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Abstract 

Change is taking place all the time and it has happened as much for the last 50 years as in the 

entire human history. Hence changes are taking place at an ever higher rate, it is a must for 

companies to keep up with the development and streamline themselves to not be outdone by 

other companies. Companies compete with each other by offering high quality products at 

attractive prices with short lead times. Lean philosophy has become a widespread tool for 

companies to work with in this necessary streamlining work. 

The purpose of the work in this report is to streamline the manufacturing of elementary 

products at the case company. The reason has been to chart how the production process works 

today by performing a value-flow analysis. Our project is based on the value-flow analysis to 

find what deficiencies there is in the production and create an improved future position. 

Value-flow analysis, shortened VSM in literature, is a Lean production tool for mapping the 

flow of a product or service. It is a visual tool that helps identify value-enhancing and non-

value enhancing parts and clearly illuminate wastes. 

The case company has a large product mix where many of the products undergo different 

processes, making it difficult to perform a proper value-flow analysis. We constrained our 

work to the 80/20 products and within these products found a suitable product family for our 

value-flow analysis, which symbolizes a large part of the case company's production. The 

improvements we propose mean a significant reduction of lead time within the production, 

which means more efficient production with lower costs and shorter delivery times. 

The production strategy we present that in theory leads to a significant reduction in lead time, 

requires further investigations and needs to be adapted to the case company's production with 

a high product mix before implementation. 
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Sammanfattning 

Förändring sker hela tiden och de senaste 50 åren har det hänt lika mycket som under 

människans tidigare historia. Alltså sker förändringar i ett allt högre tempo. Det är ett måste 

för företag att följa med i utvecklingen och effektivisera sig för att inte bli utkonkurrerade av 

andra företag. Företag konkurrerar med varandra genom att erbjuda produkter av hög kvalitet 

till ett så attraktivt pris som möjligt med korta ledtider. Lean-filosofin har blivit ett utbrett 

verktyg för företag att arbeta med i detta nödvändiga effektiviseringsarbete.  

Syftet med arbetet i denna rapport är att effektivisera elementtillverkningen på fallföretaget. 

Grunden har varit att kartlägga hur produktionsprocessen fungerar idag genom att utföra en 

värdeflödesanalys. Utifrån den har vi sedan byggt vårt arbete för att se vilka brister som finns 

i produktionen och skapa ett förbättrat framtida läge.  

Värdeflödesanalys, förkortat VSM inom litteraturen, är ett verktyg inom Lean produktion för 

att kartlägga flödet för en produkt eller tjänst. Det är ett visuellt redskap som hjälper att 

identifiera värdehöjande och icke värdehöjande delar och tydligt belysa slöserier.  

Fallföretaget har en stor produktmix där många av produkterna genomgår olika processer, 

vilket gör det svårt att utföra en korrekt värdeflödesanalys. Vi avgränsade oss till 80/20-

produkterna och där hittade en lämplig produktfamilj till vår värdeflödesanalys, som 

symboliserar en stor del av fallföretagets produktion. De förbättringsförslag vi framför 

innebär en markant sänkning av ledtiden i produktionen vilket innebär en effektivare 

produktion med lägre kostnader och kortare leveranstider.  

Den produktionsstrategin vi presenterar som i teorin leder till en markant sänkning av ledtiden 

kräver ytterligare undersökningar och behöver anpassas till fallföretagets produktion med en 

hög produktmix innan implementering.  
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Förord 

Denna rapport avhandlar arbetet som utförts på Calix AB våren 2018 och är resultatet av ett 

examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet med inriktning innovation, produktion 

och logistik på Mälardalens högskola i Eskilstuna.  

Vi vill rikta ett stort tack till Calix och de personer vi kommit i kontakt med som hjälpt oss 

under arbetets gång. Utförandet av arbetet på Calix har gettt oss djupare kunskaper inom 

produktion och i synnerhet Lean.  

Ett särskilt tack går till vår handledare på Calix, Mathias Frisk, som varit extra behjälplig 

under arbetets gång. Vi vill även passa på att tacka vår handledare på Mälardalens högskola, 

Filip Flankegård, som gett oss bra feedback och värdefulla tips.  

Vi hoppas att arbetet kommer till användning för Calix.  
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 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Egentligen har det hänt lika mycket under de senaste 50 åren som 

under människans tidigare historia. Hastigheten i förändringarna kan 

sammanfattas i följande faktum: under de senaste 50 000 åren har det 

existerat ca 800 generationer. Av dessa 800 generationer bodde 

omkring 650 i grottor. Och av dessa 800 generationer är det bara en 

eller i bästa fall två generationer som haft tillgång till 

blodtransfusioner, aircondition, kollektiva transportmedel, TV, 

mediciniska läkemedel som verkligen förbättrat den mänskliga 

livssituationen samt formella utbildningssystem som omfattar fler än 

bara en liten elit.” (Jacobsen, 2013 s.13) 

Förändring sker hela tiden, i ett högt tempo. I princip allt förändras - oftast mot 

det bättre – för att utveckla teknik, produkter, företag, människor och hela 

länder. Förändringen har ökat markant de senaste två generationerna, och så 

tänker vi att det även kommer att fortsätta. Det känns idag som ett grundkrav 

på organisationer och företag att ständigt driva en utveckling och förändring 

för att helt enkelt hänga med och kunna konkurrera. 

Lean produktion är en välkänd tillverkningsfilosofi som anammats av 

tillverkningsföretaget världen över. Lean-konceptet innehåller flera olika 

förbättringsverktyg, men man ska inte stirra sig blind på dessa och sedan tro att 

man implementerat Lean i företaget. Lean är ett helhetsystem som ska finnas i 

hela organisationskulturen (Liker, 2009). 

Värdeflödesanalys är ett av verktygen från Lean, som vårt arbete har haft som 

utgångspunkt. Det är ett verktyg man använder sig av för att kartlägga 

värdeflödet av en produkt eller tjänst. Det är ett visuellt redskap som hjälper att 

identifiera värdehöjande- och icke värdehöjande tider (Seth m.fl., 2017). Det är 

ett bra verktyg som hjälpt oss i vårt arbete för att belysa ledtiden och upptäcka 

slöserier.  

Företaget har idag en hög produktmix då elementtillverkningen är 

kundspecifik, vilket har medfört långa ledtider och en hög andel produkter i 

arbete (PIA) i produktionen. Det finns en stor förbättringspotential inom dessa 

områden. Många tar för givet att det skulle vara olämpligt att konstruera ett 

värdeflöde vid kundorderstyrd tillverkning som består av många 

produktvarianter. Det är trots allt möjligt vid många sådana verksamheter att 
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närma sig enstycksflöden och därmed effektivisera tillverkningen (Rother & 

Shook, 2001). 

1.2 Syfte  

Företagets fabrikschef hade som önskemål att effektivisera företagets elementtillverkning. 

Idag är elementtillverkningen väldigt manuell och styrd av vad människan utför. Det innebär 

att effektiviteten, kvalitén och stabiliteten är i stor utsträckning väldigt beroende av individen. 

Produktionen består av en väldigt hög produktmix då elementen har olika utföranden 

beroende på vilken kund de ska levereras till.  

Syftet med vårt arbete var att skapa en effektivare elementtillverkning hos företaget. En 

strävan mot en effektivare produktion kännetecknas av bland annat kontinuerliga flöden 

(Rother & Shook, 2001), eliminering av slöserier (Bergman & Klefsjö, 2012) och låg 

kapitalbindning (Jonsson & Mattsson, 2016).  

1.3 Frågeställningar 

• Hur kan en värdeflödesanalys användas för att hitta förbättringsmöjligheter i en 

produktion bestående av många produktvarianter? 

 

• Var finns den största förbättringspotentialen för en effektivare tillverkning? 

  

• Hur kan man reducera ledtiden i en produktion bestående av många 

produktvarianter? 

 

1.4 Avgränsningar 

Företaget har fler än 200 olika element i produktion idag, där olika element går igenom olika 

processer. För att kunna göra en korrekt och detaljerad värdeflödesanalys så har studien 

endast omfattat en produktfamilj som består av tre av företagets sex populäraste element. 

Dessa tre element går igenom samma processer och förädlingsstegen ansågs representera en 

stor del av sortimentet. En avgränsning som vi fick i vår projektbeskrivning av företagets 

fabrikschef var att vi i möjligaste mån skall arbeta med idéer som inte kräver stora 

investeringar. Resultatet av vårt arbete kommer att presenteras för företaget, men 

implementering av eventuella förbättringsförslag kommer inte att följas upp i denna rapport.  
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 Metod 

Vi började med att kartlägga hur tillverkningen av elementen ser ut idag, med en 

värdeflödesanalys som utgångspunkt. För att möjliggöra en effektivisering var det viktigt för 

oss att tidigt identifiera eventuella slöserier, så att fokus kunde läggas på att eliminera dessa 

och därmed skapa en effektivare tillverkning. 

 

2.1 Fallstudie 

En fallstudie är en forskningsstrategi som fokuserar på att förstå dynamiken som finns i en 

enskild inramning (Eisenhardt, 1989, s.534).  

Syftet är att belysa det generella genom att titta på det specifika (Denscombe, 2016, s. 91).  

Fokus är att studera ett visst ämne på djupet. För att något skall betraktas som lämpligt för en 

fallstudie måste det tillåtas att studeras isolerat ifrån sitt sammanhang. Grundkriterier som ska 

uppfyllas:  

• Vara en helt fristående enhet 

• Ha mycket distinkta gränser 

En fallstudie uppmuntrar till användning av en rad olika typer av data (kvalitativa eller 

kvantitativa) och en kombination av olika forskningsmetoder (observation, intervjuer, 

dokument, frågeformulär) i undersökningen. Detta för att skapa en helhetssyn (Denscombe, 

2016).  

 

2.2 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys är ett verktyg som har sitt ursprung från Toyota Production System, vilket 

idag är mer känt under namnet Lean produktion. En värdeflödesanalys använder man sig av 

för att kartlägga värdeflödet av en produkt eller tjänst. Detta visuella redskap hjälper att 

identifiera värdehöjande- och icke värdehöjande tider, och framkallar förbättringar genom att 

belysa slöserier (Seth m.fl., 2008). Dokumentering av relationer mellan processer och 

styrning, så som produktionsplanering och lagerhantering, underlättas med värdeflödesanalys 

(Braglia m.fl., 2006).  

