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ABSTRACT  

 

Background: Small and medium-sized enterprises (SME) have an important role in today’s 

society. SMEs account for a large part of the employer segment and a large part of the economic 

development that takes place in Europe. One of the challenges in the manufacturing industry is 

to ensure robust, high-quality processes. Continuous follow-up of the internal and external 

processes ensures that the business follows the set frameworks, which can be difficult for SMEs, 

as available resources are limited. Other challenges faced by manufacturing companies are long 

lead times, high number of WIP, inventory build-up between processes and defects. One of the 

most important characteristics of manufacturing SMEs’ competitiveness is the companies' ability 

to deliver on time. 

 

Purpose: The purpose of the study is to investigate the on-time delivery measurement of a SME 

in manufacturing industry and answer the research question: how can Lean-tools be used to 

reduce work in progress (WIP), shorten production lead time and improve on-time delivery? 

 

Design/methodology/approach: To investigate the on-time delivery of a SME in the 

manufacturing industry, a company with several production sites and global customers with high 

demands of on time deliveries was selected. Value stream mapping (VSM) was applied to 

investigate the production system of the company, give insight into how the company works with 

on-time delivery and whether on-time delivery can be increased by applying Lean-tools and 

methods. Semi-structured interviews were conducted to explore how the case company and its 

staff work to secure on time deliveries. For production and delivery-related data, observation 

methodology was used at one of the company's production sites for a selected product. Collected 

data from observations, documentation and interviews were processed with Lean-tools and 

methods and compared with the theoretical frame of reference with pattern matching as an 

analysis method to achieve the study's purpose and answer the research question. 

 

Findings: By analyzing the production system, factors that can effect on-time delivery has been 

investigated with value stream mapping (VSM) and areas of possible improvements identified. 

A theoretical proposal with a balanced production was created from the result of the VSM. In the 

theoretical proposal both WIP and lead times have been reduced while maintaining a high on 

time delivery. In addition the theoretical proposal enables a more flexible production because 

time can be spent on other activities.  

 

Originality/value: The study gives insight of how a SME in the manufacturing industry works 

to secure on-time delivery and whether an increase in on-time delivery can be gained from the 

use of Lean-tools. 

 

Keywords: SME, OTD, On-time delivery, Lean, VSM, Value stream mapping 

 

  



   

 

 

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Små-medelstora-företag (SME) har en viktig roll i dagens samhälle. SMEs står idag 

för en stor del av arbetsgivarsegmentet samt för en stor del av den ekonomiska utveckling som 

sker i Europa. Inom tillverkningsindustrin är en av utmaningarna att säkerställa robusta processer 

med hög kvalitet. För SMEs innebär det kontinuerlig uppföljning av de interna samt externa 

processerna för att hela tiden försäkra sig om att verksamheten följer uppsatta ramar, vilket 

generellt kan vara svårt eftersom tillgängliga resurser är begränsade. Andra utmaningar som 

tillverkande företag står inför är långa ledtider, högt antal produkter i arbete (PIA), 

lagerbildningar mellan processer och kassationer. En av de viktigaste egenskaperna för 

tillverkande SMEs konkurranskraftighet är företagets förmåga att leverera i tid. 

 

Syfte: Syftet är att undersöka leveranssäkerheten i ett SME inom tillverkningsindustrin, med 

tillhörande frågeställning: Hur kan Lean-verktyg appliceras för att minimera PIA och ledtider 

samt bibehålla hög leveranssäkerhet? 

 

Ansats: För att undersöka leveranssäkerheten i ett SME inom tillverkningsindustrin valdes ett 

företag med flera produktionsanläggningar och globala kunder med höga krav att leverera i tid 

till kunden. Värdeflödesanalys (VFA) tillämpades för att utforska hur produktionssystemet i 

företaget presterade, ge insikt till hur företaget arbetar med leveranssäkerhet och om 

leveranssäkerheten kan ökas genom implementering av identifierade förbättringsmöjligheter. 

Semistrukturerade intervjuer utfördes för att samla data om hur fallföretaget och dess personal 

arbetar och säkerhetsställer att produkter levereras i tid. För produktions- och leveransrelaterad 

data utfördes observationer på en av fallföretagets produktionsanläggningar för en 

högvolymprodukt. Insamlad data från observationer, dokumentation och intervjuer bearbetades 

med Lean-verktyg och metoder och jämfördes sedan mot den teoretiska referensramen genom 

mönsterpassning som analysmetod för att uppnå studiens syfte och ge svar på studiens 

frågeställning. 

 

Resultat: Genom att analysera fallföretagets produktionssystem har faktorer som kan påverka 

leveranssäkerheten undersökts med hjälp av VFA och förbättringsområden identifierats. Ett 

teoretiskt förslag har tagits fram där en balansering av befintligt produktionssystem utförts. I 

förslaget har både ledtider och PIA reducerats. Genom implementering av det teoretiska förslaget 

kan fallföretaget uppnå en reducering av PIA och ledtider samt bibehålla sin höga 

leveranssäkerhet. Vidare skapar det teoretiska förslaget möjligheter för fallföretaget att ha en 

flexiblare produktion eftersom överskottskapacitet finns i produktionssystemet för produktion av 

andra produkter. 

 

Originalitet/värde: Studien ger insikt i hur ett SME företag i tillverkningsindustrin arbetar med 

leveranssäkerhet och hur högre leveranssäkerhet kan erhållas genom applicering av Lean-

verktyg. 

 

Nyckelord: SME, Leveranssäkerhet, Lean, VFA, Värdeflödesanalys  
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1. INLEDNING 

Detta kapitel inleder rapporten med en generell beskrivning av bakgrunden för den tillämpade 

studien följt av problemformulering. Arbetets syfte och frågeställning tydliggörs och 

avslutningsvis redogörs och motiveras de avgränsningar som gjorts. 

 

1.1 Bakgrund 

Små-medelstora-företag (SME) har en viktig roll i dagens samhälle. De står idag för en stor del 

av arbetsgivarsegmentet samt för en stor del av den ekonomiska utveckling som sker i Europa. 

SME är den vanligaste förekommande storleken på organisationer inom Europa, enligt EU-

kommissionen är hela 99 procent av alla organisationer SMEs samtidigt som de förser 

marknaden med ca 90 miljoner arbetstillfällen (European commission, u.d.). Omvärlden och 

marknaden förändras kontinuerligt, både vad gäller globalisering och utveckling av nya tekniker, 

vilket ställer höga krav på SMEs att kontinuerligt utveckla sig för att överleva (Alkhoraifa, 

Rashid, & McLaughlin, 2018; Garza-Reyes, Ilias, Soriano-Meier, Forrester, & Harmanto, 2012). 

En av de viktigaste egenskaperna för tillverkande SMEs konkurranskraftighet är företagets 

förmåga att leverera i tid (Rahman, Laosirihongthong, & Sohal, 2010; Behrouzi, Wong, & 

Behrouzi, 2011). 

