytet är samtidigt icke 
värdeökande för kunden, då kunden inte betalar extra för färgbyte. 
Ojämnheter som orsakas av produktionsstopp delvis på grund av färgbyte och 
A219 som utgör en flaskhals i flödet. Det förekommer även att material 
(granulat) kommer från andra linjer, för att köras genom silo/behållare som 
skickas till A219. Detta påverkar det ordinarie flödet, då det sker ett avbrott 
med material från andra linjer. 
 
Förbättring av befintliga flödet 
Med värdeflödesanalys uppkommer det förbättringsmöjligheter för det 
befintliga flödet. En standard när det alternativa flödet ska användas kan 
minska produktionsstopp. Istället för att vänta på att ordinarie produktion ska 
börja igen efter produktionsstopp kan tiden gå länge. Här kan en standard 
undvika produktionsstopp, då den alternativa produktionen kommer igång 
tidigare. Alternativa flödet bygger upp ett säkerhetslager vilket ska användas 
vid produktionsstopp för fortsatt produktion. Att städa mellan färgbyten är 
slöseri men nödvändigt, vilket kan begränsas med en standard. 
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4.1.1  Fortsatt analys med förbättringscykeln, planering 

Relationsdiagram 
I början av planeringsfasen gjordes ett relationsdiagram, där principerna för 
att uppfylla ett lean-flöde blev implementerat i diagrammet tillsammans med 
informationen som givits under projektets början, se figur 10. Därefter har 
pilar dragits från ett påstående till ett annat, för att visa vilka orsaker ett 
påstående har för verkan hos det sammanlänkande påståendet.  
 
Detta diagram kan sedan visa de två påståenden som anses vara en flaskhals 
respektive en pådrivare, där en flaskhals indikerar det påstående som har flest 
ingående pilar, det vill säga att många påståenden orsakar en verkan på 
påståendet som ska kallas flaskhals. I denna analys resulterades påståendet 
“ökad hastighet på flödet” till att vara en flaskhals, då denna verkan tas fram 
när följande orsaker uppstår: “mer effektivt”, “kontinuerliga flöden där 
problemen syns” och “standardiserat arbetssätt”.  
 
I ett relationsdiagram är det även viktigt att ta fram en pådrivare, då denna 
utgör det påstående som har flest utgående pilar, det vill säga att många 
påståenden har en verkan från orsaken hos pådrivaren. Detta har resulterat till 
att påståendet “standardiserat arbetssätt” är en pådrivare, eftersom orsaken tas 
fram när följande påståenden verkar: “undvik överproduktion”, “eliminera 
slöseri” och “ökad hastighet på flödet”.  
 
Med hjälp av detta resultat blev det lättare att strukturera upp de komplexa 
relationerna mellan de olika delarna i problemet, eftersom det var svårt att 
strukturera upp problemet på ett normalt vis, likt matriser.  
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Figur 10: Relationsdiagram för ett lean-flöde 

 
Träddiagram 
I figur 11 finns det slutliga träddiagram som skapats i förhållande till 
huvudproblemet, vilket är att flödet inte kan köra 100% av kapaciteten från 
extrudern. Utifrån detta har följande tre orsaker till huvudproblemet tagits 
fram: “flaskhalsar”, “stopp” och “icke värdeskapande processer”, där dessa 
orsaker blev introducerades tidigt i arbetet.  
 
Dessa orsaker har därefter dragits ut till mer specifika sektioner eller 
aktiviteter i flödet, där flaskhalsarna i flödet orsakas på grund av följande tre 
sektioner: “A219”, “S1” och “S2”. Orsakerna till att det blir stopp i flödet 
beror på flera olika anledningar, men “S1”, “S2” och “färgfel” anses utgöra en 
stor del av detta problem. De icke värdeskapande processerna är även något 
som behöver lösas, då Tarkett förlorar mängder med resurser på aktiviteter 
som exempelvis färgbyte.  
 
Sista steget i ett träddiagram är att hitta troliga lösningar för de specifika 
sektionerna eller aktiviteterna som har ansetts vara en orsak till 
huvudproblemet. Problemet med flaskhalsarna var att det tar tid att städa de 
S1 och S2, men även att A219 begränsar flödet. För att lösa detta behövde 
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främst S1 och S2 tas bort, och slutligen bestämdes det att hela on-line flödet 
skulle tas bort och ersättas med ett nytt flöde. För att förebygga problemen 
med stopp statistiken bestämdes det även här att S1 och S2 behövde minskas 
eller elimineras helt. Däremot är det tänkt att det nya flödet ska erhålla någon 
form av teknik som kan städa för att lösa problemet med färgfel. På grund av 
färgfelet måste en bit av golvet klippas för att ta bort felet.  då det är svårt för 
operatörerna att få det lika rent varje gång.  
 
För att lösa problemet med färgbyte ansågs det lämpligt att dela upp de olika 
färgerna i lådor. Denna del noterades efter att lådfyllningen sågs som en bra 
ersättning till dagens flöde. Med denna uppdelning har huvudproblemet blivit 
uppdelat i ett flertal mindre problem, vilket har resulterat till tänkbara 
lösningar för de mindre problemen. Dessa lösningar arbetades sedan vidare 
med för att hitta olika koncept och därefter lösningen till problemen. 
 

 
Figur 11: Träddiagram för dagens flöde 

 
Matrisanalys 
Matrisanalys är det enda ledningsverktyget som kan hantera numerisk 
information, vilket gör att den inte är önskvärd i planeringsfasen av 
förbättringscykeln. Detta är givet eftersom numeriska data tas fram efter 
planeringsfasen. I och med att examensarbetet endast har till uppgift att ta 
fram lämpliga koncept till en lösning, kan arbetet inte utföras längre än till 
denna fas. Det ansågs även vara lättare att komma på logiska lösningar till 
problemen, då matrisanalysen fråntogs som en faktor i idégenereringen. 
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4.1.2  Framtida arbete: analys med förbättringscykeln, gör 

Då detta är ett teoretiskt examensarbete med förändringar som lär innebära 
stora investeringsbelopp för Tarkett är det svårt att genomföra lösningarna på 
en praktisk nivå. Istället har fokuset varit på att erhålla ett flertal koncept, där 
Tarkett kan arbeta vidare med dessa och se ifall de skulle vilja investera 
vidare i koncepten. Det har även gjorts olika intervjuer med kunnig personal 
på Tarkett, då valideringen från dessa parter behövdes för att hitta de 
koncepten som främst ska tas upp i denna rapport.  
 