 

Enligt Rother och Shook (2001) så ska man utföra arbetet av en värdeflödesanalys i följande 

fem steg:  
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I. Val av produktfamilj 

II. Rita karta över nuvarande tillstånd 

III. Rita karta över framtida tillstånd 

IV. Skapa en handlingsplan för genomförandet av framtida tillstånd 

V. Förverkliga det framtida tillståndet 

 

 

I. Val av produktfamilj 

Det är viktigt att välja ut en produktfamilj som man lägger fokus på, såvida inte företaget har 

en liten fabrik med bara några enstaka produkter. Det är för komplicerat att rita in alla 

produktflöden på en karta där produktionen har en stor varians. En produktfamilj är en grupp 

av produkter som i stort sett går igenom samma flöde och utrustningar, samtidigt som det är 

önskvärt om den valda gruppen representerar fler produktfamiljer avseende förädlingssteg. 

Vid en komplicerad produktmix kan man använda sig av en matris där man har de olika 

artiklarna på en axel och tillverkningsstegen på den andra axeln (Rother & Shook, 2001). 

 

II. Rita karta över nuvarande tillstånd 

Det första steget vid uppförandet av en värdeflödeskarta är att placera ut kunden och definiera 

dess krav. Efter att kundens behov har fastställts så skall tillverkningsprocesserna ritas in i, 

förslagsvis med hjälp av processrutor. Processrutor bör endast användas vid de processer där 

produkten förädlas, annars riskerar kartan att bli för omfattande. I processrutan antecknas den 

data som är relevant för värdeflödet och företaget. Vanlig data att registrera är cykeltider, 

ställtider, antal medarbetare som krävs för att köra processen och tillgänglig arbetstid. Under 

utförandet är det viktigt att notera platser där material placeras i mellanlager; de visar var 

flödet stoppas upp. När tillverkningsprocesserna och tillhörande data är insamlade så skall 

leverantören och transporten ifrån denne föras in i kartan. I många fall krävs det ett flertal 

artiklar för att tillverka en produkt, men det räcker att bara rita flödet för en eller ett fåtal 

viktiga komponenter.  

Det finns två flöden att följa vid en värdeflödesanalys: materialflöde och informationsflöde, 

där materialflödet är beskrivet ovan. Medan materialflödet går ifrån vänster till höger på 

kartan (från leverantör till kund) så går informationsflödet från höger till vänster (kund lägger 

beställning -> företaget börjar tillverka). För att börja tillverka en order krävs det material, 

och för att få önskat material ifrån leverantören krävs det att företaget har beställt av 

leverantören. Mellan dessa steg sker kommunikation, som i värdeflödeskartan tecknas med 
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tunna svarta pilar; antingen en rak pil som tyder på muntlig information, eller en pil med ett 

hack som visar på information som sänds elektroniskt (Rother & Shook, 2001). 

 

 

III. Rita karta över framtida tillstånd 

Många massproducerande företag idag bygger sin 

produktion på att ”trycka fram och lagra” produkter, 

vilket är ett av de fundamentala problem som gäller 

för företag som är kvar i massproduktionens logik och 

principer. Processerna i flödet fungerar som isolerade 

öar, där de producerar i enlighet med 

produktionsplaneringen, och inte efter hur efterfrågan 

ser ut nedströms i flödet, se Figur 1. Detta är den mest 

påtagliga orsaken till slöseri i produktionen. Att 

producera för mycket, för tidigt och för fort i 

jämförelse till efterfrågan nedströms leder bland annat 

till överflöd av material och pengar som binds i 

mellanlager.  

För att komma ifrån det massproducerande tänket 

skall alla processer länkas samman – från kunden och 

uppströms till leverantören – i ett jämnt flöde.  

Att beräkna takttiden är en bra start, då 

den avslöjar hur ofta företaget skall 

tillverka en artikel för att kunna möta 

kundernas behov. Nästa steg är att försöka skapa ett kontinuerligt flöde, dvs. producera en 

artikel i taget utan att någon mellanlagring krävs. På värdeflödeskartan kan flera processrutor 

kombineras till en för att påvisa ett kontinuerligt flöde. Där det inte är möjligt att skapa ett 

kontinuerligt flöde kan man istället använda så kallade supermarkets (Rother & Shook, 2001). 

 

IV. Skapa en handlingsplan för genomförandet av framtida tillstånd 

Skapa en handlingsplan som talar om hur man ska arbeta för att nå det framtida tillståndet. 

Handlingsplanen ska innehålla de åtgärder som krävs för att göra det möjligt. Den ska 

innehålla realistiska och tidsatta mål (Rother & Shook, 2001). 

Figur 1. Produktion utan direkt 

efterfråga (Rother & Shook, 2001, 

s. 39) 
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V. Förverkliga det framtida tillståndet 

Genomför förändringen genom att dela upp genomförandet i ett antal steg (Rother & Shook, 

2001). 

 

2.3 Datainsamling 

Holme & Solvang (1997) beskriver en metod som ett redskap för att få en bättre förståelse 

och komma fram till ny kunskap. Inom samhällsvetenskapen brukar man prata om två olika 

metoder: Kvantitativa och kvalitativa metoder. Valet av metodiskt angreppssätt bestäms 

utifrån det data som skall undersökas (Holme & Solvang, 1997).  

Lakshman m.fl. (2000) skriver att kvantitativa metoder används vid undersökningar som kan 

beskrivas med mätbar data. Kvalitativa metoder används då man vill beskriva hur och varför 

någonting är som det är, och få en djupare förståelse kring det.  

Datainsamlingen till vår studie har bestått av både kvantitativa och kvalitativa metoder.  

En värdeflödesanalys valdes ut som metod för att kartlägga hur elementtillverkningen ser ut 

idag, då verktyget ger en bra överblick av tillverkningen och tydliggör var man kan 

effektivisera produktionen och eliminera slöserier.  

2.3.1 Observationer 

Observationer i produktionen och intervjuer med vår handledare härrör ifrån de kvalitativa 

metoderna. Vid genomförandet av en observation är det viktigt att anteckna de observationer 

man gör, då det materialet ligger till grunden för vidare bearbetning och analys. Man ska i 

förhand ha bestämt vad man koncentrerar sig på i observationen och problemformuleringen i 

projektet ligger till grund för de valen. Det är viktigt att skilja på det man observerar och egna 

åsikter och reaktioner. Det är lämpligt att kombinera observation med en annan 

undersökningsmetod (Andersen & Schwencke, 1998).  

I början av vår studie fick vi en rundvisning hur produktionen ser ut av vår handledare på 

företaget. Han berättade om de olika stegen i produktionsprocessen medan vi observerade och 

ställde följdfrågor för att skapa oss en bättre uppfattning och samla mer data. Vi hade varsitt 

anteckningsblock att notera i för att sedan jämföra och diskutera våra observationer samt gå 

igenom den data vi samlat in. Några veckor in i arbetet kvarstod vissa frågetecken och 



 

 

7 

 

ytterligare en genomgång i produktionen med vår handledare genomfördes, där vi hade 

förberett några frågor som vi fick förklarat för oss i samband med att vi stod vid de stationer 

som frågorna berörde.  

Observationer med tidtagning genomfördes även på kontrollstationerna då vi behövde den 

datan till värdeflödesanalysen. Det gick inte att få fram cykeltiderna för kontrollstationerna i 

företagets databas, då operatörerna vid de stationerna inte är kopplade till en specifik order.  

2.3.2 Datainsamling från affärssystem 

Information till vår värdeflödesanalys, i form av tidtagningar och beräkningar, kan anses vara 

kvantitativ datainsamling och har i huvudsak skett i företagets affärssystem Monitor. Monitor 

består av sex moduler, där det går att få fram olika data från respektive modul. Vi har haft 

tillgång till Tillverknings- och verkstadsmodulen för att samla relevant data till vår studie.  

2.3.3 Analys av data ifrån affärssystem 

Den data som vi samlade ifrån Monitor fördes in i excel för sammanställning, se Bilaga 4 – 

Data angående cykeltider och Bilaga 5 – Data angående tid på och mellan stationer 

(artikelnr. 1558017). Datan ger bland annat information om cykeltider, kassationer, väntetider 

och ledtider. Vi sammanställde datan order för order i excel, och räknade sedan fram snittet 

från de tio senasta ordrarna inom den valda produktfamiljen. Alla moment i 

produktionsprocessen registreras elektroniskt av operatörerna på en dator i produktionen, vid 

start och avslut av ett moment. Om operatören inte aktivt arbetar med ordern så registreras 

även detta. På grund av denna noggranna registrering av respektive moment anser vi att all 

data i de tidigare nämnda bilagorna är tillförlitlig. 

2.3.4 Intervjuer  

Vid den rundvandring i produktionen med vår handledare ställde vi många frågor om hur 

produktionen fungerar, något som man kan likna med en ostrukturerad intervju. Vid en 

ostrukturerad intervju brukar man endast ha allmänna frågeställningar som berör ämnet. 

Frågorna ställs på ett informellt sätt och själva frågorna skiljer sig ofta beroende på vem som 

utför intervjun (Bryman, 2011).  

Vid enstaka intervjuer med vår handledare på företaget har vi använt oss av semistrukturerade 

intervjuer. Det begreppet kan innebära många olika typer av intervjuer. Ofta innehåller 

semistrukturerade intervjuer frågor utan någon specifik följd. Frågorna är ofta allmänt 

formulerade, till skillnad från strukturerade intervjuer. Bryman (2011) påstår att vid 
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semistrukturerade intervjuer brukar det även förekomma följdfrågor, något vi ofta hade till de 

svar vi fick av vår handledare. 

2.3.5 Litteratur 

Grunden i all teori till studien har varit litteratur i form av vetenskapliga artiklar, faktaböcker 

från framstående forskare inom vårt område samt material från föreläsningar och seminarier 

under vår studietid på Mälardalens högskola. En stor del av litteraturen har vi införskaffat oss 

i biblioteket på Mälardalens högskola. Vi hittade litteraturen genom att söka i skolans databas 

Primo, med sökorden Värdeflödesanalys, Lean produktion, Kontinuerligt flöde och Ledtid. 

Övrig litteratur är kursböcker ifrån tidigare lästa kurser inom rapportens område på 

Mälardalens högskola. Vi har till stor del använt flera källor för att säkerställa att personliga 

värderingar eller åsikter inte påverkar den teori som vi har använt.  
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 Teoretisk referensram 

3.1 Lean produktion 

Lean eller Lean produktion (resurssnål produktion) är vad Toyotas produktionssystem Toyota 

Production System (TPS) brukar kallas för i kretsar utanför Toyota. Det är en 

tillverkningsfilosofi som har dokumenterats, analyserats och exporterats till olika 

tillverkningsföretag världen över. För att företag ska bli Lean handlar det inte bara om att 

implementera de olika verktygen som finns inom Lean, utan att se Lean som ett helhetsystem 

som ska finnas i hela organisationskulturen (Liker, 2009).  