  

Inom tillverkningsindustrin utvecklas tillverkningsprocesserna kontinuerligt. Med nya tekniska 

lösningar och med högre grad av automation är det möjligt att skapa robusta processer, vilket 

innebär mindre variation och högre kvalitet på produkterna (Alkhoraifa et al., 2018). För att 

upprätthålla konkurrenskraft optimerar SMEs inom tillverkningsindustrin ofta sin produktion 

med hjälp av olika Lean-verktyg för att öka produktivitet och för att minimera icke 

värdeadderande aktiviteter. Vid implementering av Lean-verktyg och metoder finns goda 

förbättringsmöjligheter vad gäller produktivitet, ledtider och reducering av produkter i arbete 

(PIA) (Romero & Arce, 2017; Singh, Garg, & Sharma, 2011; Saraswat, Sain, & Deepak, 2014). 

Vanliga Lean-verktyg och metoder för att reducera ledtider för SMEs i tillverkningsindustrin är 

bland annat 5-varför, planering och schemaläggning, kontinuerligt flöde och eliminering av de 

sju slöserierna (Upadhye, Deshmukh, & Garg, 2010). Ett välanvänt verktyg inom Lean-filosofin 

för att skapa en nulägesbild över värdeflödet är att genomföra en värdeflödesanalys (VFA), som 

är ett bevisat användbart verktyg för att visualisera flödet av material och information samt 

identifiera slöserier i ett produktionssystem (Romero & Arce, 2017). Genom att identifiera och 

minimera slöserier inom SMEs kan processerna förbättras och ledtider kortas, vilket leder till en 

ökad leveranssäkerhet, samtidigt som högre kvalitet i produktionen uppnås och leder till ökad 

kundnöjdhet (Alkhoraifa et al., 2018; Shou, Wang, Wu, Wang, & Chong, 2017). 

 

1.2 Problemformulering 

Inom tillverkningsindustrin är en av utmaningarna att säkerställa robusta processer med hög 

kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2012). För SMEs innebär det uppföljning av de interna samt 

externa processerna för att kontinuerligt säkerställa att verksamheten följer uppsatta ramar, vilket 

generellt kan vara svårt eftersom tillgängliga resurser är begränsade (Stevenson, Hendry, & 

Kingsman, 2005; Zhou, 2016). Andra utmaningar som tillverkande företag står inför är långa 

ledtider, högt antal PIA, lagerbildningar mellan processer och kassationer (Romero & Arce, 

2017). Ovanstående utmaningar är sådant som kan påverkas med hjälp av planering och 

implementering av kontinuerliga förbättringar i produktionssystemet, vilket på sikt kan minimera 

bundet kapitel och frigöra resurser samt resultera i en ökad leveranssäkerhet (Krajewski, 

Malhotra, & Ritzman, 2016). 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka leveranssäkerheten i ett SME inom tillverkningsindustrin, varav 

nedanstående forskningsfråga formulerades. 

 

Forskningsfråga: Hur kan Lean-verktyg appliceras för att minimera PIA och ledtider samt 

bibehålla hög leveranssäkerhet? 

 

1.4 Avgränsningar  

Studiens omfattning förändras dynamiskt beroende på vilka förbättringsområden som 

identifieras med hjälp av värdeflödesanalysverktyget. Endast de Lean-verktyg som var lämpliga 

för bearbetning av den insamlade datan används för studien. Värdeflödesanalysverktyget 

användes endast till utvärdering av en högvolymprodukt. Processdata som insamlas till VFA 

avgränsas till de uppgifter som är nödvändiga för en övergriplig visualisering av PIA och ledtider 

samt undersökning av leveranssäkerheten. Eftersom syftet är att enbart undersöka 

leveranssäkerheten utförs ej det sista steget av VFA-verktyget: implementering. Kartläggningen 

av flöden och undersökningen av leveranssäkerhet avgränsas från när en order tas emot av 

företaget tills de färdigproducerade produkterna är klara för leverans. 

 

Kommunikationssvårigheter på grund av skillnader i språk påverkar vilka metoder som med hög 

tillförlitlighet kan användas för datainsamling eftersom fallstudien delvis genomfördes i utlandet. 

Datainsamling genom intervjuer utförs därför enbart på svenska och engelska. Inga upptäckter 

av ekonomisk natur granskas eller analyseras eftersom det är utanför arbetets huvudområde.  
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2. METOD 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis studies ansats. Vidare beskrivs fallstudiemetodiken, 

genomförande av fallstudien och VFA och vald analysmetod. Slutligen beskrivs hur en hög 

validitet och reliabilitet har säkrats för studien. 

 

2.1 Ansats 

För att undersöka leveranssäkerheten i ett SME inom tillverkningsindustrin valdes ett företag 

med flera produktionsanläggningar och globala kunder med höga krav att leverera i tid till 

kunden. Fallstudiemetodiken tillämpades för att utforska hur produktionssystemet i företaget 

presterade, ge insikt till hur företaget arbetar med leveranssäkerhet och hur leveranssäkerheten 

kan ökas genom implementering av identifierade förbättringsmöjligheter. Semistrukturerade 

intervjuer utfördes för att få en uppfattning om hur fallföretaget och dess personal arbetar och 

säkerhetsställer att produkter levereras i tid. För produktions- och leveransrelaterad data utfördes 

observationer på en av fallföretagets produktionsanläggningar för en högvolymprodukt. 

Insamlad data från observationer, dokumentation och intervjuer bearbetades med Lean-verktyg 

och metoder och jämfördes sedan mot teoretisk referensram med mönsterpassning som 

analysmetod för att uppnå studiens syfte och ge svar på studiens frågeställning. 

 

2.2 Fallstudiemetodik 

Till fallstudien insamlades primär- och sekundärdata från ett flertal källor. En av 

fallstudiemetodikens styrkor är att det finns möjlighet att samla data från en mängd olika källor. 

Bland de mest använda källorna av data till fallstudier är dokumentation, intervjuer och 

observationer. Datainsamlingen genom observationer sker i realtid och kan därför ge en 

tillförlitlig nulägesbild. Observationer är antingen deltagande eller direkta. Deltagande 

observationer syftar på att observatörer inte enbart observerar utan även påverkar, vilket är 

fördelaktigt för att skapa insikt och se samband och beteende. En nackdel med deltagande 

observationer är att det som observeras kan bli manipulerat genom observatörens påverkan. 

Direkta observationer innebär att observationer sker i naturlig miljö och observatörer ej påverkar, 

vilket är fördelaktig för att säkerhetsställa observationens pålitlighet. Alla tillgängliga källor av 

data i fallstudier bör användas då de komplimenterar varandra och bestyrker även fallstudiens 

validitet (Yin, 2009).  