 
4.1.3  Framtida arbete: analys med förbättringscykeln, studera 

Likt gör-fasen blir även denna del av förbättringscykeln svår att utföra, 
eftersom denna del endast kommer innehålla hypoteser gällande om 
lösningarna kommer göra några förbättringar för själva huvudproblemet. 
Utifrån de återkopplingar som givits av den kunniga personalen på Tarkett har 
det tagits hänsyn till vilka koncept som verkar bäst lämpade för att lösa deras 
huvudproblem.   
 
 
4.1.4  Framtida arbete: analys med förbättringscykeln, lär 

Fjärde och sista delen av förbättringscykeln går inte att genomföra, då de 
generade koncepten inte finns att visualisera i nuläget. Med detta blir det 
alltså svårt att bestämma ifall åtgärderna har lett till en förbättring. Istället kan 
det endast skapas hypoteser för att bestämma om koncepten kommer uppnå 
målet att genomföra en produktionsökning. 
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4.2  Koncept lådfyllning 

Koncepten som presenteras är de som har tagits fram för fortsatt analys efter 
konceptgenereringen. Tre koncept har valts ut att gå vidare med. Det första 
konceptet presenteras är lådfyllning: 
 
Flödesschema för koncept lådfyllning finns i bilaga 5. All produktion går 
igenom lådfyllning. Lådfyllningen är ej en flaskhals utan allt kan köra ungefär 
samma hastighet från E till lådfyllning. Lådor fylls som skickas till två 
lådvändare L1 och L2, där lådorna välts och materialet skickas till A219. En 
buffert på två små separata silon/behållare finns innan A219 för att det ska 
finnas tid för lådbyte. Två lådvändare används då man byter låda på varannan 
lådvändare vilket ger ett stabilare flöde. A219 kan ej ta emot produktionen på 
en gång då det är den största flaskhalsen i detta flöde och lådor kommer att 
behöva lagras. För att de ej ska bli ett för stort lager produceras det bara 4 
dagar med denna process. Sedan kör E mot en annan linje A204. Detta gör att 
lagret behöver användas. Nu kan produktionen fortsätta och lagret minskas 
samtidigt som E kan fortsätta köra mot annan linje. Detta buffertlager gör att 
man går runt flaskhalsen och kan köra 100 %. När lådorna börjar ta slut börjar 
lådfyllningen igen och E producerar till A219 igen.  
 
Detta koncept innebär att hallen måste byggas om och anpassas efter 
lådfyllning. En lådtvätt ska tas fram då dammsuga lådorna som är dagens 
lösning kommer ta för lång tid och för ansträngande när man endast ska köra 
lådor. Det behövs även en annan lokal för lager alt lager och lådvändare 
(planering i hallen) då antalet lådor som ska tas hand om i systemet inte går 
att rymma i hallen. I sin tur behövs mer trucktrafik för att få ett sådant system 
att fungera. Detta koncept innebär ombyggnation, lösning på lådtvätt och 
ökande trucktrafik mellan hall och lager beroende på placering av lager.     
 
 
4.2.1  Lådtvätt 

I nuläget använder Tarkett industridammsugare för att manuellt städa lådorna 
från granulat. Det är svårt att utföra detta arbete, eftersom det lätt kan bli 
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misstag i städningen och lite överblivet granulat kan lätt bli kvar i botten och 
hörnen av lådan. I och med att städningen av lådor är en viktig process för 
detta flöde, krävs det att inga misstag utförs. Samtidigt som den manuella 
städningen kan utgöra misstag, tas även värdefull produktionstid om denna 
ska genomföras samt att det inte är ett hållbart arbete för operatörerna. 
Lösningen till detta problem är tänkt att vara automatisk lådtvätt i det nya 
flödet, vilket tar bort de humana misstagen samtidigt som lösningen ska 
kunna spara produktionstid.  
 
Vid inledningen för att hitta ett lämpligt koncept till lådtvätten upptäcktes ett 
externt företag som specialiserade sig i högtrycks teknologi. Efter att ha 
introducerat uppdraget samt att ge några krav för lösningen som exempelvis: 
ifall lådan ska tvättas med vatten, måste lådan torkas snabbt efteråt. Annars 
kommer det bli många stopptider på grund av detta. Efter detta krav samt att 
granulatet inte ansågs sitta särskilt hårt på lådytan bestämdes det att 
vattentryck inte var en lämplig lösning till lådtvätten. Istället togs följande tre 
koncept fram. 
 
Koncept sänkande platta 
En platta något mindre än öppningen på lådan sänks ned till botten och upp 
igen. Plattan har borstar på sidan och mitt på plattan finns det en installerad 
dammsugare. Plattan ska borsta ned granulat på sidan för att samla allt 
granulat på en plats. Dammsugaren kan därefter få upp granulatet med ett 
svep, istället för att flera omgångar kan krävas (bilaga 6).       
 
Koncept borste 
En borste som roterar och rör sig på sidorna av lådan för att borsta sidorna. 
Granulatet avlägsnas från sidorna för att samlas på botten där borsten 
samtidigt som den roterar dammsuger upp granulat (bilaga 7). 
 