Man kan enkelt säga att innebörden av Lean är att eliminera alla former av slöseri. Fokusera 

på att skapa värde för kunderna; allt som inte skapar värde för nutida eller framtida kunder 

räknas som potentiellt slöseri (Bergman & Klefsjö, 2012).  

”För att bli en Lean tillverkare krävs ett sätt att tänka som fokuserar på att få 

produkten att oavbrutet ”flöda” genom värdeökande processer 

(enstycksflöden), ett ”dragande” system som återspeglar kundbehovet genom 

att man bara fyller på de komponenter som går åt vid nästa arbetsmoment samt 

ha en företagskultur där alla strävar efter ständiga förbättringar.” (Liker, 2009 

s.25). 

3.1.1 Slöserier 

Enligt Liker (2004) finns det åtta stycken slöserier inom Lean filosofin:  

 

1. Överproduktion – Producera produkter utan efterfrågan, vilket leder till 

slöserier genom ökat behov av personal, lager och transport. 

 

2. Onödig väntan – Personal som är sysslolös. Det kan bero på flera saker, till 

exempel att en anställd står sysslolös på grund av materialbrist.  

 

3. Onödigt lager – Leder till onödigt stora lagerkostnader. Ett stort lager kan 

dölja olika problem, så som defekter.  

 

4. Onödiga rörelser – Alla onödiga rörelser för en anställd under sitt arbetspass 

är ett slöseri. Till exempel om en anställd letar efter något, sträcker sig efter ett 

verktyg eller går en onödig sträcka.  

 

5. Överarbete – Onödiga steg i tillverkningsprocessen. Utförande av en 

operation som inte tillför något värde eller att man tillverkar en produkt av 

högre kvalitet än nödvändigt.  
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6. Omarbete – Att behöva reparera eller göra om något är slöseri av värdefull tid. 

 

7. Onödiga transporter – När transporter av PIA färdas en onödigt lång sträcka 

eller när delar av färdiga produkter transporteras in och ut från lager mellan 

processer.  

 

8. Medarbetarnas outnyttjade kreativitet – Genom att inte lyssna på de anställda 

kan det leda till att man går miste om idéer, färdigheter och förbättringar. 

3.1.2 Kontinuerligt flöde 

Ett kontinuerligt flöde kallas även för enstycksflöde (Liker & Meier, 2006). Det innebär att en 

artikel i taget produceras och sedan omedelbart tas vidare till nästa förädlingsprocess, se 

Figur 2. Detta är det mest effektiva sättet att producera på (Rother & Shook, 2001). I ett 

kontinuerligt flöde ställs maskinerna upp i den ordning som produkten förädlas i 

tillverkningen. Detta innebär att produktens flöde är så effektivt som möjligt och därmed 

produceras den tidseffektivt för kunden (Liker, 2009).  

Flödet är kärnan i Lean-konceptet och man strävar mot att produkten oavbrutet ska flöda 

genom de olika processerna. Detta resulterar i högre kvalitet, lägre kostnader och kortare 

leveranstid. Ett kontinuerligt flöde tenderar även att göra problem i produktionen mer synliga. 

Dessa problem som tidigare legat dolda måste man nu lösa, och personal är motiverade att 

göra det för annars stannar produktionen (Liker, 2009). 

Ett snabbare flöde är inte synonymt med försämrad kvalitet och slarvigare tillverkning. Ett 

snabbare flöde innebär motsatsen – överlag så förbättrar det kvaliteten. Eventuella fel som 

uppstår vid en förädlingsprocess är mer sannolikt att upptäckas vid tillverkning enligt ett 

kontinuerligt flöde än vid traditionell massproduktion (Liker, 2009). 

Orsaker till fel och problem i tillverkningen är lättare att upptäcka med ett kontinuerligt flöde. 

I en produktion där tillverkningen har mycket PIA och mellanlager kan det ta lång tid från att 

ett fel har uppstått tills att det upptäcks, och då är det ofta betydligt svårare att hitta orsaken 

(Liker, 2009). 

När man arbetar mot att börja producera med ett kontinuerligt flöde så medför det även ett 

arbete mot att eliminera slöserier.  

Några av fördelarna med ett kontinuerligt flöde: 

• Det bygger in kvalitet. Varje operatör kan kontrollera artikeln innan den skickas vidare 

till nästa process i flödet och kan därmed vid problem direkt rätta till dessa. Om något 

fel trots allt passerar så upptäcker man det snabbt i någon av de nästföljande 

processerna.  
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• Det skapar sann flexibilitet. Om ledtiden för att tillverka en produkt är kort underlättar 

det när man behöver vara flexibel. Det blir lättare att byta produktmix ifall 

förändringar i efterfrågan uppstår.  

 

• Det skapar högre produktivitet. Med ett kontinuerligt flöde utförs mycket få icke 

värdehöjande aktiviteter, t.ex. att flytta runt material. Det blir lätt att överblicka var det 

finns behov av folk och var det inte gör det. Det blir lättare att planera vilken 

personalstyrka som behövs till den produktion man vill uppnå. 

 

• Det frigör golvyta. Det uppstår inte längre lager mellan stationer som det kan ha gjort 

tidigare. Har man flyttat om de olika processerna till celler så frigör det golvyta.   

 

• Det förbättrar säkerheten. En mindre mängd material som transporteras förbättrar 

säkerheten då transporterna med truckar minskar, och dessa är ofta inblandade i 

olyckor.  

 

• Det förbättrar arbetsmoralen. Ett kontinuerligt flöde medför att de anställdas arbete 

består av mer värdehöjande arbete och att de ser resultat snabbare. Detta medför att de 

känner en större tillfredställelse med arbetet och känslan av att ha presterat bra.  

 

• Det minskar lagerkostnaderna. En minskning av PIA och kortare ledtid innebär 

mindre bundet kapital (Liker, 2009). 

Vid införandet av ett kontinuerligt flöde kommer man att stöta på utmaningar. Är personal 

sjuk eller utrustning går sönder så har man inga mellanlager och produktionen stannar. Men i 

lager kan det finnas dolda problem, och medföra en ovana att inte ta tag i problemen direkt. 

Det leder till att man inte förbättrar processen som kan göra att felet inte uppstår från början. 

Två stycken misstag som är vanliga vid införandet av ett kontinuerligt flöde är att upprätta 

falska löften eller att 

ett företag ångrar sig 

då de märker att det 

medför kostnader. 

Falska löften 

innebär att man 

placerar 

arbetsstationer i en 

cell, så 

det ser 

ut som 

ett enstycksflöde men sedan producerar produkter i stora mängder utan någon känsla för 

takttiden (Liker, 2009).  

Figur 2. Produktion enligt kontinuerligt flöde (Rother & Shook, 2001, s. 

39) 
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3.1.3 Lean vid hög variation 

Lean produktion är främst anpassat till företag vars produktion består av en produktportfölj 

med ett fåtal varianter. Jina m.fl. (1997) menar att en produktion som består av mer än 20 

stycken varianter av produkter klassas som en produktion med hög variation. Beroende på hur 

produktionen ser ut så behöver företag som berörs av detta göra vissa anpassningar.  

3.1.4 Just-In-Time 

Just-In-Time är ett koncept som bygger på att allt material och alla produkter är tillgängliga i 

precis det ögonblick de behövs i tillverkningsprocessen (Weele, 2012). Målet med verktyget 

är att totalt eliminera alla lager i de olika stadierna i en process (Hutchins, 1988). 

Metodens främsta syfte är att hela tiden arbeta bort de flaskhalsar som uppstår i tillverkningen 

och även minska ”gömda” kostnader, till exempel kostnader för olika typer av buffertlager 

och andra potentiellt onödiga kostnader. En grundtanke med JIT är tillverkningen drivs av 

kundorder – inget produceras utan att en efterfrågan finns.  

Uppstår lägen där det inte finns några kundordrar ska man använda stillestånden till 

underhållsarbeten, mindre reparationsarbeten och förberedelser inför materialplanering. Tiden 

kan även nyttjas till förbättringsarbete av olika former. Bara för att ingen tillverkning pågår 

betyder det inte att man slösar bort tid (Weele, 2012). 

3.1.5 Flaskhals 

I varje produktionsflöde finns det trånga delar, så kallade flaskhalsar. Den process som skapar 

det sämsta flödet kommer att skapa köer och påverka ledtiden i produktionen. Det är viktigt 

att fokusera förbättringsinsatser till denna flaskhals (Bergman & Klefsjö, 2012).  

3.1.6 Drag- och tryckbaserad styrning 

Drag- och tryckbaserad styrning är två sätt att beskriva materialstyrning inom produktionen. 

Enligt Jonsson & Mattsson (2016) är materialstyrning av dragtyp om produktion och 

materialförflyttning sker vid behov av nästkommande process, och i slutändan av kunden. De 

skriver vidare att styrningen är av trycktyp om produktion och materialförflyttning sker utan 

en efterfrågan av kommande process; att de istället producerar utifrån planeringar. 

Dragsystem tenderar att leda till överflöd av PIA som, utöver kapitalbindning, kan dölja 

brister i systemet (Geraghty & Heavey, 2005). Produktionssystem som baseras på principen 

”trycka fram och lagra” har ofta väldigt liten värdeadderande tid i proportion till den totala tid 

som produkterna befinner sig i flödet (Rother & Shook, 2001). 
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3.1.7 5S 

5S är ett verktyg som med olika aktiviteter ska eliminera slöserier som bidrar till misstag, 

defekter och skador på arbetsplatsen. De fem S:en är sortera, strukturera, städa, standardisera 

och skapa en vana. De fem S:en skapar tillsammans en process för ständiga förbättringar av 

arbetsmiljön (Liker, 2004). 

Sortera 

Urskilj de nödvändiga arbetsredskapen från de mer sällan använda verktygen på arbetsplatsen. 

Nödvändiga är de som används dagligen och de som används sällan anses onödiga. Märk upp 

dessa och flytta från arbetsplatsen.  

Strukturera 

Det nödvändiga som används dagligen på arbetsplatsen märks upp och var sak får sin plats. 

Detta leder till ordning på arbetsplatsen och man finner det verktyg man söker direkt.  

Städa 

En regelbunden städning.  

Standardisera 

Skapa regler som gör att man upprätthåller de tre första S:en.  