 

Intervjuer är en essentiell källa till information för fallstudier. Användning av intervjumetoder 

bidrar till att skapa insikt inom ett område och bekräfta information (Yin, 2009). I denna 

fallstudie har semistrukturerade intervjuer utförts för att samla in data från fallföretaget som är 

relaterad till företagets leveranssäkerhet och kvalitetsarbete. De utförda intervjuerna bidrog även 

till förståelse för hur fallföretaget planerar framtida produktion. En litteraturstudie utfördes för 

att skapa en teoretisk referensram för nulägesanalysen för fallföretaget. En omfattande 

litteraturstudie är nödvändig för fallstudier för dess design och omfattning (Williamson, 2002). 

 

VFA har utförts för en högvolymprodukt på fallföreget för att identifiera förbättringsmöjligheter 

för produktens ledtid. Enligt Rother och Shook (1999) bör data för analysen insamlas i förstahand 

för att säkerhetsställa en högre reliabilitet. VFA är ett användbart verktyg för att visualisera 

material- och informationsflöden och identifiera källor till slöseri inom tillverkningsindustrin 

(Rother & Shook, 1999; Romero & Arce, 2017; Singh et al., 2011; Saraswat et al., 2014). 
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2.3 Intervjuer 

Innan fallstudien påbörjades besöktes en av fallföretagets produktionsanläggningar för att skapa 

en översiktlig bild över verksamheten samt för att få en förståelse över deras 

tillverkningsprocesser och arbetssätt. Intern företagsdokumentation begärdes ut från företagets 

administratörer och produktionsplanerare. Semistrukturerade intervjuer genomfördes på plats 

hos företaget med produktionsplanerare, kvalitetsansvarig och fabrikschef. Se tabell 1 nedan som 

är en sammanställning över genomförda intervjuer. Frågorna för de semistrukturerade 

intervjuerna finns angivna i bilaga 1 och bilaga 2. 

 
Tabell 1 - Intervjuer 

Datum Syfte Roll Metod Tid 

2019-02-26 Leveranssäkerhet Produktionsplanerare Semistrukturerad 0,5h 

2019-02-26 Kvalitet Kvalitetsansvarig Semistrukturerad 0,25h 

2019-03-01 Leveranssäkerhet Produktionsplanerare Semistrukturerad 0,75h 

2019-04-03 Kvalitet Fabrikschef Semistrukturerad 0,5h 

2019-04-04 Kvalitet Kvalitetsansvarig Semistrukturerad 0,5h 

 

2.4 Observationer 

För att få en förståelse för produktionsflödet, informationsflödet och var kundvärde skapas i 

produktionen hos fallföretaget, genomfördes en VFA. För studien valdes en högvolymprodukt 

för att produkten hade störst kundefterfrågan och ingår i en produktfamilj som regelbundet 

produceras hos fallföretaget och har producerats under en längre tid. Vidare utfördes 

kartläggningen av processerna enligt den metod som beskrivs av Rother och Shook (1999); 

observationer påbörjades i produktionssystemets slut och avslutades i produktionssystemets 

början, vilket skapade förståelse för produktens material- och informationsflöde. Mellan 

produktionsprocesserna beräknades PIA, kassationer och väntetider och jämfördes mot data från 

fallföretagets affärssystem. Kapacitetsdiagram och 5-varför användes även för analys av 

cykeltider. Till den utförda VFA har den data som analyserats främst insamlats ifrån 

observationer. Se tabell 2 nedan som är en sammanställning över genomförda observationer hos 

fallföretaget. 
Tabell 2 - Observationer 

Datum Syfte Metod Tid 

2019-02-27 VFA - Flöde Deltagande 2h 

2019-02-28 VFA - Ledtid Direkt 6h 

2019-03-01 VFA - Ledtid Direkt 4h 

2019-04-02 VFA - Flöde Direkt 6h 

2019-04-03 VFA - Ledtid Direkt 4h 

2019-04-04 VFA - Ledtid Direkt 4h 

2019-04-05 VFA - Flöde Direkt 2h 

 

2.5 Litteraturstudie 

Det teoretiska underlag som ligger till grund för studien sammanställdes genom en 

litteraturstudie. För sökning av vetenskapliga artiklar användes Scopus och ScienceDirect 

databaser och deras sökfunktioner. Filter på publiceringsdatum mellan 2004–2019 applicerades 

på sökningen och artiklar med högt antal citationer prioriterades. Artiklarna lästes initialt igenom 

för att kontrollera dess relevans och trovärdighet. De sökord som användes och kombinerades 

för litteraturstudien var: SME, Lean, Value stream mapping (VSM), On time delivery (OTD), 

Just in time (JIT), Lead time och Enterprise Resource Planning (ERP). Snowballing användes 

sedan för att finna ytterligare relevanta artiklar.  
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2.6 Värdeflödesanalys 

Kartläggningen av nuläget och det framtida tillståndet av produktionen för den utvalda produkten 

ritades med de standardiserade ikonerna som rekommenderas av Rother och Shook (1999); 

processer har representerats av kvadrater som beskrevs av en underliggande databox, och lager 

har representerats av trianglar. VFA utfördes även som beskrivet av (ibid.), exklusive det sista 

implementeringssteget, se figur 1 nedan.  

 
Figur 1 - Värdeflödesanalys 

Efterfrågetakten, ledtiden för PIA och färdiga produkter och drifttiden för varje process har 

beräknats med de formler som är angivna nedan och vedertagna vid arbete med VFA (Liker, 

2004; Rother & Shook, 1999). Formeln för ledtid visar hur många dagars efterfrågan som är 

bundet i PIA. För råmaterial beräknades istället hur lång period som lagret täcker för 

produktionen, som är densamma som frekvensen av ordrar av material. Efterfrågetakten är den 

lägsta hastigheten som produkten kan produceras på för att möta kundefterfrågan. 

Efterfrågetakten har beräknats genom att dela den tillgängliga tiden för varje arbetsdag med den 

genomsnittliga kundefterfrågan av produkten per arbetsdag. Drifttiden syftar på hur stor andel 

av den tillgängliga tiden som varje process faktiskt har varit produktiv, i drift. Eftersom data 

saknades för drifttid estimeras den genom att multiplicera antalet enheter av produkten som 

faktiskt bearbetades i varje process med den observerade cykeltiden, delat med tillgänglig tid. 