Koncept lufttryck 
Ett system där lådan placeras för att vändas upp och ned. När lådan är 
positionerad upp och ned används lufttryck som blåser bort granulat som 
fastnat en dammsugarrör finns i anslutning till lådan för att få upp granulat 
som blåses runt. Lådan vänds tillbaka och är nu tvättad (bilaga 8).    
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4.3  Koncept one on-line 

I bilaga 9 finns ett flödesschema för att komplettera beskrivningen av 
konceptet. Tanken med denna lösning är att ta bort en av produktionslinjerna 
som finns i dagens flöde, vilket minskar antalet gånger som produktionsflödet 
måste städas vid färgbyte. Denna produktionslinje börjar efter att råmaterialet 
har passerat E, extrudern och en behållare. Den fristående produktionslinjen 
ska därefter innehålla en kylare, vilket kommer användas för att kyla 
granulatet. Linjen innehåller även en ny behållare som är kopplad till en 
lådvändare. Dessa två kommer att samarbeta genom att granulatet kan gå 
genom produktionslinjen till behållaren och sedan till A219, men linjen kan 
även ta emot lådor som är fyllda med granulat för att direkt ta materialet till 
lådvändaren. Produktionslinjen samarbeta tillsammans med koncept 
lådfyllning, som benämnts i föregående avsnitt.  
 
 

4.4  Koncept direktflöde 

I bilaga 10 finns flödesschema. Koncept direktflöde liknar koncept one on-
line skillnaden är att de inte finns någon silo/behållare utan går direkt till 
A219. Nackdelarna med silon/behållare försvinner men systemet blir väldigt 
känsligt. 
 
 
4.5  Matrisdiagram: Konceptpoängsättning 

Matrisdiagram är en av de sju ledningsverktygen, vilket bör användas enligt 
Klefsjö med flera för effektivare planering av förbättringsarbetet. I boken 
poängteras det att ett matrisdiagram är användbart för att hantera verbal 
information, där fokus ligger på att identifiera och värdera samband och 
beroende mellan olika faktorer, där de viktigaste faktorerna ska prioriteras 
samt att en matris också är användbar för att hantera kundkrav som listas 
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gentemot produktspecifikationer. Genom att ta hänsyn till detta har 
konceptpoängsättning tagits fram, vilket är en typ av matrisdiagram.  
 
Konceptpoängsättning är ett verktyg för att jämföra olika koncept med givna 
parametrar, viktfaktor på parametrarna och en skala för poängsättning. Sedan 
multipliceras poäng med viktfaktorn och varje kolumn adderas till en summa. 
Summan kan sedan jämföras mellan de olika koncept.  
 
Viktfaktorn har tagits fram med hjälp av handledare. Där tabell 1 har fokus på 
att minimera stopptid utan att öka antal operatörer. Systemet bör även vara 
enkelt att använda. Tabell 2: Har fokus på att det ska vara lätt att använda utan 
att öka antal operatörer. Tabell 3: är det viktigaste kategorin att undvika 
transporter eftersom det innebär en säkerhetsrisk. För tabell 3 saknas en 
referens då det ej finns något sådant system i dagsläget.     

 
Tabell 1: Konceptpoängsättning för flödet (skala: 1-5) 
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Tabell 2: Konceptpoängsättning för lådtvätt (skala: 1-5) 

 
 

 
Tabell 3: Konceptpoängsättning för placering av lådvändare (skala: 1-5) 

 
 
 
4.5.1  Bedömning 

Konceptpoängsättning är ett verktyg för att jämföra koncept och därmed inget 
facit på hur man ska gå tillväga. Även en generell bedömning av koncepten 
görs och sammanvägas med konceptpoängsättning.  
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Koncept lådfyllning  
Bedöms vara det bästa konceptet då flaskhalsen helt försvinner genom ett 
buffertlager (störst produktionsökning). Att snabbt kunna köra mot andra 
linjer är en stor fördel. Nackdelar är att hallens yta inte räcker till och lagret 
måste helt eller delvis befinna sig någon annanstans vilket medför trucktrafik. 
Ombyggnad i hallen och få yta till ett passande lager är andra utmaningar med 
detta koncept.   
 
Koncept one-online 
Ett kombinerat koncept som kan bli av med flaskhalsen genom att producera 
mera till lådor men och då bygga upp ett lager långsamt för att sedan kunna 
köra mot andra linjer. Inte lika mycket produktionsökning som koncept 
lådfyllning. Nackdelar är att kombinera dessa kan vara komplicerat i 
praktiken, de blir två olika system. Problemen men silon/behållarna finns kvar 
(färgbyte och stopp). Nackdelarna från lådfyllning tillkommer.     
 
 
Koncept direktflöde  
Bedöms som koncept one-line men problemen med silon/behållare finns ej. 
Komplicerat och inte lika stor produktionsökning som lådfyllning. Nackdelar 
från lådfyllning tillkommer. 
 
Processbeslutsdiagram 
I slutet av planeringsfasen gjordes ett processbeslutsdiagram, se figur 12. För 
att komma fram till målet av projektet, det vill säga en produktionsökning. 
Implementerades koncepten för planeringen av hallen. Dessa utvärderades 
sedan baserat på vilka problem som kan uppstå med respektive koncept. 
Slutligen eftersöktes motåtgärder för att se till att det nya flödet går mot det 
bestämda målet även om de noterade problemen uppstår.  
 
Koncept lådfyllning antas ha problem med buffertlagret, då denna har en 
begränsning på hur många lådor som får tas in. Detta problem blev däremot 
åtgärdat genom att Tarkett regelbundet behöver förbruka lådorna och därefter 
förhindra ett för stort buffertlager. Ett annat problem med koncept lådfyllning 
var att det inte fanns något system för lådorna. Motåtgärder till blev att införa 
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en standard, vilket gör att inga lådor ska bli borttappade och att truckförarna 
ska på ett lätt sätt finna rätt låda i lagret. Dessa åtgärder ansågs vara utvalda, 
och blev därefter markerade med ett U. 
 
Koncept one on-line och koncept direkt flöde förväntas bidra med större 
komplexitet, då en stor del av flödet försvinner och ersätts med ny teknik. 
Detta har däremot kunnat bli åtgärdat med ett system/en standard för byte 
mellan lådflöde och line-flöde, men då detta bör bli för svårt och icke-
gynnsamt att genomföra har åtgärden blivit markerat med ett kryss, X. 
 