Skapa en vana 

Ledningen ska regelbundet granska så att disciplinen hålls.  

3.1.8 Standardiserade arbetssätt 

Produktioner som kännetecknas av en stor produktmix har svårare att införa standardiserade 

arbetssätt, då varje produkttyp i teorin kan ha ett unikt tillvägagångssätt (Horbal m.fl., 2008).  

Rother & Shook (2001) skriver att en av riktlinjerna för ett resurssnålt och kundorienterat 

värdeflöde är att använda ett dragande system, där man jämnar ut produktionsvolymerna 

genom att sända ut mindre arbetsmängder. Problemen för många företag är att de skickar ut 

för stora tillverkningsordrar till för många arbetsstationer. Detta gör dels att det inte blir något 

drag i systemet för värdeflödet att agera på, samtidigt som varje processområde riskerar att 

skyffla ordrar till andra. Rother & Shook (2001) skriver vidare att tillverkningsflödet blir 

lättare att förutse om man använder en konsekvent storlek på tillverkningsordrar. 
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3.2 Effektiv produktion 

Jonsson & Mattsson (2016) skriver att effektivitet i ett företag handlar om att åstadkomma en 

positiv resultatpåverkan. För att beskriva effektiviteten kan man använda sig av olika 

effektivitetsvariabler, där varje variabel ger uttryck för effektivitet i en viss aspekt. Sådana 

variabler kan vara i form av kapitalbindning och flexibilitetsegenskaper i systemet. 

3.2.1 Beräkna produkter i arbete 

Enligt Oskarsson m.fl. (2006) kan man beräkna medelPIAnivån med följande formel: 

 

 

𝑴𝑷𝑰𝑨𝑵 = 𝑫 × 𝑮𝑳𝑻 

 

där D = efterfrågan/tidsenhet och GLT = genomloppstid i tidsenheter. 

3.3 Jobbrotation 

Eriksson och Ortega (2006) har i en studie kommit fram till tre fördelar som uppstår när man 

arbetar med arbetsrotation. De anställda får en bredare kompetens och en positivare 

inställning till sitt arbete, samt att företaget får en bättre förståelse för sina anställdas 

kompetenser och förmågor. En stor fördel med arbetsrotation är att det kan minska risken för 

att personal blir uttråkade på enformiga arbetsuppgifter (Ortega, 2001).   

3.4 80/20-produkter 

”20 procent av molnen står för 80 procent av regnet” (Flaum 2007, s.1). De som analyserar 

bakgrunden till sina framgångar vet att 80/20-regeln är sann. 80 procent av ett företags tillväxt 

och intäkter kommer ifrån 20 procent av kunderna (Manaktala, 1994). Om allt för många 

marginella kunder rekryteras stiger kostnaderna per enhet och avkastningen risker att sjunka. 

Det logiska är att fokusera på och utöka det område som ägnas de 20 procent av produkterna 

som ger störst intäkter och säljer mest, och sedan reducera eller ta bort vissa av dem som 

säljer dåligt. Efter detta kan satsningar göras på de lönsamma 20 procenten tillsammans med 

kund och leverantör (Koch, 1998). 
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3.5 Produktionsupplägg 

Ett bra utformat produktionsupplägg påverkar i stor utsträckning hur produktionen på ett 

företag presterar (Olhager, 2013). De resurser som används i ett företag för att åstadkomma 

förädling från råmaterial och köpkomponenter till färdig produkt kan organiseras på ett antal 

principiellt olika sätt (Jonsson & Mattsson, 2016). Författarna skriver att det går att särskilja 

fyra olika grundtyper av produktionsupplägg: Det funktionella upplägget är processorienterat, 

Line- och grupporganiserade upplägg är produktorienterade och fokuserar på 

flödeseffektivitet. Det fjärde upplägget kallas byggplatsupplägg och är också 

produktorienterat. Det sistnämnda används främst vid produktion av stora produkter, t.ex. 

flygplan och fartyg (Olhager, 2013).  

Nedan presenteras de tidigare nämna layouterna, med undantag för byggplatsupplägget. 

Byggplatsupplägget är enbart aktuellt för tillverkande företag där produktionsportföljen består 

av väldigt stora och otympliga komponenter. 

3.5.1 Funktionellt produktionsupplägg 

Vid ett funktionellt produktionsupplägg grupperas de olika maskinerna och arbetsplatserna 

utifrån dess funktion; en svarvaravdelning, en fräsavdelning etc. Materialet som ska förädlas 

flyttas från en avdelning till en annan, beroende på förädlingsstegen av produkten. Fördelen 

med detta upplägg är flexibiliteten och är vanlig hos företag som har en stor produktmix och 

varierande tillverkningsvolymer (Olhager, 2013). Inom varje produktionsgrupp kan det finnas 

flera maskiner att tillgå om en maskin ej är tillgänglig, varför detta produktionsupplägg också 

är mindre störningskänsligt. Nackdelarna med funktionellt produktionsupplägg är i allmänhet 

att materialflödet blir komplext, och i synnerhet att det bidrar till hög kapitalbindning i form 

av PIA (Jonsson & Mattsson, 2016).  

3.5.2 Linjeutformat produktionsupplägg 

Vid ett linjeutformat produktionsupplägg placeras produktionsresurserna efter produktens 

förädlingssteg, varför detta upplägg är vanligt vid tillverkning av stora kvantiteter och få 

produktmixer. Det går att skilja på linjeutformade upplägg: Styrande linor – Materialflödet 

styrs mekaniskt, vilket gör att produktionstakten längs linan måste vara samma, Flytande linor 

– Buffertar mellan förädlingsstegen tillåts för att kompensera för eventuella skillnader i 

produktionstakt mellan stationer. Linjeutformade produktionsupplägg bygger på raka 

materialflöden och möjliggör för korta genomloppstider och låg kapitalbindning i form av 

mellanlager. Nackdelarna med ett linjeutformat produktionsupplägg är framförallt 

störningskänsligheten. Till skillnad från ett funktionellt produktionsupplägg där flera 

maskiner som utför samma uppgift finns att tillgå, så stoppas hela linan vid denna layout om 
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problem uppstår vid en produktionsresurs. Ett linjeutformat produktionsupplägg är också 

känsligt för variationer i produktfloran, då varje förändring kan kräva en omfördelning av 

linan för att upprätthålla produktionstakten för hela linan (Jonsson & Mattsson, 2016). 

3.5.3 Grupporganiserat produktionsupplägg 

Grupporganiserat produktionsupplägg är en mix av de två tidigare beskrivna 

produktionsuppläggen. Istället för att gruppera maskinerna utifrån dess funktion, som vid ett 

funktionellt upplägg, så grupperas maskinerna utifrån likheter i förädlingssteg hos 

produkterna och varje grupp av produktionsresurs kan i teorin färdigtillverka produkten inom 

gruppen. Överblicken av materialflödet blir enklare än vid det funktionella 

produktionsupplägget, även i mindre kvantiteter och större produktmixer. 

Störningskänsligheten är inte lika påtaglig som vid linjeutformat produktionsupplägg då 

arbetet på en arbetsplats inte är strikt bundet till den gruppen av produkter (Jonsson & 

Mattsson, 2016). 

 

3.6 Tider i produktionen 

Nedan beskrivs de olika tidsbegrepp som vi har använt oss av i studien, samt hur de beräknas. 

3.6.1 Ledtid 

Ledtid är den tiden det tar för en produkt att förflytta sig genom alla processteg, från 

godsmottagning till avsändning av färdigtillverkad produkt. Det är dock inte alltid helt lätt att 

sätta en gräns för var en process har sin start och slutstation. Det leder till att begreppet kan ha 

olika innebörd beroende på vem man frågar (Rother & Shook, 2001). Jonsson & Mattsson 

(2016) menar att kort ledtid bidrar till minskad kapitalbindning i flödet och större möjligheter 

att reagera på förändringar i kundens önskemål. 

3.6.2 Takttid  

Takttid kallas även produktionens hjärtslag och är den längsta ledtid som en process kan ha 

för att producera det efterfrågade antalet artiklar. Tanken är att produktionstakten och 

efterfrågan ska synka så att risken för under- och överproduktion minskar (Olhager, 2013). 

Takttiden ger en uppfattning om i vilken takt produkterna efterfrågas av kund och då även vad 

som kan behöva förbättras för att möta behoven. 
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För att beräkna takttiden divideras den tillgängliga arbetstiden per skift, mätt i sekunder, med 

kundbehovet per skift, mätt i antal artiklar (Rother & Shook, 2001). 

3.6.3 Cykeltid 

Cykeltiden beskriver den tid det tar för en artikel att genomgå en process, till dess att nästa 

artikel kan påbörja samma process. Om cykeltiden är längre än takttiden innebär det att 

företaget inte hinner producera i den takt som kunderna efterfrågar, och vid en takttid som är 

längre än cykeltiden har processen en överkapacitet. Vid stora differenser mellan cykeltiden 

och takttiden finns det troligen något produktionsproblem som behöver undersökas, t.ex. 

planerade driftsavbrott (Rother & Shook, 2001). 

3.6.4 Processtid 

Processtiden är den totala tid det tar för att tillverka en förbestämd serie produkter. Cykeltiden 

multiplicerat med antalet produkter i en serie ger processtiden. Vid tillverkning av enbart en 

produkt är cykeltiden och processtiden lika (Ahlsén & Petersson, 2009).  
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 Nulägesbeskrivning 

Företaget har idag 14-15 operatörer som arbetar på elementtillverkningen. Personalstyrkan 

varierar dock då dem använder sig av ett bemanningsföretag för att utöka personalstyrkan vid 

svängningar i produktionen. Tillverkningsvolymens snitt det senaste året mellan perioden 

2017-04-04 och 2018-04-04 var 770 stycken element om dagen. Arbetstiden för personalen är 

07.00-15.42 +- 1h flex, inklusive frukost, lunchrast och ett morgonmöte.  

 

4.1 Koncernen 

”Calix AB är ett helsvenskt företag som är en sammanslagning av två gamla anrika 

Eskilstunaföretag. Nickelbolaget i Eskilstuna AB och AB Carl Särenholm. 

 

Nickelbolaget AB:s Gottfrid Carlsson startade verksamheten år 1891. Ursprungligen 

tillverkade företaget spottkoppar till tåg. Sedermera övergick man till att producera tältspisar 

och kokkärl till försvaret, samt ett antal andra produkter inom nickel och silver.  