 

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑒𝑡𝑎𝑘𝑡 =  
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛
  

 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 =  
𝑃𝐼𝐴 ∗  𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑒𝑡𝑎𝑘𝑡

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑
 =  

𝑃𝐼𝐴

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛
 

 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 =  
𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑
 

 

2.7 Analysmetod 

Dataanalysstrategin för fallstudien var att sammanställa den empiriska datan direkt efter 

insamling i tabeller och sortera datan i kategorierna: beskrivning av fallföretag, ledtid, kvalitet i 

produktion och planering. Kategorierna valdes efter den initiala litteratursökningen inom on-time 

delivery och bidrog med struktur för analysarbetet. Utförda intervjuer spelades in, 

transkriberades och datan sorterades in under ovanstående kategorier. All insamlad data från 

observationer, intervjuer och dokumentation reducerades sedan ner till det som passar studiens 

syfte och frågeställning. Till kategorin ledtid skedde dataanalys primärt enligt analysmetoden för 

värdeflöde som beskrevs av Rother och Shook (1999), men även kapacitetdiagram användes för 

att undersöka vilka produktionsprocesser som påverkar leveranssäkerhet. För att uppfylla 

studiens syfte jämfördes sedan den empiriska datan mot studiens teoretiska referensram. Den 

nulägesbeskrivning som skapades från sammanställd data analyserades som beskrivet nedan i 

figur 2. Den ledtidsrelaterade datan som bearbetats med Lean-verktyg och metoder jämfördes 

mot tidigare forskningsresultat för att styrka studiens resultat. 
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Figur 2 - Analysmetod 

2.8 Validitet 

Två sorter av triangulering har använts, metodtriangulering som är användningen av ett flertal 

metoder för att kontrollera att samma resultat fås, och triangulering av källor, där data samlas 

från olika personer eller vid olika tidpunkter. Metodtriangulering har använts vid insamlingen av 

primärdata. Triangulering av källor har använts i fallstudien för både observationer och 

intervjuer. Observationer jämfördes mot data från affärssystem och data insamlad från intervjuer 

för att säkerställa datans validitet. Genom att intervjua flera olika respondenter har också 

triangulering av källorna genomförts, vilket ökar studiens pålitlighet och träffsäkerhet 

(Williamson, 2002; Yin, 2009).  

 

Enligt Williamson (2002) är det vanligt att partisk förhandsinställning förekommer i fallstudier, 

vilket innebär att forskare har förutfattade meningar eller önskemål om forskningens resultat, 

vilket är ett hot för forskningens validitet. För att undvika detta har hänsyn tagits till yttre 

påverkan i design av fallstudien och för insamlingen och analysen av data. Genom att fallstudien 

utförts med öppet sinne och med hänsyn tagen till eventuella förutfattade meningar har den 

personliga partiskheten för både genomförandet av fallstudiens analys och resultat minimerats. 

 

2.9 Reliabilitet 

För att säkerhetsställa hög reliabilitet har egna mätningar av tidsförbrukning av 

produktionsprocesser upprepats, och de observerade tiderna jämförts med information från 

affärssystem och intervjuer. Vid utförande av VFA utfördes kartläggningen av processer och 

värdeflöde av två observatörer. Data observerad av fler än en observatör har högre tillförlitlighet 

(Yin, 2009). Vid tidtagning av olika arbetsmoment och processer användes två olika tidtagarur 

och vid kortare moment under 15 minuter uppmättes minst fem olika tider för respektive 

moment. För tider som översteg 15 minuter genomfördes minst två mätningar för att säkerställa 

att den första tiden inte var avvikande. Efter tidtagningarna beräknades en genomsnittlig tid för 

varje process. Vissa tider kunde enbart uppmätas vid ett enstaka tillfälle på grund av att dessa 

moment enbart utförs vid ett tillfälle per arbetsorder, och en arbetsorder löper över en längre 

period. I dessa fall jämfördes den uppmätta tiden mot det som fanns angivet i affärssystemet vid 

observationstillfället.  

 

För att minimera yttre påverkan säkerställdes det att nödvändig information hade gått ut inom 

organisationen beträffande fallstudien, att två observatörer under kommande dagar kommer 

befinna sig i produktionen bland operatörerna och observera samt mäta tider för de olika 

produktionsprocesserna. Genom att informera och förklara syftet med studien till dem som 

arbetade inom produktionssystemet, att fokus är att studera systemet i sin helhet och inte 

operatören i sig, har effekten av vår närvaro i produktionssystem och på personal i 

produktionslinjen minimerats.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel beskrivs de bakomliggande teorier som låg till grund för arbetets genomförande. 

Först förklaras Lean, den grundtanke och ideologi som agerar som bas för resterande teorier, 

följt av en beskrivning av verktyg och metoder inom Lean. Vidare beskrivs de övriga verktyg och 

teorier som använts i arbetet. 

 

3.1 Lean 

Ett vanligt mål inom tillverkningsindustrin är att minst 95 procent av leveranserna skall ske till 

kund enligt utlovad tid. För att säkerställa att kunderna får rätt produkt i rätt tid måste både 

produktions- och planeringsprocesser fungera väl tillsammans. Detta uppnås genom robusta 

processer och att minimera ledtiderna tillsammans med bra produktionsplanering (Krajewski et 

al., 2016). Genom att identifiera och minimera slöserier inom SMEs kan processerna optimeras, 

ledtider kortas och högre kvalitet i produktionen uppnås, vilket leder till en ökad leveranssäkerhet 

(Alkhoraifa et al., 2018; Shou et al., 2017).  

 

För att minska ledtider i produktionssystem används Lean-filosofin, som går ut på att sätta 

kunden i centrum och prioritera aktiviteter som tillför värde. Lämpliga Lean-verktyg och metoder 

för att reducera ledtider för SMEs i tillverkningsindustrin är bland annat 5-varför, planering och 

schemaläggning, kontinuerligt flöde och eliminering av de sju slöserierna (Upadhye et al., 2010). 

Användning av Lean-verktyg har en positiv effekt på många mätetal för tillverkande SMEs, 

särskilt för snabba leveranser och företagets produktivitet (Rahman et al., 2010). En begränsning 

med Lean är att dess koncept är speciellt utformade för tillverkningsindustrin och kan därför 

behöva ändras för användning inom andra industrier (Shou et al., 2017). Inom Lean-filosofin 

betonas vikten av ett balanserat kontinuerligt flöde och att producera produkter med rätt kvalitet 

från början för att leva upp till kundernas behov. Vidare tog Womack och Jones (1996) fram de 

fem grundläggande Lean-principer och de kan beskrivas enligt följande: 

 

• Det slutgiltiga värdet definieras av kunden. 

• Värdeflödet är de specifika aktiviteter som krävs för en specifik produkt/tjänst genom 

den interna förädlingsprocessen av produkten/tjänsten. 

• Att skapa ett flöde innebär att skapa ett flöde av de värdeadderande aktiviteterna. 

• Ett dragande-system innebär att inga aktiviteter utförs i onödan, innan de faktiskt 

behöver utföras. 

• Att sträva mot perfektion, att hela tiden arbeta med små förbättringar. 