 
Figur 12: Processbeslutsdiagram för nya flöden 
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4.6  Analys av dagens trucktrafik i hallen  

När den givna hallen observerades var det oftast två truckförare som jobbade i 
hallen. Det fanns även en oskyddad operatör som hade i uppgift att städa 
tomma lådor från granulat rester samt att plasta in de fyllda lådorna som är 
redo att skickas till lager. Samtliga hade i uppgift att hålla ett öga på bandet 
där lådorna fylls, ifall den slutar fungera.  
 
Redan i dagsläget anses det finnas bra säkerhet i den givna hallen, då det finns 
skyltar, markeringar och staket som avskiljer gående som inte arbetar i flödet 
från trucktrafiken. I början av examensarbete gavs en introduktion av Tarkett 
gällande säkerheten i fabriken och vad de olika skyltarna och markeringarna 
varnar för. En skylt som syns regelbundet i fabriken är att alla gående måste 
ha en kepshjälm, skyddsskor och reflexväst för att vistas i fabriken, vilket kan 
skydda mot många arbetsskador, stora som små.  
 
Truckförare 1 har i uppgift att placera tomma lådor på bandet så fort det finns 
plats. Eftersom bandet är långt, långsamt och det finns endast en 
lådfyllningsstation är det lämpligt att fylla bandet med så många lådor som 
möjligt för bästa effektivitet. Lådfyllningsstationen är utrustad med en sensor 
som kan identifiera när en låda är under lådfyllningen, vilket sedan tillåter den 
att avge granulat ner i lådan. Denna truckförare har vid speciella tillfällen 
även i uppgift att ta fyllda lådor till F, som är en lådinmatning till 
silo/behållare i det nuvarande flödet. Vanligtvis tas fyllda lådor till lagret 
direkt, men det kan finnas tillfällen då det behövs en specifik färg i flödet. 
Under observationen noterades det att truckförare 1 lämnade hallen för att 
utföra en annan arbetsuppgift, men endast när magasinet för tomma lådor på 
bandet var väl fullt. 
 
Truckförare 2 har i uppgift att ta de nyligen fyllda lådorna från bandet och 
lämna den åt operatören, som ska märka och plasta igen öppningen på lådan 
med en plastfilm. Under tiden som operatören utför detta arbete, kör 
truckförare 2 till lagret med en färdigplastad fylld låda och kommer tillbaka 
med en tom låda som operatören har i uppgift att städa senare. När operatören 
har förseglat lådan med plastfilmen ska lådan antingen förvaras i hallen åt 
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truckförare 1, som därefter ska lägga ner den i process F, eller tas lådan direkt 
till lagret där den får avvakta tills den behövs.  
 
 

4.7  Nya flödet: lådfyllning 

Lådfyllning är flödet som valdes ut att gå vidare med (bilaga 5). Underlag för 
beslutet är konceptpoängsättning, intervjuer och bedömning. Detta flöde ska 
planeras i hallen och få bättre beskrivning över hur det kan fungera i 
verkligheten. Koncept lådfyllning beskriver flödet där granulat går genom 
lådor som fylls. Teknik som behövs finns till stor det redan på företaget. 
Lådfyllningsstation finns i hallen och lådvändare används i annan del av 
företaget. Dessa tekniker är väl beprövade. Det som behöver tillkomma är 
teknik för lådtvätt samt mer golvyta eller på annat sätt kunna ta hand om ca 
200 lådor.  
 
Tomma lådor körs till lådfyllningsstationen där lådor fylls. Sedan markeras 
lådorna och en platsfilm läggs på som skydd. Lådorna som ska till produktion 
direkt körs till lådvändaren och de som ej kan förbrukas läggs som 
buffertlager. Tomma lådor går genom lådtvätten för att sedan kunna användas 
igen. När buffertlagret ska användas tas lådorna från lagret till lådvändaren 
och tomma lådor ställs i lagret.   
 
Endast om produktionsstopp (på grund av det befintliga flödet) kan undvikas 
fås en produktionsökning närmare 8% (bilaga 11). Lådor kan fyllas 15 % 
snabbare vilket utgör en buffert. Med lådflödet kan granulat samtidig skickas 
till andra flöden. Den totala produktionsökningen varierar beroende på 
tillverkningen på de andra linjerna men uppskattningsvis rör det sig om minst 
7 %.  
 
Fortsatt analys för att testa flödet och speciellt den nya tekniken som ska 
tvätta lådor bör göras. Förbättringscykeln kan användas här för tester som 
utförs för att sedan studera flödet och lära sig. Cykeln kan repeteras tills att 
tillräckligt med information för beslutsfattning är möjligt.  
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4.7.1  Lådtvätt: lufttryck    

Lufttryck valdes som koncept till lådtvätten som resultat av poängsättning, 
vilket visas i tabell 2. Även intervjuer och bedömningar gjordes för att ta fram 
konceptet. Med detta koncept är tanken att kombinera en kompressor med 
lådvändaren för att hoppa över eventuella extra steg som hade existerat om de 
övriga koncepten hade valts. Koncept lufttryck kommer även erhålla en viktig 
fördel gentemot de andra koncepten, då investeringsgraden är mycket lägre än 
dess utmanare. Detta antagande kunde göras eftersom den tänkta designen för 
konceptet endast behöver en lådvändare och en kompressor.  
 
 
4.7.2  Planeringen i hallen 

I bilaga 12 finns beräkningar för data som tas upp i texten och bilaga 14 
presenteras planeringen över hallen. I hallen där lådfyllningen befinner sig 
görs en tydlig struktur för trucktrafiken. I den änden där hallen har en öppning 
för truckar kommer fyllda lådorna stå innan de åker vidare till lagret. Alla 
lådor körs till lagret där lådvändare är placerade. När granulatet skickas till 
A219 körs tomma lådor tillbaka till hallen för lådtvätt och fyllning. Varje 
tionde minut fylls en låda. Det behövs 188 lådor på fyra dagars cykel. Efter 
fyra dagar ska lagret förbrukas vilket tar ca 2 dagar sedan måste lådfyllningen 
börja igen. Trucktrafik som går mellan lager och hallen kommer endast 
befinna sig på den delen där öppning till hallen är. Ena sidan (där dörren för 
genomgång finns) är de möjligt att gå men på andra sidan ska man inte kunna 
gå. Den truck som sköter lådtvätt och fyllning av tomma lådor har möjlighet 
att köra i hela hallen. Tomma lådor som placeras i hallen är rena eftersom de 
rengörs direkt efter lådfyllningen. 
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4.7.3  Observationer av lådfyllning  

Spagettidiagrammet (bilaga 15) har vägar för trucktrafiken inritade. 
Observationer på hur truckarna körde i hallen vid lådfyllning samt tillhörande 
aktiviteter gjorde att tider kunde tas. 
 