 

Med en svarv som enda maskin grundades AB Carl Särenholm 1893 och den allra första 

tillverkningen utgjordes av ritbestick och instrument. I början av 1930-talet expanderade dock 

företaget kraftigt och en stor del av produktionen inriktades då på att utföra legoarbeten till 

försvaret och andra stora sammansättningsfabriker. 

 

År 1974 flyttade fabriken till Vilsta industriområde där en ny fabriksenhet uppförts. Företaget 

var ett familjeföretag fram till våren 1976, då det köptes upp av Nickelbolaget i Eskilstuna 

AB. I och med sammanslagningen antogs namnet Hasselfors Preciform AB 

 

År 1990 förvärvades två företag som hade egen produktion av biltillbehör; Athlet AB i 

Eskilstuna, som tillverkade lastbärarsystem (en tillverkning som sedermera flyttades till 

fabriken i Vilsta), och Autoform AB i Malung vars produktprogram består av takboxar och 

bagagerumsmattor. Lastbärarsystemen såldes 2002 till Oy Klippan AB i Finland.  

 

År 1992 beslutade man att dela upp verksamheten i två bolag; Calix AB med tillverkning av 

bilvärmeprodukter och lastbärarsystem, och Preciform AB där all 

underleverantörsverksamhet samlades. 

 

I mer än 20 år har Calix AB varit en av de största europeiska tillverkarna av elektriska 

motorvärmarsystem.” (Calix,u.å.)  
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4.2 Värmeelement 

Värmeelementets funktion är att värma motorn i en bil. Att värma motorn framförallt när det 

är kallt ute medför en minskning av miljöpåverkan, bränslekostnader och förlänger motorns 

livslängd. Figur 3 visar hur olika typer av 

motorvärmare monteras på motorn.  

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Produktionsupplägg 

Produktionen följer ett u-format flöde och kan beskrivas som en mix av funktionellt och 

linjeutformat upplägg. Det som kännetecknar ett funktionellt upplägg hos företaget är att 

många av stationerna finns i dubbletter i nära anslutning till varandra. Likheterna som vi ser 

med ett linjeutformat upplägg är främst att företaget har stationerna placerade efter 

förädlingsstegen. En nackdel med ett funktionellt upplägg är enligt Jonsson & Mattsson 

(2016) att materialflödet blir komplext, och i synnerhet att det bidrar till hög kapitalbindning i 

form av PIA, vilket är något som framgår tydligt i värdeflödesanalysen. En nackdel med 

linjeutformade layouter är komplexiteten vid hög variation i produktfloran, då det blir svårt att 

hålla en jämn takt i flödet (Jonsson & Mattsson, 2016). Se Bilaga 2 – Processkarta 

Här nedan följer en beskrivning av de olika processerna i tillverkningen av de element som 

ingår i den valda produktfamiljen.  

 

 

Station 1: Bockning 

Vid denna station bockar man rören som ska bli värmeelementen. Dessa rör köper företaget in 

färdigtillverkade och anpassar sedan dessa till sina produkter genom att bocka de till önskad 

vinkel. Operatören vid denna station måste studera en ritning som talar om hur bockningen 

Figur 3. Illustration av olika motorvärmare 

från Calix (Calix, 2018) 
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ska vara utformad på artikeln som ska bockas, sedan ställer personen in bockmaskinen 

därefter. Företaget har en stor produktmix och denna station är framförallt den stationen som 

har en stor varians på hur elementen ska vara utformade.  

 

Station 2: Fixering 

Arbetsmomentet vid station 2 är att fixera flänsen med elementet så att det låser fast.  

 

Station 3: Svets 

Nästa steg i processen är att montera elkontakten. Detta görs i form av två stift som svetsas dit 

i en automatiserad svetsmaskin. Det ingår även ett annat moment vid denna station, vilket är 

att trä på en kopparring på varje ände av elementet som sedan ska lödas i ugnen. Stationen har 

en inbyggd kontroll av stiften, vid fel kontaktas teamledare. 

 

Station 4: Ugn 

Vid denna station ska kopparringarna lödas fast i en ugn. Detta för att få det helt tätat mellan 

brickan och elementet och för att få den helt fixerad. Ringen är tillverkad av koppar för att det 

materialet har en lägre smältpunkt än de övriga materialen i produkten. Detta gör att 

kopparbrickan löds fast, medan de andra delarna av produkten består intakta. 
Lödningsprocessen tar cirka 2.5 timmar oavsett produkt, därför fyller man alltid ugnen till 

maximal kapacitet. Detta är den enda delen av processen som har förbrukningsvaror som ej 

kan återvinnas, i form av gas. 

 

Station 5: Kontroll av lödning 

Här kontrollerar man okulärt så att kopparbrickan har smält korrekt. Sedan sorterar man de 

olika artiklarna till rätt order i korgar som ska vidare till nästa station. Efter lödningen måste 

förslutningen på station sju påbörjas inom cirka 30 minuter. Detta då det inte får komma in 

fukt i elementen. Om artiklarna står längre än 30 min så behöver dem stå i en ugn för att 

motverka fuktpåverkan. 

 

Station 6: Förslutning 

Denna process består av att fylla elementen med en tätningsmassa av materialet polyuretan. 

Detta utförs manuellt med en liten spruta. Efter fyllnadsmomentet ska materialet härdas i 

minst 8 timmar. Härdningen sker nästan uteslutande över natten. 

 

Station 7: Kontroll av förslutning 

Här utförs en kontroll av förslutningen där man manuellt avsynar artikeln. Man vill se så att 

röret är fyllt upp till kanten med polyuretanet och att det inte har läckt ut på elementet. Om 

elementet inte är godkänt, dvs. ej godkänt förslutet, så kasseras inte artikeln utan skickas 

tillbaka till förslutningen för korrigering. 

 

Station 8: Plastpress 

På den här stationen i produktionsprocessen av elementet så gjuter man ett plasthölje till 

kontakten och elsäkerheten testas. Höljet gjuts på plats automatiserat. Man testar elsäkerheten 

genom att föra in stiften i en maskin, som läser av att alla värden är korrekta. En markering 

placeras på produkten vilket intygar att den inbyggda säkringen är OK. 

 

Station 9: Bockning 

Samma arbetsmoment som vid första bockningsstationen. På denna station bockas de element 

som behöver en andra bockning. Detta är olika beroende på vilken artikel det är. De olika 
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utförandena av element kan skilja sig åt, vissa bockas ingen gång i processen, andra en gång 

och en del två gånger. I vår valda produktfamilj bockas de vid denna station en andra gång. 

Att man utför den andra bockningen först efter plastpressen är för att plastdetaljen håller rören 

på plats och minskar risken för skev bockning.   

 

Station 10: Montering 

Här slutmonteras produkten. Man kontrollerar även så att produkten är helt tät, genom ett 

trycktest. Slutligen får produkten en markering som talar om att den har klarat alla 

kvalitetstester.  

 

4.4 Värdeflödesanalys 

I den projektbeskrivning som vi mottog av företagets fabrikschef vid projektets början så 

framgick det att deras produktion idag består av många ”små öar”, dvs. att varje station 

producerar delvis isolerat ifrån det övriga flödets efterfrågan. Han önskade att vi skulle göra 

en värdeflödesanalys på deras 80/20-produkter för att då kunna prioritera arbetsområdet.  

Vid vår första rundtur i produktionen med handledaren på företaget observerade vi det stora 

antalet PIA som var utspridda i produktionsprocessen. Det var framförallt stora mellanlager 

vid de tillfällen vi var ute i produktionen och operatörer fanns ej närvarande vid dessa artiklar. 

Handledarens förklaring till att det står många ”halvfärdiga” ordrar beror på att flera av deras 

kunder har inskrivet i sina avtal att de har rätt att pausa sina ordrar mitt under produktionen.  

I. Val av produktfamilj 

Variantfloran är väldigt hög hos företaget, så för att kunna begränsa oss hade vi fått önskemål 

om att fokusera på 80/20-produkterna. Vår handledare gav oss en lista på företagets 15 

populäraste element, dvs. de elementen med högst försäljningsvolym. Vi gjorde sedan en 

matris med tillverkningssteg på den ena axeln och de 15 produkterna på den andra axeln. Vi 

såg då på matrisen att tre av de sex populäraste elementen går igenom exakt samma 

tillverkningssteg. De flesta av de övriga elementen går också igenom de processer som vår 

produktfamilj, men kan också gå igenom ytterligare processer. Vi anser därför att vår 

produktfamilj ger en representativ bild av hur elementtillverkningen går till. I Bilaga 3- Val 

av produktfamilj framgår det vilka artiklar som genomgår de olika tillverkningsstegen. 
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II. Rita karta över nuvarande tillstånd 

Vid utförandet av värdeflödesanalysen avgränsade vi oss från de tre artiklarna i vår 

produktfamilj till att skapa en värdeflödesanalys på enbart artikel 1558017. Istället för att göra 

en värdeflödesanalys baserad på snittider ifrån tre artiklar, som i verkligheten då inte existerar 

utan endast är i teorin, så valde vi att ta den artikel som representerade alla tre bäst och 

använde den artikelns faktiska tider. Cykeltider, produktionsvolym, ledtider m.m. för artikel 

1558017 representerar väl den övriga produktfamiljens dito. 

För att förstå produktionen tittade vi på de olika processerna och skissade upplägget, men det 

var omöjligt att ta egna tider och följa just vår artikel då den inte tillverkas dagligen och vår 

handledare berättade att dess produktion sker under flera dagar, vilket gjorde det svårt för oss. 

Det vi gjorde var att ta tider ifrån företagets affärssystem Monitor, där de registrerar all data 

som har med produktionen att göra.  

De första tider som vi tog fram i Monitor var artikelns cykeltider och kassationer, och 

baserades på de tio senaste ordrar som vi tog medelvärdena på. All data kring cykeltider och 

kassationer finns sammanställd i Bilaga 4 – Data angående cykeltider. För att ta reda på 

eventuella väntetider och mellanlager så följde vi samma tio ordrar där vi kunde se när någon 

stämplade in och ut på respektive order, samt vilken process det gällde.  

4.4.1 Värdeflödesanalysens nuläge 

Vid utförandet av värdeflödesanalysen är de tider som vi har använt oss av ett snitt från de 

2500 senaste tillverkade artiklarna av den valda produktfamiljen. Det fanns inte möjlighet för 

oss att på egen hand följa produktfamiljen i produktionen och samla in data själva, på grund 

av den stora variantfloran företagets tillverkning består av. Det skulle vara väldigt svårt att 

vara på plats vid just de tillfällen produkten i den valda produktfamiljen tillverkas, speciellt 

med tanke på att det tar cirka 280 timmar för en order att flöda genom alla moment i 

produktionsprocessen, se Bilaga 6 – Värdeflödesanalys nuläge. Det har underlättat mycket att 

alla moment i produktionsprocessen registreras elektroniskt via en dator till Monitor så att vi 

kunde använda denna data. 