 

Värdeflödet för en produkt är de värdeadderande eller icke värdeadderande aktiviteter som 

utförs, från material till den färdiga produkten. Den överskådliga bilden som skapas av 

produktionen, från leverantör av material till slutkund, så kallat dörr-till-dörr, bidrar till att 

identifiera förbättringsområden inom produktionssystemet (Rother & Shook, 1999; Liker, 2004). 

Liker (2004) beskriver utförandet av analysen i fem steg, beskrivning av kund, analys av nuläge, 

skapa en vision för framtida läge, implementation och slutligen utvärdering av resultat. 

Beskrivningen överensstämmer med det som beskrivs av Rother och Shook (1999). 

 

Termen slöseri syftar på oanvänd kapacitet eller lager. Slöseri definieras ofta med hjälp av de 

7+1 slöserierna men kan även beskrivas som något som motarbetar flöde i produktion. Ett idealt 

produktionssystem utan slöseri är ett system där alla resurser flödar och produktion utförs för att 

möta efterfrågan i rätt tid, kvantitet och kvalitet. Slöseri kan även definieras som något som 

tillförs till ett system som inte omvandlas till något som kunden värderar eller som inte levereras 

just-in-time (JIT). Vidare kan slöseri särskiljas som antingen uppenbart slöseri eller buffertar. 

Denna särskiljning är viktig för att betona att allt slöseri inte kan eller bör elimineras och att 
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eliminering av buffertlager kan leda till outsägliga konsekvenser. Uppenbara slöserier ska 

elimineras, buffertlager ska balanseras och utskiljas genom reducering av variabilitet för att 

uppnå satta prestandamål (Thürer, Tomašević, & Stevenson, 2017). Enligt Liker (2004) syftar 

en stor del av Lean-metodiken till att reducera slöserier, de icke-värdeadderande aktiviteterna, 

samt att skapa ett flöde av de värdeadderande aktiviteterna. För att lyckas minimera och på sikt 

eliminera slöseri är det viktigt att först identifiera vilka slöserier som finns och vad som är värde- 

samt icke-värdeadderande i en produktionsprocess. De 7+1 slöserierna beskrivs av Liker (2004) 

enligt följande: överproduktion, väntan, onödiga transporter, överarbete, onödiga lager, onödiga 

rörelser, kassationer och outnyttjad kreativitet hos medarbetare. 

 

De sju slöserierna kan ses som symptom av ett suboptimalt produktionssystem och kan 

förekomma oberoende av vad som produceras (Thürer et al., 2017). Liker (2004) beskriver 

dessutom överproduktion som det mest fundamentala slöseriet eftersom det är orsaken till många 

av de övriga slöserier som uppstår, till exempel stora lager eller högt antal PIA som befinner sig 

någonstans i produktionskedjan och binder upp kapital. Samtidigt som stora buffertar döljer 

problem i värdeflödet och minskar motivationen till att hela tiden optimera och förbättra 

processerna. Vidare betonar Sundin och Kurilova-Palisaitiene (2014) att överproduktion även 

leder till dåligt utnyttjande av produktionens tillgängliga tid och resurser, vilket är en vanlig följd 

av tryckande produktion. 

 

3.2 Lean-verktyg och metoder 

Ett vanligt förekommande Lean-verktyg som används för att identifiera slöserier inom 

tillverkningsindustrin är kartläggning av värdeflöde med hjälp av VFA. VFA metoden utmärker 

sig genom att data samlas in från individuella processer i ett system direkt från 

produktionsgolvet. Tider gällande både de värdeadderande och icke-värdeadderande 

aktiviteterna mäts såsom cykeltider, drifttider och väntetider. De mest frekventa mätetal som 

används för VFA är cykeltid, ledtid och lager och de mest frekvent använda Lean-teknikerna 

tillsammans med VFA är takt-tid, dragande produktion, 5s och kontinuerligt flöde (Shou et al., 

2017; Romero & Arce, 2017). VFA hjälper med visualisering av hela produktionssystemet och 

åskådliggör flödet och samspelet mellan material- och informationsflödena. Både en nuläges- 

och framtidskarta av produktionssystemet bör ritas för att analysera värdeflödet (Romero & Arce, 

2017). Framtidskartan av värdeflödet visualiserar de olika förbättringsmöjligheter som 

identifierats med hjälp av olika Lean-verktygen (Patel, Chauhan, & Trivedi, 2015). 

 

Genom implementering av resultatet från en utförd VFA finns goda förbättringsmöjligheter vad 

gäller ledtider, PIA och förhållandet mellan värdeadderande och icke värdeadderande aktiviteter 

(Romero & Arce, 2017; Singh et al., 2011; Saraswat et al., 2014). Implementering av VFA i 

tillverkningsindustrin har enligt en studie utförd av Shou et al. (2017) lett till genomsnittliga 

reduceringar av lager, ledtid, cykeltid och arbetskraft med 70, 56, 53, 37 procent respektive. VFA 

implementeras främst inom fordonstillverkning men är även fördelaktig i andra delar av 

tillverkningsindustrin (Shou et al., 2017). 

 

En av nackdelarna med VFA är att resultatet kan variera beroende på bland annat utövarens 

erfarenhet av det studerade produktionssystemet. Andra svårigheter och utmaningar som har 

identifierats för VFA är bland annat att välja en lämplig produkt för analys och att ostabila 

processer kan påverka resultatets pålitlighet. Eliminering av slöseri för en produkt innebär inte 

nödvändigtvis att slöseri minskas för alla andra produkter som produceras, vilket gör valet av 

produkt avgörande (Forno, Pereira, Forcellini, & Kipper, 2014). En förutsättning för att kunna 

dra nytta av genomförd VFA är att de studerade processerna är stabila eftersom det är svårt att 

förbättra en process som varierar och kan resultera i olika mätvärden beroende på när mätningen 
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utförs. För att organisationer ska se prestandaförbättringar av genomförda VFA är det viktigt att 

de utförs med stöd från ledning, att de implementeras och att arbetet upprätthålls löpande och 

inte enbart sker som isolerade förbättringsarbeten (Belekoukias, Garza-Reyes, & Kumar, 2014; 

Forno et al., 2014). 

 

Inom tillverkningsindustrin används ofta konceptet JIT för att säkerställa att kunden får sin 

leverans i tid samtidigt som organisationen fokuserar på att producera rätt produkter i rätt mängd 

vid varje given tidpunkt (Liker, 2004). JIT ska inte ses som en enskild aktivitet utan beskrivs av 

Liker (2004) och Dowlatshahi och Taham (2009) som ett system som måste genomsyra hela 

organisationen för att fungera, detta ställer höga krav på samarbete med leverantörer, utveckling 

av personal, det interna kvalitetsarbetet samt att minimera slöserier. Vidare betonar Dowlatshahi 

och Taham (2009) att skillnader finns beträffande implementering av JIT-system, beroende på 

organisationstyp och storlek. Det finns många utmaningar för SMEs och i jämförelse med stora 

företag kan det vara svårare att skapa partnerskap med leverantörer på grund av att inköp sker i 

lägre volymer, samtidigt som SMEs eventuellt inte har lika stora möjligheter att investera och 

förse produktionen med den senaste tekniken. SMEs fördelar framstår i form av att de kan arbeta 

närmare både leverantörer och inom den egna organisationen, möjlighet till snabbare 

implementering av förändringar och större möjligheter att söka statligt bidrag. Belekoukias et al. 