Tabell 4: Vissa aktiviteter med tillhörande tid 

  
4.8  Trucktrafik för nytt flöde 

Det har gjorts ett spagettidiagram på trucktrafiken för det nya flödet, vilket 
visas i bilaga 14. Denna layout kommer efterlikna nulägets trucktrafik i den 
givna hallen (bilaga 1), då ett standardiserat arbetssätt som undviker stora 
förändringar är en av lean principerna som behöver ligga till grund för denna 
nya layout. Även arbetsmiljöverket hävdar att stora förändringar inom 
trucktrafiken kommer ge upphov till ökade risker för samtliga i lokalen. 
Skillnaden mellan nulägets och den nya trucktrafiken är att silos / behållarna 
som användes i on-line flödet kommer tas bort och ersättas med utrymme att 
förvara tomma lådor, vilket kommer ge upphov till att lättare manövrera från 
de olika arbetsstationerna i hallen.  
 
Det är viktigt att planera trucktrafiken för att undvika personskador. Detta kan 
göras genom att så långt det går avgränsa trucktrafiken från gående och annan 
oskyddad personal. Exempelvis markeringar för körfält och att 
uppmärksamma de områdena med skymd sikt. Tarkett arbetar mycket med 
detta i fabriken för att undvika riskerna.  
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Arbetsstationen som heter lådvändare i bilaga 14 var inte tänkt att existera 
från början, då lådvändare i lokalen kommer tillföra mycket mer trucktrafik 
än om de hade varit i lagret. När lådvändare är i lagret kan truckarna 
transportera fyllda lådor direkt till lagret, för att sedan tömmas när det önskas. 
Med detta system är det tänkt att den onödiga förflyttningen mellan lagret och 
lokalen ska försvinna, vilket krävs när lådorna flyttas till lagret för att de 
sedan ska transporteras tillbaka till hallen för att tömmas. När lådorna har 
tömts och städats ska de transporteras tillbaka till hallen och området i 
arbetssituation “tomma lådor”. Genom att ha lådvändarna i lagret, kommer 
den givna layouten i bilaga 14 samt koncepten ge upphov till att trafiken i 
hallen blir säkrare och risker för skador anses bli mindre. Men tills ett lager 
kan användas till detta flöde har det beslutats att placera lådvändaren 
(kombinerat med lådtvätten) i den givna hallen.  
 
Det finns även fler delar som är tänkt att användas för att utgöra det nya 
flödet. Automatiska truckar är en bra lösning för att undvika stora mängder av 
operatörer, vilket koncept lådfyllning kommer kräva eftersom många lådor 
ska transporteras ut och in mellan lagret och hallen. Automatiska truckar är 
även ett bra komplement för att minska risker för olyckor, då de är utrustade 
med mycket avancerad teknik. Med hjälp av linjer och sensorer ska de 
automatiska truckarna kunna manövrera genom hela flödet på ett säkert och 
effektivt sätt. Automatiska truckar passar ett flöde som är repetitivt, vilket 
trucktrafiken är för lådflödet. Om denna teknik ska appliceras kan det 
förekomma oro bland operatörerna, men tanken är att truckförarna ska 
användas vid mer komplexa uppgifter som utgör ett större mervärde åt 
Tarkett. 
 
Om inte det automatiska flödet appliceras eller bara en del av flödet får 
automatiska truckar är det tänkt att truckförarna ska få bättre förutsättningar. 
Detta kan göras genom att öka komforten hos truckföraren vid arbete. 
Exempelvis kan påfrestningar på nacken vara vanligt förekommande hos 
truckförare, då deras truckar inte är utrustade med hjälpmedel som kan 
motverka detta. Det är därför nödvändigt att implementera hjälpmedel, som 
till exempel en kamera och ett monitorsstöd i hytten för att motverka onödiga 
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påfrestningar. God ergonomi i trucken är också något som arbetsmiljöverket 
tagit upp, eftersom personalen spenderar en hel del tid i denna och antas 
arbeta snabbt med bra precision. En god ergonomi är lätt att införa, då små 
hjälpmedel som exempelvis armstöd, nackstöd eller vibrationsdämpningen 
utgör en stor hjälp vid långa arbetspass.  
 
För att motverka olyckor är det även viktigt att truckföraren innehar bra 
rutiner, då det annars kan bli lätt att missbedöma arbetsuppgifter och därefter 
orsaka fara för omgivningen. Koncept lådfyllning kommer göra att allt 
granulat kommer transporteras genom den givna lokalen (bilaga 1), vilket 
kommer lägga mycket krav på de truckförarna som närvarar. Därför är det 
viktigt att införa pauser eller bara andra arbetsuppgifter, då det är viktigt att 
låta kroppen återhämta sig. 
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5  Diskussion 

Lådflöde ansågs som ett bra alternativt till dagens on-line flöde eftersom de 
problem som finns med flödet går att lösa/minimera med lådflödet. 
Städningen ska ske automatiskt vilket minskar tiden för processen. Färgerna 
kan sorteras med lådorna vilket kan förhindra mycket stopp, då de inte är 
direkt kopplade till föregående flöde. Ett buffertlager finns också tillgängligt 
som gör systemet mer stabilt. Produktionsökningen var svår på grund av 
flaskhalsen, då maskinen som producerar golvet inte kunde ändras på något 
sätt. Däremot kan råmaterial transporteras till olika linjer och sedan utge en 
produktionsökning.  
 