Företagets kunder skickar en order till marknadsavdelningen. Detta sker genom ett datasystem 

eller mail. Vanligtvis mottar företaget en order flera månader innan den ska levereras. Ordern 

som marknadsavdelningen tar emot lägger de in i dataprogrammet Monitor. 

Produktionsplaneringen gör sedan en körplan för ordern. Körplanen ligger sedan i Monitor 

och talar om när ordern ska börja tillverkas.  

Rother & Shook (2001) föreslår att man begränsar sig till att enbart följa en eller ett fåtal 

utgångsmaterial och hur leverans och beställning av dessa går till i en värdeflödesanalys. Vi 
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begränsade oss därför i våra värdeflödesanalyser till att följa de rör som är värmeelementet i 

den färdiga produkten. Rören köper företaget in från en extern leverantör.  De beställs ungefär 

en gång per månad via en beställningspunkt i Monitor. Programmet ser hur mycket material 

som finns i lager och behovet för de kommande ordrar som finns i systemet. En beställning 

görs när de ser att det behövs material för att klara produktionen för de nästkommande 

veckorna.  

Vid produktionen som den ser ut idag så följer artikeln de tillverkningssteg som beskrivs 

under avsnitt 4.3 Produktionsupplägg. Det är i nuläget 14-15 personer som arbetar på den 

avdelning vi utfört vår studie. Avdelningen har en teamledare som operatörerna kan vända sig 

till vid eventuella problem och frågor. Teamledaren arbetar i den dagliga produktionen 

tillsammans med de andra operatörerna. Avdelningens chef är en produktionsledare som har 

blandade arbetsuppgifter. Operatörernas arbetstider är 07.00 – 15.42 +-1h flextid. Vid högt 

tryck på produktionen inför företaget ett skift till.   

Hela dagens arbetstid registreras i Monitor där den fördelas till de olika artiklarna de arbetat 

med. Bockar man rör en förmiddag så registreras den tiden till just den ordern som man har 

bockat rör till. På grund av denna ständiga registrering av hur arbetstiden fördelas kan man 

enkelt ta reda på exakt hur lång tid olika moment tar. När en operatör skiftar mellan olika 

moment i produktionen så går operatören till en dator och registrerar sig på nästa moment. På 

så sätt har vi haft tillgång till exakt vilka tider en operatör har arbetat på en tillverkningsorder 

och när den har varit ståendes som mellanlager. När hela ordern är färdigtillverkad 

transporteras den av lagerpersonalen till färdigvarulagret. Företagets policy är att färdigställa 

en order senast fem dagar innan den ska levereras till kund, för att ha utrymme till åtgärder 

vid eventuella komplikationer.  
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4.5 Balanseringsdiagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staplarna i Figur 4 symboliserar de olika stationernas processtider för en tillverkningsorder på 

250 stycken, så som vi har följt i värdeflödesanalysen. Den svarta horisontella linjen markerar 

i vilken takt de färdigställer tillverkningsordrar om 250 stycken. På y-axeln är tiden, räknad i 

timmar. Man kan ur diagrammet utläsa att processtiderna är obalanserade, där det skiljer mer 

än fyra timmar mellan de snabbaste och den mest tidskrävande. 

 

4.6 Kassationer 

Produkterna som vi analyserade, bestående av tre artiklar som genomgår samma 

tillverkningssteg, skedde det 225 kassationer på de 7 300 senast producerade artiklarna. 92 

procent av alla kassationer skedde vid plastpressen (station 8) och det är känt hos företaget att 

den stationen står för en betydande del av kassationerna. Enligt företaget beror detta problem i 

huvudsak på två faktorer: Ett fåtal av deras storkunder kräver ett annat material på plasthöljet, 

vilket gör att det kan finnas rester kvar i maskinen ifrån den plast som använts innan. Den 

andra anledningen, som enligt vår handledare står för majoriteten av kassationerna vid 

plastpressen, är att elementen el-testas vid denna station och det är först då som de upptäcker 

om det är något fel på rören. Dessa rör köper företaget in ifrån en extern leverantör och det är 

nästan uteslutande fel på rören ifrån leverantören, inte något som har uppkommit i 

produktionen. Detta, tillsammans med att de endast har en kassation på drygt 3 procent, gör 

att vi har valt att inte lägga någon vikt på kassationer i detta arbete.  

  

Figur 4. Balanseringsdiagram 
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 Förbättringsförslag 

Utifrån värdeflödesanalysen såg vi framförallt en stor förbättringspotential med att sänka 

ledtiden i produktionen. För att minska slöserier i produktionen vill man att produkterna 

oavbrutet flödar genom de olika värdeskapande processerna (Rother & Shook, 2001). Den 

långa ledtiden som vi har sett utifrån värdeflödesanalysen innebär en hög del PIA, vilket leder 

till kostnader på grund av kapitalbindningen det medför.  

Vi har skapat ett förslag på ett framtida tillstånd där vårt mål var att förkorta ledtiden. Genom 

att eliminera flaskhalsar och sträva mot ett Just-In-Time koncept hoppas vi uppnå en radikal 

minskning av ledtiden för företaget. 

Förutom kapitalbindningskostnaden som en lång ledtid medför hoppas vi även att det framtida 

tillstånd vi presenterar kommer att medföra förbättringar som till exempel: Yta frigörs där 

tidigare mellanlager funnits, vilket leder till bättre förutsättningar att skapa sig en överblick 

över tillståndet i produktionen. En annan positiv effekt är att fel i produktionen lättare 

upptäcks. Med en kort ledtid främjas även flexibiliteten i produktionen, då det blir lättare att 

byta produktmix vid ändringar i efterfråga (Liker, 2009). 

5.1 Värdeflödesanalys framtida läge 

I den framtida värdeflödesanalysen skapade vi ett kontinuerligt flöde där det var möjligt. Det 

visade sig fungera väl mellan de tre första stationerna (bockning, fixering och svets), samt 

mellan de tre sista stationerna (plastpress, bockning och montering). Det kontinuerliga flödet 

har vi visat genom att stationerna sitter ihop med varandra, se Bilaga 7 – Värdeflödesanalys 

framtida läge. På grund av att ugnen har en bestämd processtid, oavsett antal artiklar, så blir 

det ett lager innan den. I värdeflödesanalysen har vi räknat med ett lager på i snitt 250 artiklar, 

då ugnen har en kapacitet på 500 artiklar och produkterna anländer till ugnen i ett 

kontinuerligt flöde. I det schemat som vi har skapat, se Figur 5. Översiktligt schema av 

produktionen, körs ugnen endast två gånger om dagen och vi vill då fylla den till sin 

maxkapacitet. När ugnen är färdig så kommer det att finnas ett lager på i snitt 125 artiklar som 

skall kontrolleras. Då vi endast följer en order på 250 artiklar kommer det att vara ett lager på 

i snitt 125 stycken efter ugnen. Kontrollen efter ugnen har hälften så lång cykeltid som 

efterföljande station (förslutning) så det skapas ett mellanlager på i snitt 63 artiklar. Detta 

innebär att stationen förslutning inte hinner producera i samma tempo som kontrollen, vilket 

gör att kontrollen trycker fram artiklar. Momentet som utförs vid förslutningen kräver att 

artiklarna härdas i minst 8 timmar, vilket sker över natten. Detta leder till att 91 % av den icke 

värdehöjande tiden uppstår efter denna station. Dagen efter ligger hela ordern i ett mellanlager 

som skall kontrolleras på nästa station, och sedan produceras i ett kontinuerligt flöde. Dock 

har plastpressen nästan dubbelt så lång cykeltid som kontrollstationen, varför det kommer att 
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vara ett lager på i snitt 63 artiklar. Då bockningen och monteringen har stora skillnader i 

cykeltid så är vårt förslag att en person både bockar och assisterar vid monteringen.  

5.1.1 Takttid 

Beräkning av takttiden görs, som tidigare beskrivet, genom att dividera den tillgängliga 

arbetstiden per skift med kundbehovet per skift. I dag har företaget en efterfrågan på i snitt 

770 element per dag, samtidigt som den tillgängliga arbetstiden är 7 h och 42 min.  

Takttiden blir således: 
27 720

770
= 36 𝑠 

Företaget behöver alltså tillverka ett element var 36:e sekund för att möta efterfrågan ifrån 

kund. Vi har sett att de idag inte tar hänsyn till takten på effektivt sätt, då man kan utläsa i 

Figur 4 att stationerna har en ojämn takt. Stationerna är idag isolerade till stor del och 

producerar utan hänsyn till efterkommande station. Vi har balanserat produktionstakten så att 

de flesta stationer ligger på en processtid som motsvarar takttiden, se Figur 9. 

Balanseringsdiagram framtid. 

5.1.2 Värdehöjande tid 

Idag har företaget, som vi skrivit om tidigare, 

väldigt långa ledtider. I Bilaga 6 – 

Värdeflödesanalys nuläge kan vi se att ledtiden är 

i snitt 289,9 timmar med en värdehöjande tid på 

19,7 h. Vid ”Support” i Tabell 1 – nutid ingår tid 

för kontroll och härdning, vilka är nödvändiga 

men inte adderar något värde. 

 

Med vårt förslag på ändring av hur företaget 

ska tillverka sina ordrar, dvs. med delvis 

kontinuerliga flöden, så har den värdehöjande 

delen ökats från nuvarande 6,8 % till 30,6 % på 

tillverkningsordern i den framtida 

värdeflödesanalysen, samtidigt som ledtiden 

reducerats med 83 %. Se Tabell 2 – framtid. 

 

Värdehöjande 19,7 h (6,8 %) 

Väntan på station 45,4 h (15,7 %) 

Support 10 h (3,4 %) 

Mellanlager 214,8 h (74,1 %) 

Tabell 1 - nutid 

Värdehöjande 9,5 h (30,6%) 

Väntan på station 0 h (0 %) 

Support 10 h (32,3 %) 

Mellanlager 11,5 h (37,1 %) 

Tabell 2 - framtid 
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5.1.3 Tillverkningsvolym 

I vårt förslag har vi räknat på att de ska producera 750-1000 artiklar om dagen, då de i snitt 

det senaste året har tillverkat 770 stycken om dagen. Orderstorlekar i produktionen kan i vissa 

fall behöva delas upp i mindre satser för att anpassas till vårt förslag. Detta för att anpassas till 

flaskhalsar och upprätthållande av ett delvis kontinuerligt flöde. 