(2014) nämner fördelar med JIT: att minimera överproduktion, en mer flexibel schemaläggning 

och ett bättre utnyttjande av personalens kompetenser. Författarna nämner att dessa fördelar 

uppnås genom implementation av Lean-verktyg och metoder såsom one-piece-flow, dragande 

system, produktion efter takt-tid, balansering av produktion, personalutbildning samt JIT-inköp, 

och leder till ökad leveranssäkerhet. 

 

Ett fundamentalt Lean-verktyg är 5S som används för att skapa ordning och reda på ett 

systematiskt sätt inom tillverkningsindustrin. Metoden innebär att med befintliga resurser skapa 

bättre förutsättningar för arbetet som genomförs. De fem S:en som har gett sitt namn till metoden 

innebär i praktiken att sortera och iordningställa, hålla rent och städat samt att skapa en standard 

och att bibehålla denna runt arbetsplatserna (Bayo‐Moriones, Bello‐Pintado, & Cerio, 2010). 

Liker (2004) betonar att 5S inte automatiskt förbättrar produktiviteten utan det är ett verktyg som 

används för att skapa förutsättningar för ett bättre flöde och att identifiera slöserier som på sikt 

kan elimineras för att öka de värdeadderande aktiviteterna. Vidare visar Bayo‐Moriones et al. 

(2010) studie att implementering av 5S inom tillverkningsindustrin resulterar i högre 

produktivitet och bättre kvalitet men studien visar även att ett visst motstånd för implementering 

av 5S finns hos bland annat SMEs inom tillverkningsindustrin. Ett annat känt verktyg inom Lean-

filosfin är metoden 5-varför som används för att utreda och identifiera rotorsaker till 

kvalitetsproblem, metoden kan med fördel kombineras med ett fiskbensdiagram för att identifiera 

samtliga möjliga orsaker till problemet (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

3.3 Ledtid 

Inom tillverkningsindustrin är ledtid ett mått på tidsåtgången från inkommen order till leverans 

av färdig produkt sker. Processledtid är den faktiskt tiden som produkten produceras på och 

inkluderar värdeadderande- och icke-värdeadderandetider men även väntetider. Ojämna 

processledtider kan resultera i ett högt antal PIA och i osäkerhet kring när produkten kan 

levereras till kund (Sundin & Kurilova-Palisaitiene, 2014). Inom tillverkningsindustrin finns 

olika system och modeller för att mäta ledtider och planera produktion efter den kapacitet som 

finns tillgänglig. Det är också vanligt att processer inom tillverkningen ses som isolerade 

funktioner och att effektivitet mäts individuellt för de olika produktionsprocesserna för att 

säkerställa att de lever upp till de satta kraven, utan hänsyn taget till hur hela produktionssystemet 

presterar (Karim, Samaranayake, Smith, & Halgamuge, 2010). Inom Lean planeras produktionen 



   

 

10 (30) 

 

efter JIT-filosofin för att säkerställa korta ledtider, snabba omställningar, balansering av 

produktionen och därmed säkerställa att rätt produkter levereras i rätt tid (Belekoukias et al., 

2014). 

 

3.4 Kvalitet i produktion 

För att säkerställa en hög kundnöjdhet är det viktigt att efterfrågade produkter levereras i rätt tid 

och lever upp till kundens förväntningar samtidigt som en god intern och extern kvalitet även 

påverkar lönsamheten hos företaget. Det finns idag flera olika synsätt och metoder för att 

säkerställa kvalitet inom produktion och dess utveckling kan beskrivas som att från tidigare ha 

bestått av enklare kvalitetskontroller efter avslutad produktion där undermåliga produkter 

kasseras efter en slutkontroll till en modell som innebär att kvalitet följs upp och förbättras 

kontinuerligt innan, under och efter produktionen (Bergman & Klefsjö, 2012). Detta 

överensstämmer väl med Lean-filosofin och dess verktyg och metoder som fokuserar på 

kontinuerliga förbättringar, minimera slöserier genom att identifiera rotorsakerna till slöserierna 

och att producera rätt produkter med god kvalitet vid varje given tidpunkt (Liker, 2004). 

Beroende på bransch och organisation finns oftast framtagna kvalitetsledningssystem för att 

standardisera uppföljning av organisationens kvalitetsarbete. Vidare kan organisationer certifiera 

sig enligt internationellt vedertagna standarder, där de vanligast förekommande är ISO-

standarder såsom ISO 9000-serien. Inom fordonsindustrin används ISO 16949 som är en 

standard anpassad till branschen (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Idag finns ofta krav från kunderna på sina leverantörer att de måste vara certifierade enligt vissa 

kvalitetsstandarder för att få leverera sina produkter, vilket också styrks av studier som påvisar 

att SMEs i huvudsak implementerar ISO 9000 eftersom det är ett kundkrav. Däremot anser större 

organisationer att ISO-standarder är nödvändiga för ett standardiserat arbetssätt och bidrar till 

ökad konkurrenskraft (Sun & Cheng, 2002). Samtidigt kan Lean-verktyg med fördel integreras 

med kvalitetsledningssystem enligt ISO-standarden för att ytterligare förbättra effektiviteten och 

standaridesera arbetet (Chiarini, 2011). Vidare betonar Zhou (2016) att genom implementering 

av Lean-verktyg inom SMEs påverkas flera faktorer positivt där ibland kvalitet, samtidigt som 

både lönsamhet och effektivitet i produktion ökar. Vid implementering av Lean-verktyg och 

metoder sammanställer Gnanaraj, Devadasan, och Shalij (2010) de vanligast förekommande 

bristerna som kan identifieras hos SMEs. Dessa identifierades som dåligt ledarskap, brist på 

planering, brist på kompetenshöjande aktiviteter för personal och begränsade resurser. Dessa 

brister skulle kunna minimeras och sannolikheten att lyckas med implementeringen förbättras 

genom korrekt utbildning av personalen. Zhou (2016) menar att den största utmaningen för 

SMEs vid implementering av Lean är att lyckas förändra kulturen inom organisationen. 