Med lådflöde fås en buffert, som växt efter några dagar. När bufferten 
används kan råmaterial skickas till annan linje, vilket medför att två linjer kan 
pågå samtidigt. Detta leder till en produktionsökning om man ser på båda 
linjerna, men på ordinarie linje kommer flödet inte gå fortare. 
Produktionsökningen kommer från färre antal stopp. Granulatet som fylls i 
lådor fylls 15% snabbare, men flödet (om man endast ser på ordinarie flöde) 
kommer inte få en sådan stor produktionsökning. Ökningen kommer istället 
ge ett färre antal stopp och möjlighet till att kombinera med annan linje. Hur 
stor denna ökningen blir är svårt att förutse men endast med färre antal stopp 
kommer produktionen att öka. 
 
Det nya flödet innebär inte bara en produktionsökning utan också krav på 
system/standard för att utföras. Hur färgerna ska sorteras och vilka lådor som 
ska produceras direkt. Truckar kör omkring lådor där de ska befinna sig samt 
att lådorna behöver märkas upp. Detta innebär att icke värdeskapande 
aktiviteter ökar vilket nämndes innan. Därmed är det inte en självklarhet att 
implementera det nya flödet utan det kan behövas diskuteras vidare. Flödet 
har fördelar som efterfrågades men samtidigt kan det få andra negativa 
konsekvenser. Antal lådor (ca 200) gör att systemet kan bli komplicerat och 
svårare att verkställa i praktiken. Innan ett koncept ska verkställas ska det 
granskas noggrant vilket har påbörjats med detta examensarbete. Efter fortsatt 
granskning och det då går vidare för implementering kan det nya flödet 
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implementeras snabbt eftersom det finns många tekniker på plats (lådvändare 
används på annan linje och fyllningsstation för lådor är redan på plats) det 
som behöver tilläggas är lådtvätten och även mer golvyta. Det nya flödet 
skulle kunna implementeras mycket snabbt eftersom mycket teknik redan 
finns på plats.         
 
När det gäller att implementera teorin måste den inte följas exakt utan det 
gäller att anpassa principerna till situationen till exempel princip 2: 
kontinuerliga flöde. Flöden ska inte ha lager utan flödet ska vara 
kontinuerligt. En stor orsak av lösningen blir buffertlager vilket egentligen 
inte är ett kontinuerligt flöde och vid en första anblick inte stöds av teorin 
men när man noggrannare undersöker det finns det även stöd i teorin med ett 
buffertlager. I teorin nämns det att buffertlager på önskvärda ställen kan 
förbättra hela flödet samtidigt som man försöker minska lager och har 
ständiga förbättringar. Säkerhetsbuffertlager som uppstår med det nya flödet 
anses vara ett ställe där kontinuerligt flöde ej är önskvärt utan ett buffertlager 
innebär möjlighet att köra linjer samtidigt och att förhindra stopp men innebär 
även att antal aktiviteter som är ej värdeskapande men nödvändiga ökar. Att ej 
nödvändiga aktiviteter ökar är inte bra vilket teorin är mycket tydlig med. 
Men under vissa förutsättningar kan ej värdeskapande men nödvändiga 
behövas för att förbättra flödet men dessa aktiviteter ska minskas så mycket 
som möjligt.  
 
Dagarna som det ej behöver lådfyllas varierar vilken gör att det kan bli svårt 
om man försöker lägga endast buffertkörning på helgerna. Detta innebär att 
det kan behövas lika mycket personal på helger som på vardagar för att kunna 
använda lådfyllningen på helger. Ofta kan lådfyllning planeras in för att ej 
behöva köras på helger utan buffertlager ska användas men detta är inte alltid 
fallet därav bör man vara beredd att det kan inträffa.   
 
Om A204 inte behöver köras mycket innebär det att produktionsökningen av 
A219 kommer minska. Detta eftersom lådflödet får sin produktionsökning när 
A219 och A204 kan köras samtidigt, men om A204 minskar i produktion kan 
mer köras till A219, vilket gör att produktionsökningen minskar.  
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Konsekvenser 
Det föreslagna flödet medför vissa konsekvenser som bör ses över. lådtvätten 
har tagits fram med koncept och intervju med externa företag men är ej testat 
vilket bör göras då det är många lådor i cirkulation. Lådtvätten är ett nytt 
moment och en ny teknik i flödet, därför bör tekniken utvärderas. Det finns 
möjlighet att fortsätta samarbete med externa företag för att utföra tester. Att 
dammsuga manuellt skulle utgöra ett slöseri som tar tid till skillnad från 
lådtvätt där lådan tvättas på samma station som den töms då sker det endast en 
liten fördröjning alltså mindre slöseri. Lådtvätten behöver fortsatta analyser 
för att säkerhetsställa att den fungerar och kunna utvärdera om den är 
tillräckligt bra. 
 
Den ökande trucktrafiken i hallen utgör en konsekvens, eftersom det blir 
mycket transport i hallen, men även mellan hallen och det tänkta lagret. Med 
koncept lådfyllning är produktionsökningen bra, men om endast hallen 
används utan ett extra lager/yta ökar risken för olyckor i hallen på grund av att 
utrymmet är mycket begränsat. Ifall automatiska truckar används kan man 
komma ifrån denna konsekvens, då truckarna kan kommunicera med 
omgivningen på ett säkrare sätt.  
 
Lageryta och system för lagring är andra konsekvenser som behöver ses över. 
Vid lagring av granulat med olika färger i lådor behövs ett system som gör att 
rätt färg finns tillgängligt och att operatören ej behöver leta efter lådorna.   
 
Vilken typ av golvprodukter passar bäst att använda sig av i flödet? Är det 
bästsäljarna eller de som säljer mindre bra? Eftersom man får en 
produktionsökning är det bästsäljarna som ska köras vilket var känt från 
början men det finns även en möjlighet för mindre säljande produkter. När en 
ovanlig produkt köps i en liten mängd måste det ändå minst produceras en 
viss mängd som är större än den som kunden vill köpa. Att ha dessa färdiga 
golv i lager är slöseri men med flödet kan lådorna som inte används lagras i 
granulat vilket gör att de ej behöver tillverkas. Antingen kan det lagras på 
väntan av en köpare eller kan det finnas möjlighet för granulatet kan användas 
för att mixtra med en annan färg så att det finns en köpare. Att mixtra så att 
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det blir en annan färg beror på vilka färgerna som de ovanliga färgerna är i 
men möjligheten finns.      
 