 

5.2 Produktionsstrategi 

På nästkommande sida förklaras produktionsupplägget idag, samt förslag på hur de kan arbeta 

för en mer effektiv produktion med större värdehöjande del och en kortare ledtid. 
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5.3 Hur det är tänkt att fungera 

 

Figur 5 är en överblick av produktionsprocessen för fyra ordar från början till slut. 

 

Ingen station där manuellt arbete utförs i ett kontinuerligt flöde har en längre 

processtid än två timmar för en order på 250 artiklar. Tider för raster och 

morgonmöte är de vita luckorna. Alla stationer har en processtid på ungefär två 

timmar när man adderat operatörer till de mer tidskrävande stationerna. Ett 

kontinuerligt flöde kräver att det finns ett behov vid nästkommande station, vilket gör att 

cykeltider bör vara någorlunda synkade (Jonsson & Mattsson 2016). Vissa stationer har en 

kortare cykeltid vilket då skapar utrymme för ställtid, förbättringsarbete, underhåll eller vid 

behov hjälpa till vid andra delar av produktionen. 

Figur 5. Översiktligt schema av produktionen 
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I Figur 5 kan man utläsa vid vilken tidpunkt produktionen av varje order startar på station 1 

som är bockning. Sedan följer man ordern bestående av 250 stycken artiklar med 

artikelnummer 1558017 genom de olika tillverkningsstegen från start till slut. På varje station 

arbetar en eller i vissa fall flera operatörer som man kan se i Bilaga 7 – Värdeflödesanalys 

framtida läge. Vissa stationer har mer än en operatör på grund av att de processerna är mer 

tidskrävande.  

Ett exempel för att tydliggöra: I värdeflödesanalysen av det nutida läget, se Bilaga 6 – 

Värdeflödesanalys nuläge, ser man att svetsstationen har en processtid på 3,6 timmar. I det 

framtida läget, se Bilaga 7 – Värdeflödesanalys framtida läge, klarar man av att producera 

samma antal artiklar på 1,8 timmar istället, då det är två stycken operatörer på stationen som 

delar på arbetet. Detta förutsätter att det finns två stycken svetsmaskiner, vilket det gör idag.  

De fyra ordrarna flödar kontinuerligt från bockningsstationen vidare till fixeringen och till 

svetsstationen.  Då ugnen är en flaskhals i produktionen och har en processtid på 2,5 timmar 

vill man försöka att fylla den maximalt innan man startar den. Ugnen har en kapacitet att 

maximalt härda ungefär 500 element i en körning. Vid större element minskar kapaciteten. 

Order 1 som är färdigtillverkad 09.30 hamnar som mellanlager fram till 11.30 då ugnen 

startas med både Order 1 och Order 2. När ugnen är klar kontrolleras och försluts artiklarna 

och sedan härdas förslutningsmassan som man fyllt rören med, vid stationen ”förslutning”, 

över natten. Order 3 och Order 4 har flödat igenom station 1-3 fram till 16.00 och härdas då i 

ugnen. Dessa står sedan som mellanlager över natten och nästa steg i arbetsprocessen av dessa 

påbörjas nästkommande morgon 09.30.  

Dag 2 så kommer Order 1 och Order 2 att flöda genom de tre sista stationerna och sedan vara 

färdigtillverkade efter 31 timmar. Då Order 3 och Order 4 går igenom stationerna kontroll och 

förslutning dag 2 och sedan härdas över natten kommer dessa ordrar inte att bli 

färdigproducerade förrän på morgonen dag 3. Detta ger en snittledtid på 70 timmar för dessa 

ordrar. Snittiden för alla 4 ordrar blir 50,5 timmar, vilket är en markant förbättring mot dagens 

289,9 timmar. Station 8-10, som består av momenten plastpress, bockning och montering, har 

alla lika långa processtider med den bemanning vi tilldelat stationerna enligt schemat och 

artiklarna flödar igenom dessa stationer. Det blir dock ett litet mellanlager mellan bockning 

och montering. 

Operatören på bockningsstationen som har en snabbare processtid än de övriga stationerna 

kommer att arbeta både på bockningsstationen och sedan på monteringen, som har en längre 

processtid än övriga stationer. Genom en uppdelning av arbetstiden mellan dessa två stationer, 

vilket vi presenterat som en sammanslagning av stationerna i schemat, ger att den totala tiden 

för bockning och montering för tre operatörer är sex arbetstimmar. Med två operatörer på 

monteringen och operatören på bockningsstationen som arbetar på båda stationerna efter 
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behov blir processtiden för stationerna ihop sex timmar delat på tre operatörer, vilket är två 

timmar. Det är enbart i teorin stationerna är sammanslagna, de står som egna stationer i 

verkligheten.  

Båda kontrollstationerna har snabbare cykeltider än övriga stationer och det kommer bli ett 

mellanlager efter dessa eftersom efterföljande station inte hinner producera i samma tempo. 

Operatörerna på dessa stationer kan nyttja tiden att arbeta med att fylla upp ugnen med 

material och stötta övriga stationer där det behövs. 

5.3.1 Operatörerna 

I schemat är det endast 11 operatörer fördelade på de olika stationerna, vilket ger bra spelrum 

vid sjukdom, ledighet eller möjlighet till att fördela ut arbetskraft dit det visar sig behövas mer 

i praktiken än teorin. 

 I dagsläget är det endast ett fåtal operatörer som arbetar vid bockningsstationen, vilket gör 

denna station väldigt sårbar vid störningar som till exempel sjukdom och semester. Enligt vår 

handledare beror detta på att det är en station som kräver stor kunskap och erfarenhet, vilket 

har gjort att det främst är samma två operatörer som bemannar denna station. Eriksson & 

Ortega (2006) har i en studie konstaterat att anställda får en bredare kompetens vid 

arbetsrotation, vilket innebär att stationen skulle bli mindre störningskänslig när fler 

operatörer har kompetensen som krävs för stationen. Vi anser att företaget bör utbilda de 

anställda samt göra en komplett operationslista till denna station och börja rotera operatörerna 

för att få stationen mindre störningskänslig. 

5.3.2 Arbetstider 

Vid utformningen av schemat har vi försökt anpassa oss till de arbetstider som företaget har 

idag. Två operatörer har ändrade arbetstider jämfört med dagsläget. De två operatörer som 

arbetar vid kontroll och förslutning samt sköter ugnen, arbetar istället 09.30-18.00. Är det 

inga operatörer som frivilligt vill arbeta dessa arbetstider är det förslagsvis lämpligt med en 

rotation där alla operatörer veckovis roterar med dessa arbetstider. Det skulle resultera i att 

man endast behöver ”jobba sent” var 6-7:e vecka.  

Ugnen är problematisk då den är kapacitetsbegränsad samt har en fast processtid. Märker man 

av vid införandet av ett delvis kontinuerligt flöde att ugnen blir en problematisk flaskhals bör 

man överväga att utöka maskinparken med ytterligare en.  
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5.3.3 I praktiken 

Vid införandet av en produktion som strävar mot ett mer kontinuerligt flöde så kommer man 

behöva planera dagarna olika beroende på vilka artiklar man ska producera för dagen. Man 

får ha cykeltider för produkterna i åtanke och vilket antal ugnen klarar av.  

5.3.4 En dag i produktionen  

Här illustreras hur det ser ut när man påbörjar produktionen av fyra ordrar en slumpmässig 

dag i produktionen, där andra ordrar redan är i produktionsflödet.  

För enkelhetens skull använder vi samma färger för att representera fyra 

olika tillverkningsordrar som i tidigare exempel. De andra färgerna 

representerar ordrar som redan finns i produktionen.  
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Dag 1 

 

De fyra ordrarna bockas, fixeras, svetsas och härdas i ugnen dag 1. Order 1 och 2 passerar 

även kontroll och förslutning under dagen och härdas sedan över natten.  

  

Figur 6 - Produktionsschema dag 1 
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Dag 2 

Order 3 och 4 kommer dag 2 att kontrolleras och förslutas på förmiddagen, och sedan härdas 

fram till nästa dag. Order 1 och 2 flödar igenom kontroll, plastpress, bockning och montering 

dag 2 och blir färdigtillverkade.  

 

 

 

Figur 7. Produktionsschema dag 2 

Figur 7 - Produktionsschema dag 2 
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Dag 3  

Dag 3 har order 3 och 4 härdat över natten och flödar igenom de sista stationerna på 

förmiddagen och blir färdigtillverkade.  

 

  

Figur 8. Produktionsschema dag 3 

Figur 8 - Produktionsschema dag 3 
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 Analys & Diskussion 

Fabrikschefen som tilldelade oss projektet slutade på företaget under tiden vi utförde detta 

arbete, vilket gjorde att alla funderingar angående projektbeskrivningen diskuterades efter 

detta endast med vår handledare på företaget. 

 

6.1 Nuläget 

Det vi ser som de största förbättringsmöjligheterna i företagets produktion idag är att minska 

PIA:n och korta ner ledtiderna. Den värdehöjande tiden på den tillverkningsorder vi följde i 

värdeflödesanalysen är 19,7 timmar, men det tar 289,9 timmar för en order att gå igenom de 

olika tillverkningsstegen, dvs. de har en värdehöjande del på 6,8 %. För att minska slöserier 

vill man skapa en tillverkning där produkterna oavbrutet flödar genom processerna (Liker, 

2009). Så ser det i dagsläget inte ut i företagets produktion, då man kan utläsa från 

värdeflödesanalysen, Bilaga 7 – Värdeflödesanalysen nuläge, att produkterna hamnar i 

mellanlager mellan alla stationerna. Några av de åtta slöserierna som finns inom Lean 

filosofin ser vi i företagets produktion idag. De produkter som fastnar i mellanlager mellan 

stationer är enligt Liker (2004) överproduktion, då det inte fanns en intern kund som direkt 

påbörjar nästa steg i förädlingsprocessen av produkten. De mellanlager som finns är onödigt 

lager som leder till kostnader i from av kapitalbindning och kan dessutom dölja problem 

Liker (2004). Eventuella konstruktionsfel blir svårare att upptäcka om man inte producerar i 

ett kontinuerligt flöde. Om man färdigställer en hel order vid en station innan nästa 

förädlingssteg så riskerar man att ha tillverkat hela ordern fel, jämfört med vid ett 

kontinuerligt flöde då tillverkningsfel kan upptäckas redan efter den första artikeln (Liker, 

2009). 