 

3.5 Planering 

Inom produktionsplanering är ett av huvudområdena materialanskaffning, att kontinuerligt förse 

de värdeadderande produktionsprocesserna med nödvändigt material. Hänsyn bör tas vid inköp 

av material beroende på vilken produktionsstrategi som används och hur ofta och när skall 

råmaterial införskaffas för att vara som mest ekonomiskt lönsamt. Vidare finns det inom 

produktion ett par grundstrategier att utgå ifrån, Make To Order (MTO) eller Make To Stock 

(MTS). MTO innebär att produktion påbörjas först när ett behov/kundorder finns medan MTS 

innebär att produktionen utförs till lager. Vid MTO produktion planeras ofta ett säkerhetslager 

för att utjämna de fluktueringar som kan förekomma i produktionen, kundefterfrågan eller 

ledtiden för inköp av material. Idag sker stora delar av planering av inköp, försäljning och 

tillverkning med hjälp av datorstyrd programvara (Krajewski et al., 2016).  
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Inom tillverkningsindustrin är det vanligt förekommande att leverantörer och kunder samverkar 

i gemensamma portaler för att automatisera stora delar av informationsutbytet. Från att tidigare 

genomföra aktiviteterna i separata programvaror finns det idag Enterprise Resource Planning 

system (ERP-system) som binder ihop organisationens funktioner och möjliggör samverkan 

mellan funktionerna. Det finns flera olika typer av ERP-system som är anpassade efter 

användningsområdet men samtliga kräver utbildning av användarna för att kunna utnyttjas 

maximalt (Koh, Gunasekaran, & Cooper, 2009). Enligt Deep, Guttridge, Dani och Burns (2008) 

är det viktigt för SMEs att säkerställa att kodningen av ERP-systemet har skett efter realistiska 

mål och att det med fördel går att använda sig av Lean-verktyg för att identifiera de 

värdeadderande aktiviteter som skall kodas in i systemet. 
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4. RESULTAT 

I detta kapitel presenteras den data som insamlats genom olika datainsamlingsmetoder från 

fallstudien och värdeflödesanalysen. Produktionssystemet beskrivs inledningsvis, följt av 

undersökning av produktens ledtid. Data bearbetas med lean-verktyg och beräkningar för att ge 

underlag för analysen för att ge svar på frågeställningar och uppfylla studiens syfte. Slutligen 

beskrivs ytligt fallföretagets kvalitetsarbete och planering. 

 

4.1 Nulägesbeskrivning 

Fallföretaget är ett SME inom tillverkningsindustrin som levererar sina produkter till bland 

annat fordonsindustrin. De har flera produktionsanläggningar i Sverige och utomlands. Figur 3 

nedan beskriver hur materialet flödar genom studerad produktionsanläggning. Inkommande 

råmaterial tas emot och placeras i produktionsanläggningen i närheten av smältugnarna. 

Material inkommer på en halv EU-pall och väger ca ett ton. Ett ton av materialet motsvarar 

tillverkningen av ungefär 700 enheter av den studerade produkten, vilket även motsvarar den 

genomsnittliga kundefterfrågan per vecka. Materialet värms upp till flytande form för att sedan 

under förädlingsprocessen formas och bearbetas efter kundernas specifikationer och paketeras i 

kunds förpackningsmaterial och görs redo för levereras. Smältugnarna är kontinuerligt i drift 

och påfylls med råmaterial och tillsatser löpande av operatör efterhand att gjutmassan 

förbrukas. En operatör per skift är ansvarig för att tillgodose gjutningsstationerna med 

gjutmassa, vilket sker efter visuell kontroll av nivån av ugnarna vid gjutstationerna. Operatören 

använder sedan en transporttruck med ett kärl för påfyllning av gjutmassa. 

 

 
Figur 3 - Materialflöde och buffertar 

I figur 4 nedan demonstreras de produktionsprocesser som bearbetar produkten från råmaterial 

till färdig produkt. De sex processerna bemannas av fyra operatörer och är tillgängliga för 

produktion 15 timmar och 20 minuter per dag. Den tillgängliga tiden är beräknad utifrån 

schemalagd tid för operatörerna som arbetar tvåskift, minus obetalda samt betalda raster. 

Gjutningsprocessen innebär att en operatör fyller på gjutformen manuellt med gjutmassa. Efter 

att gjutmassan stelnat avlägsnar operatören gjutgodset. Gjutgodset placeras sedan på ett rullband 

med luftkylning för att svalna och nytt material fylls på i gjutformen. Denna process repeteras 

till en viss volym av produkten har blivit producerad eller att rullbandet med avkylt gods blivit 

fullt. Därefter packas produkterna i trälådor inför transport till sågning och slipning. Sågningen 

och slipningen utförs av en operatör som sågar och slipar bort överflödigt material och kanter 
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som uppkommit under gjutningen. Färdigbearbetade produkter placeras sedan i värmebeständiga 

burar för att transporteras till värmebehandlingen. 

 

 
Figur 4 - Processkarta 

Värmebehandling utförs för att förbättra materialets egenskaper och båda processerna har totalt 

16 timmar processtid, vilket gör processen till den mest tidskrävande processen i hela 

produktionskedjan. Värmebehandlingen sker i två steg och bearbetas i två separata processer, 

numrerade ett och två. För kartläggningen är värmebehandlingsprocesserna samlade som en 

process eftersom processerna har samma processtid och inget mellanliggande lager. Sågning och 

slipningsprocesserna är även samlade eftersom slipning sker efter sågning, utan mellanlager. 

Värmebehandlingen har kapacitet att bearbeta två små samt två stora burar, alltså, upp till fyra 

olika typer av produkter samtidigt. Värmebehandlingsprocessen av produkten påbörjas när 

tillräckligt många burar för att fylla ugnen är färdigproducerade. Efter värmebehandlingen 

transporteras burarna vidare till maskinbearbetningen. Innan maskinbearbetningen påbörjas sker 

en toleranskontroll av kritiska mått för produkterna och de placeras därefter i 

bearbetningsmaskinen. Maskinbearbetningen är automatiserad och bearbetar fyra produkter 

samtidigt. Visuella inspektioner utförs efter varje produktionsprocess. Efter 

maskinbearbetningen sker den sista visuella inspektionen av produkten, sedan paketeras 

produkterna i kundspecifikt emballage och transporteras bort till färdigvarulagret. 