Alternativa lösningar 
Alternativa lösningar istället för det föreslagna flödet skulle kunna vara att se 
över befintligt flöde för att göra det mer värdeskapande och effektivt. Att göra 
en standard för det befintliga flödet för att minska antal stopp och börja ett 
förbättringsarbete. Det alternativa flödet används inte alltid vid 
produktionsstopp utan ett försök till att starta ordinarie flöde görs istället men 
kan resultera i timmar av produktionsstopp. En standard som bestämmer när 
alternativa flödet böjar på grund av produktionsstopp skulle kunna minska 
produktionsstopp. Det kan handla om att det ska gå en viss tid eller vid en 
speciell orsak då ska byte ske till alternativa flödet. Med en sådan standard 
kan storleken på silon/behållare minskas då det finns beredskap för det 
alternativa flödet.      
 
Rekommendationer för fortsatt analys 
Att undersöka konsekvenserna för att testa och säkerhetsställa lådtvätten 
sedan kan flödet testats och utvärderas med fortsatt analys med gör, studera 
och lär i förbättringscykeln. Där flödet testats enligt plan för att sedan kunna 
göra studera och lär faserna. Detta för att testa och utvärdera det föreslagna 
flödet. Observationerna på det alternativa flödet visade till viss del hur flödet 
kan fungera med test på det föreslagna flödet i sin helhet bör göras.     
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6  Slutsats 

Frågeställningarna från rubrik 1.4 presenteras här med korta svar 
● Hur ska det nya flödet se ut från extrudering av granulat (E) till 

inmatning av material för maskinen som tillverkar golv av granulatet 
(A219) med avseende på förväntad produktionsökning? 

○ Nya flödet: lådfyllning ska användas mellan E och A219 
● Kan produktionsökningen nå 15% med det nya flödet? 

○ Produktionsökning är beräknad till närmare 8 % och kan 
beroende på hur andra linjer körs nå en högre 
produktionsökning men 15 % kan inte garanteras  

● Hur kan det föreslagna flödet planeras i den givna hallen? 
○ Förslag på planeringen visas i bilaga 14 

 
Lådfyllning 
Nya flödet från extrudering av granulat till inmatning av A219 blir lådflöde 
för flödesschema, se bilaga 5. Flödet valdes för att det kunde åstadkomma det 
som var målet: undvika produktionsstopp och få en produktionsökning. Men 
flödet behöver fortsatt analys med förbättringscykeln för att kunna studera 
och lära sig av flödet. När flödet har blivit testat och godkänt kan det snabbt 
bli implementerat, eftersom nästan all teknik finns på plats (utom lådtvätten). 
Planeringen av flödet i den givna hallen finns i bilaga 14 där fyllda lådor, 
tomma lådor, lådvändare och lådfyllningsstation är placerade.   
 
Nya flödet: Lådfyllning fördelar 

● Flödet blir mindre känsligt för stopp eftersom produktion i låda kan 
använda sig av tidigare fyllda lådor. Potential för att undvika många 
timmar produktionsstopp  

● Lådor kan fyllas med runt 15 % snabbare jämfört med att köra on-line 
flöde till A219 

● Produktionsökning på grund av att undvika produktionsstopp ca 8 % 
● Uppskattad total produktionsökning minst 7 % med möjlighet till mer 

beroende på andra linjer 
● Snabba färgbyten 
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● Möjlighet att använda granulat som ingen köpt till annan färg som det 
finns ett kundbehov till  

 
Nya flödet: Lådfyllning nackdelar 

● Mer komplicerat system med buffertlager 
● Ny teknik behöver implementeras (lådtvätten) 
● Icke värdehöjande men nödvändiga aktiviteter ökar 

 
Standardiserat arbetssätt 
Ett standardiserat arbetssätt ska implementeras för att uppnå det önskvärda 
flödet. Denna standard kommer göra att operatörerna är mer säkra på vad de 
gör och varför. Med detta kommer en ökad hastighet på flödet medföras, 
tillsammans med att slöseri elimineras och att överproduktion undviks.  
 
De standardiserade arbetssätten som ska införas i koncept lådfyllning ska 
innefatta saker som att operatörerna stegvis vet vad som ska hända. Till 
exempel ska truckförarna ha en standard, där de hela tiden vet vart de ska ta 
vägen efter ett genomfört steg. De ska även veta vad de behöver göra om 
något inte går som tänkt i processen.  
 
Lagret kommer också erhålla en standard (en standard för placering av lådor 
finns, men ska ses över hur bra den passar med flödet lådfyllning), där 
operatörerna vet vart lådorna ska placeras för att kunna hitta dem igen. 
Operatörerna behöver veta att lådorna i buffertlagret måste konsumeras 
regelbundet för att minska på slöseriet annars behövs det mer yta, ökad 
förflyttning samt leder till överproduktion som inte ger något värde för 
kunden. 
 
Alternativ lösning: Förbättringspotential för befintligt flöde 

● En standard för att starta det alternativa flödet när det är 
produktionsstopp. 

● Säkerhetslager för fortsatt produktion under produktionsstopp. 
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Bilaga 1 - Ritning över hallen 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till Tarkett 
Syfte:  

● Få en större förståelse för uppgiften och hur den kan angripas.   
 
Allmänna frågor: 

● Finns det någon känslig information som inte får finnas med i 
examensarbetet.  

 
Frågor för produktionsflödet: 

● Hur anser ni att det befintliga flödet fungerar? (allmänna reaktioner) 
● Vad är viktigast att förbättra? (gjordes med konceptpoängsättning)  
● Vad finns det för befintlig/beprövad teknik på Tarkett som kan 

användas i ett flöde? 
● Hur påverkar de andra flöden det befintliga flödet?  
● Vad är de för golvprodukter som tillverkas vid det befintliga flödet?  
● Vad är kundbehovet? 
● Hur ofta används det alternativa flödet och varför?  
● Hur anser ni att det alternativa flödet fungerar? 
● Vad behöver förbättras för det alternativa flödet? 
● Hur anser ni att det nya flödet (allmänna reaktioner)  
● Vilka koncept föredrar ni? 
● Att använda sig av ett buffertlager är oftast inte rekommenderat, hur 

ser ni på det? 
● Vart kommer råvaran ifrån? 