 

6.2 Effektivisering av elementtillverkningen 

Vi har tagit fram ett schema där man tillverkar fyra ordrar om dagen, där varje order består av 

250 artiklar av artikelnummer 1558017. Den stora skillnaden gentemot hur deras produktion 

fungerar idag är att detta blir ett mer kontinuerligt flöde i produktionsprocessen, till den mån 

det är möjligt. Vi har skapat en produktionsstrategi som i detta exempel enbart visar hur det 

skulle fungera med artikel 1558017. Vi valde denna begränsning då det är denna artikel vi 

begränsat oss till i vår studie. Artikeln är en produkt ur vår valda produktfamilj som 

representerar en stor del av företagets produktion. Vi tror att denna strategi går att använda sig 
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av i en stor del av produktionsprocessen idag för att skapa ett mer kontinuerligt flöde än i 

dagsläget, vilket leder till en mer tidseffektiv produktion (Liker, 2009).  

De brister vi såg i värdeflödesanalysens nuläge, där vi reagerade på den höga andelen PIA 

som finns i mellanlager och den långa ledtiden, har vi framförallt haft i åtanke när vi arbetade 

på det framtida läget, då Jonsson & Mattsson (2016) menar att kort ledtid är synonymt med 

låg kapitalbindning. Enligt Liker (2004) kan mellanlager och hög andel PIA härledas till 

överproduktion och onödigt lager.  

Vi presenterar ett framtida läge som är en vision om hur man kan tänka kring 

produktionsupplägget. Vårt framtida läge är baserat på data från enbart en artikel, men den 

artikeln är representativ för en stor del av deras produkter. Börjar man arbeta utifrån det 

arbetssättet vi presenterar så sänker man markant ledtiderna och höjer den värdhöjande delen i 

produktionsprocessen, se Tabell 1 – nutid och Tabell 2 – framtid.  

I den framtida värdeflödesanalysen skickade vi in samma artikel som i den nutida, och i 

samma antal. Vi har dock ändrat produktionsupplägget till att gå mot ett mer kontinuerligt 

flöde, då ett kontinuerligt flöde är det mest effektiva sättet att producera på (Rother & Shook, 

2001). Flödet är kärnan i Lean-konceptet och man vill uppnå att produkterna oavbrutet flödar 

genom tillverkningen. Det leder till högre kvalitet, lägre kostnader och kortare ledtider (Liker, 

2009).  

Vårt förslag är inte något man kan implementera över en natt, då det blir för komplext med 

företagets stora variation i produktionen. Det är något man ska sträva efter att uppnå, genom 

att börja arbeta mot en tillverkning av ett kontinuerligt flöde i den mån det är möjligt. Vi tror 

det finns en stor möjlighet att skapa en produktion likt vårt förslag över tid, men att 

anpassningar av idén kommer att behöva göras för att fungera på företaget.  

För att enklare förstå hur det framtida läget är tänkt att fungera har vi skapat ett schema som 

visualiserar hur tillverkningen kommer att se ut, se Figur 5. Översiktligt schema av 

produktionen. Under avsnittet 5.2 Produktionsstrategi finns en detaljerad beskrivning av 

schemat. 

Med en tillverkning som följer ett mer kontinuerligt flöde i det framtida läget är snittledtiden 

sänkt från 289,9 timmar till 50,5 timmar. Som vi nämnt tidigare i texten förklarade vår 

handledare det stora antalet PIA med att det till viss del beror på att ett fåtal av deras största 

kunder har rätt att pausa sina ordrar även fast tillverkningen har påbörjats. Med kraftigt 

reducerade genomloppstider minskar också risken för att detta inträffar. 
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Vi har utgått ifrån lika långa arbetstider som i nuläget, men med vissa förändringar i 

arbetstiden för ett fåtal. Dessutom är inte alla operatörer inräknade i produktionen, så det finns 

utrymme för eventuella anpassningar.  

 

6.2.1 Produkter i arbete 

 

 

Som vi nämnt tidigare har företaget de senaste 12 månaderna producerat 770 element om 

dagen. Med en genomloppstid, från början av produktionen till färdigställd produkt, på 289,9 

timmar som vi kan se i Bilaga 6 – Värdeflödesanalys nuläge, blir då den nuvarande 

medelPIAnivån i produktionen: 

 

 

𝑴𝑷𝑰𝑨𝑵 = 𝟕𝟕𝟎 × (
𝟐𝟖𝟗, 𝟗

𝟐𝟒
) 

 

𝑴𝑷𝑰𝑨𝑵 = 𝟗𝟑𝟎𝟎 𝒔𝒕 

 

 

Som man kan utläsa i Figur 9. Översiktligt schema av produktionen kommer den 

genomsnittliga genomloppstiden i produktionen med vårt förslag att vara 50,5 timmar. 

Detta ger en medelPIAnivå enligt följande: 

 

𝑴𝑷𝑰𝑨𝑵 = 𝟕𝟕𝟎 × (
𝟓𝟎, 𝟓

𝟐𝟒
) 

𝑴𝑷𝑰𝑨𝑵 = 𝟏𝟔𝟐𝟎 𝒔𝒕 
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6.2.2 Balanseringsdiagram 

 

 

 

 

 

 

 

Den horisontella linjen visar att de, med en daglig produktion av 1000 stycken, behöver 

producera ordrar i storleken 250 stycken var 1.9:e timme. Ett delvis kontinuerligt flöde kräver 

att produkterna kan flöda genom produktionen utan att hamna i mellanlager (Liker, 2009). I 

vår framtida värdeflödesanalys ser produktionsflödet ut enligt diagrammet ovan. De åtgärder 

som vi framförallt vidtagit för att balansera processtiderna är att stationera personal vid 

stationerna annorlunda mot dagsläget.  

6.3 Utmaningar vid implementering 

Utöver de tidigare nämnda utmaningarna med företagets höga produktmix som man ställs 

inför om man väljer att arbeta mot denna vision, så är ett annat hinder hur man ska 

transportera artiklarna mellan stationerna där det är ett mer kontinuerligt flöde. Vi har några 

olika idéer på eventuella lösningar som vi förklarar kortfattat. På grund av det omfattande 

arbete som det skulle innebära i from av informationssamling, kostnadskalkylering och 

layoutplanering kan vi på grund av tidsbrist inte gå in djupare i ämnet.  

Har man kvar det nuvarande produktionsupplägget så skulle något slag av transportband 

mellan stationerna kunna fungera som en lösning kombinerat med korgar på hjul som man 

kan skicka mellan stationer där de inte är placerade direkt efter varandra. Företaget har idag 

ett stort antal korgar på hjul som används för att transportera ordrar mellan stationerna. 

Det vi ser som den bästa lösningen är helt enkelt att anpassa produktionsupplägget till det 

framtida tillståndet, vilket innebär att stationer kommer flyttas om för en mer optimerad 

tillverkning. Förflyttningen av produkterna mellan stationerna kan man då lösa dels med de 

idéer vi har kombinerat. Det blir andra förutsättningar vid ett ändrat upplägg och man kan 

laborera med många olika idéer för att komma fram till en bra lösning.   

Figur 10. Balanseringsdiagram framtid 
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 Slutsatser 

Studiens syfte var att effektivisera elementtillverkningen hos företaget. En värdeflödesanalys 

skapades för att analysera nuläget och därifrån arbeta för ett förbättrat framtida läge.  

 

Vi har genom värdeflödesanalysen analyserat nuläget av elementtillverkningen, där vi såg en 

stor möjlighet att möta projektets syfte genom att minska ledtiderna i produktionen. I den 

framtida värdeflödesanalysen kan man utläsa ett förslag som har effektiviserat 

elementtillverkningen. Som man kan se under 6.2.1 Produkter i arbete har antalet produkter i 

arbete minskat med drygt 7600 efter vårt förslag. På grund av den höga produktmixen i 

företagets tillverkning är det ingen handlingsplan vi överlämnar efter arbetet med detta 

projekt, utan en vision om hur de kan arbeta mot en framtida effektivare elementtillverkning.  

 

Vårt arbete är begränsat till en produktfamilj inom 80/20-produkterna, som visserligen är 

representativ för en stor del av produktionen, men vid ett eventuellt införande av vårt 

förbättringsförslag bör företaget ha i åtanke att inte hela deras sortiment går igenom ”det 

traditionella” flödet med de 10 stationer som vår produktfamilj genomgår. Med det menar vi 

att det kommer krävas ett gediget planeringsarbete och eventuellt anpassningar av 

produktionsupplägget kan behöva göras. Vi föreslår även att företaget ser över sina processer 

för att, om möjligt, jämna ut cykeltiderna till att matcha takttiden.  

 

 

Avslutningsvis besvarar vi projektets frågeställningar: 

 

 

 

• Hur kan en värdeflödesanalys användas för att hitta förbättringsmöjligheter i en 

produktion bestående av många produktvarianter? 

 

Värdeflödesanalysen gav en bra visuell bild av hur tillverkningen ser ut i dagsläget. En 

värdeflödesanalys belyser väl de orsakerna till att det förekommer slöseri i produktionen 

(Rother & Shook, 2001). Utan detta verktyg hade det varit väldigt svårt för oss att få en 

uppfattning om hur produktionen ser ut idag, i synnerhet med tanke på de många mellanlager 

och långa ledtider som företaget har.  

 

 

• Var finns den största förbättringspotentialen för en effektivare tillverkning?  

 

Vi såg en reducering av ledtider som den absolut största förbättringspotentialen med tanke på 

hur lång den var och för att den bestod av en väldigt liten del värdehöjande tid. En effektiv 

produktion kännetecknas bland annat av låg kapitalbindning (Jonsson & Mattsson, 2016). 

Rother & Shook (2001) skriver att ett kontinuerligt flöde är det mest effektiva sättet att 

producera på, vilket företaget är långt ifrån idag.  
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• Hur kan man reducera ledtiden i en produktion bestående av många 

produktvarianter?  

Det blir mycket mer komplext att använda Lean-verktyg för att effektivisera en produktion, 

som likt fallföretagets består av många olika produkter och en del av dessa avviker från de 

vanligast förekommande stationerna. Som vi ser det finns stora möjligheter att reducera 

ledtiden även i en produktion med stor variation. Genom att implementera ett delvis 

kontinuerligt flöde är det möjligt att reducera ledtiden, men det kräver ett större 

planeringsarbete än vid en mer traditionell massproduktion.  
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