 
Frågor för lådor:   

● Hur många lådor finns tillgängliga på Tarkett? 
● Hur lång tid tar en lådvändare att vända en låda och sedan tillbaka? 
● Vad är de för sort låda? 
● Hur mycket granulat fylls i en låda? 
● Låter det beräknade antalet lådor som en rimlig siffra? 
● Hur ofta kommer det material från andra linjer? 
● Hur stor är mängden material från andra linjer? 
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Frågor för transport: 

● Är det lämpligt med ökad trucktrafik mellan hall och lager?  
● Några förslag på hur detta kan lösas? 
● Hur mycket automatisk trucktrafik bör implementeras i 

produktionsflödet? 
● Hur repetitivt är körningen med truckar? 
● Problem med trucktrafik? 

 
Frågor för lager: 

● Hur ser lämpligheten ut för en lagerplats?  
● Några förslag om lämpliga system för att hålla koll på lådor i lagret? 
● Hur ser möjligheten ut att göra ett lager på höjden? 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor till externa företag 

Syfte: 
● Hitta en bakgrund inom olika redskap för att sedan bestämma om 

deras produkter kan åstadkomma den vision som Tarkett har för 
lådtvätten.   

 
Uraca - High-pressure technologies: 

● Har ni en lämplig lösning till problemet gällande lådtvätten? 
● Om vatten används till lådtvätten kan det torkas efter cirka 10 

minuter?  
● Kan luft användas istället för vatten i era produkter, eftersom 

granulatet inte sitter hårt i lådan? Detta hade nämligen tagit bort 
torkningsprocessen i flödet.  

● Är det möjligt att utföra lådtvätten automatiskt med era produkter? 
● Kan en bra lösning vara att vända lådan 180 grader och använda 

tryckluft underifrån? 
 
Atlas Copco Compressor AB: 

● Har ni möjlighet att utföra ett automatiskt styrsystem med en 
kompressor? 

● Går det att använda Tarketts nuvarande Atlas Copco kompressor i 
styrsystemet? 
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Bilaga 4 - Dagens flöde 
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Bilaga 5 - Lådfyllning 
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Bilaga 6 - Koncept sänkande platta 
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Bilaga 7 - Koncept borste 
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Bilaga 8 - Koncept lufttryck 
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Bilaga 9 - One on-line 
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Bilaga 10 - Direkt flöde 
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Bilaga 11 - Beräkningar: 
Produktionsökning genom att undvika 
produktionsstopp 

Data som har tagits fram till dessa beräkningar är endast ungefärliga och de 
resultaten som tas fram från beräkningarna har en varierande noggrannhet och 
är möjliga om inga problem inträffar under förloppet. 
 
Information taget från stoppstatistik under 2018: 

- Den totala stopptiden för A219 är 1874 h. 
- A215 har en stopptid på grund av A219 som varar 247 h. 
- A216 har en stopptid på grund av A219 som varar 102,5 h. 
- Stopptid för A219 på grund av materialbrist är sammanlagt 114,5 h. 
- Stopptid för A219 på grund av maskinbyte är sammanlagt 55,75 h. 

 
Hur många timmar per år: 
365 24 8760 ℎ 
 
Hur många timmar som A219 kan köra: 
8760 1874 6886 ℎ 
 
Antal stopptimmar som antas försvinna från statistiken när det nya 
flödet ersätter A215 och A216: 
247 102 5 114 5 55 75 519 75 ℎ 
 
Antal timmar utan stopp med det nya flödet: 
6886 519 75 7405 75 ℎ 
 
Produktionsökningen baserat på stopptider från 2018 och vilka faktorer 
som A219 tar bort: 
7405 75
6886

1 076, vilket motsvarar en ökning med närmare 8 %. 
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Bilaga 12 - Beräkningar: Antal lådor 

Data som har tagits fram till dessa beräkningar är endast ungefärliga och de 
resultaten som tas fram från beräkningarna har en varierande noggrannhet och 
är möjliga om inga problem inträffar under förloppet. 
 
Information 

- En låda rymmer 1,1 ton granulat.  
- Fyllningsstation pumpar ut 6,5 ton granulat varje timme. 
- A219 kan maximalt ta emot 5 ton granulat varje timme. 

 
Fyllningshastighet för en låda 
1100
6500

60 10 å  

 
Antal lådor som pumpas ut i timmen 
60
10

6 6 å ℎ 

 
Mängd lådor fyllda med granulat som kan gå till A219 respektive lagret 
5
6 6

100 76% respektive 100 76 24% 

 
Mängd granulat som går till A219 respektive lagret 
0 76 6 6 5 å ℎ 120 å  respektive 0 24 6 6
1 6 å ℎ 38 å  
 
Totala antalet lådor som behövs för att tillfredsställa A219 varje dag 
120 38 158 å  
 
Antalet lådor i lagret efter fyra dagar 
1 6 24 4 153 6 å 4  
 
Antalet lådor i lagret efter tre dagar 
1 6 24 3 115 2 å 3  
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Antalet lådor i lagret efter två dagar 
1 6 24 2 76 8 å 2  
 
Mängd granulat som A219 kan omsätta på ett dygn 
5 24 120  
 
Antalet lådor som behövs efter fyra dagars produktion 
158 å 30 ö 188 å  
 
Antalet lådor som behövs efter tre dagars produktion 
116 å 30 ö 146 å  
 
Antalet lådor som behövs efter två dagars produktion 
77 å 30 ö 107 å  
 
Tiden som trucken har att placera en ny låda i lådvändaren, innan 
bufferten till A219 är slut 
5000
60

83 3 → 500
83 3

6  
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Bilaga 13 – Låda 
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Bilaga 14 - Ritning över placering 

 

 



93 
 

Bilaga 15 - Spagettidiagram över det nya 
flödet 
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