 

Allt gods säljs med mottagarfrakt och kunden ombesörjer transporten. Fallföretaget ansvarar för 

paketering, dokumentering och lastning av varorna medan kunden ansvarar för själva 

transporten. När transportören anländer lastas produkterna på lastbilen och dokumentation 

överlämnas till föraren för transportbolaget. När föraren har signerat dokumentationen har 

produkterna bytt ägare och ansvaret ligger hos kunden. Det mesta av informationen som delas 

beträffande produktionen av produkten sker via två IT-system, internt via det införskaffade ERP-

systemet och externt via ett separat system. Därutöver används e-post för extern kommunikation 

med kunder och leverantörer. Leveranser måste bokas senast dagen innan beräknat 

leveransdatum, om en tillverkningsorder är sen kan kund gå med på att ta emot ordern vid ett 

senare leveranstillfälle. Vid större förseningar får fallföretaget ombesörja och bekosta 

transporten. I figur 5 nedan visas den utförda kartläggningen av flöden i produktionssystemet för 

produkten, som är en överblicksbild för hur produktionen för produkten ser ut i nuläget. 
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Figur 5 - Nulägesanalys 
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Med kundefterfrågan på cirka 700 produkter per vecka och en tillgänglig tid på 15 timmar och 

20 minuter erhålles en takt-tid på 381 sekunder, vilket motsvarar en takt-tid på 6,35 minuter per 

enhet, för att möta kundefterfrågan. Ledtiden för PIA mellan processerna är summerade till 9,88 

arbetsdagar, exklusive de 4,31 dagar ledtid av färdiga produkter. Den totala ledtiden för 

råmaterial, PIA och färdigvarulagret är totalt 24,19 arbetsdagar. Kassationer upptäcks i 

maskinbearbetningen och beräknades till cirka 1,7 procent för produkten. De fyra 

produktionsprocesserna som produkten går igenom har cykeltider på 147, 136, 206, 150 sekunder 

respektive, per enhet. Den totala värdeadderande tiden för produkten är cirka 16,3 timmar. 

Kvoten mellan den värdeadderande tiden och den totala processledtiden för produkten är cirka 

10,8 procent. 

 

4.2 Ledtid 

Undersökningen av leveranssäkerheten har delats upp i följande faktorer: ledtid, kvalitet i 

produktion och planering, vilka samtliga påverkar den faktiska leveranssäkerheten hos 

fallföretaget. Efter analys av nulägeskartläggningen genomfördes en rotorsaksanalys med hjälp 

av Lean-verktyget 5-varför, för att identifiera rotorsaken till de höga ledtiderna.  

 

1. Varför är ledtiden hög? 

För att det är högt antal PIA. 

2. Varför är det högt antal PIA? 

För att det är obalans i produktionssystemet. 

3. Varför är det obalans i produktionssystemet? 

För att cykeltiderna skiljer sig mellan processerna. 

4. Varför skiljer sig cykeltiderna mellan processerna? 

För att värmebehandlingen bearbetar för lågt antal produkter, vilket resulterar i en hög cykeltid. 

 

5-varför verktyget identifierar en orsak till den höga ledtiden, en obalans av processernas 

cykeltider, som uppstår på grund av att värmebehandlingen bearbetar för lågt antal produkter. 

Värmebehandlingens cykeltid på 206 sekunder skiljer sig mest från de andra, som alla har en 

cykeltid på 150 sekunder eller lägre. Detta beror på att värmebehandlingens cykeltid påverkas 

av antalet produkter som bearbetas samtidigt. Värmebehandlingens cykeltid är beräknad genom 

att dela den observerade processtiden på 28 800 sekunder på antalet observerade färdiga 

produkter, 140 produkter. I kapacitetsanalysen nedan i figur 6 synliggörs vidare obalansen 

mellan cykeltiderna och flaskhalsen som uppstår. 

 

 
Figur 6 - Kapacitetsanalys 
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Värmebehandlingen är i nuläget en flaskhals i produktionssystemet med en cykeltid på 206 

sekunder, men på grund av att samtliga processer i produktionssystemet producerar under takt-

tiden på 381 sekunder uppstår inga problem med att möta kundefterfrågan för produkten. 

Värmebehandlingens cykeltid skulle kunna bli ett problem vid en omfattande ökning av 

kundefterfrågan. Genom att öka antalet produkter i värmebehandlingsprocessen kan dock 

problemet motverkas.  

 

För att balansera produktionsprocesserna har en ny teoretisk volym av antalet enheter som måste 

bearbetas samtidigt av värmebehandlingsprocessen beräknats, med hänsyn tagen till de övriga 

processernas kapacitet och att högsta cykeltiden för de övriga produktionsprocesserna är 150 

sekunder per enhet. Genom att förändra antalet produkter till 192 enheter som 

värmebehandlingsprocessen bearbetar samtidigt kan en cykeltid på 150 sekunder erhållas som 

motsvarar övriga produktionsprocesser kapacitet. Detta beräknades genom att dela processtiden 

med den nya balanserade cykeltiden på 150 sekunder. Sedan justerades övriga processer utefter 

samma produktionstakt. Genom balanseringen av produktionssystemet är maskinbearbetningen 

den nya flaskhalsen eftersom processen är automatiserad och cykeltiden inte kan reduceras utan 

att tillföra flera maskiner. Effekten av balanseringen demonstreras i tabell 3 nedan. 

 
Tabell 3 - Effekt av balansering 

 
 

För att skapa ett bättre flöde har ett förslag tagits fram på hur produktionen skulle kunna se ut 

efter balansering av cykeltiderna i produktionssystemet. Kapacitetsanalysen i figur 7 nedan visar 

att produktionssystemets högsta cykeltid efter balansering är 150, vilket betyder att det finns 

kapacitet att tillverka en enhet var 150:e sekund. För att utvärdera hur väl produktionen kan möta 

kundefterfrågan beräknas den teoretiska maximala kapaciteten för produkten. Huruvida 

produktionen kan hantera ökningar av kundefterfrågan kan bedömas genom att jämföra den 

maximala kapaciteten mot kundefterfrågan. Den teoretiska maximala kapaciteten för produkten 

beräknas genom att dela den tillgängliga tiden med den maximala kapaciteten, vilket resulterar i 

368 enheter per dag. Kapaciteten på 368 enheter per dag innebär 1840 producerade enheter per 

vecka. Genom att dela den verkliga efterfrågan med den teoretiska maximala kapaciteten för 

produkten fås en kvot på 0,38, vilket motsvarar 38 procent användning av den maximala 

kapaciteten. Det finns kapacitet att tillverka mer än dubbelt så mycket som kundefterfrågan, 

vilket förklarar den höga leveranssäkerheten för produkten. 

PIA PIA PIA PIA PIA

Nuläge 590 560 280 624

Efter balansering 192 192 192 192

Ledtid (dagar) Gjutning Sågning Värmebehandling Maskinbearbetning

Nuläge 4,07 3,87 1,93 4,31

Efter balansering 1,33 1,33 1,33 1,33
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Figur 7 - Kapacitetsanalys med balansering 

Att producera enligt den uträknade teoretiska maximala kapaciteten på 368 enheter per dag skulle 

innebära att alla processer är i drift nästintill all tillgänglig tid. Det är inte rimligt för personalen 

att arbeta i denna hastighet, eftersom det inte skulle finnas tid över till rengöring och eventuella 

underhåll. En annan implikation av att producera enligt den maximala kapaciteten är att 

värmebehandlingsprocessen måste startas två gånger per dygn för att uppnå ett kontinuerligt 

flöde, vilket är dubbelt så ofta som det i genomsnitt körs i nuläget. På grund av den höga 

driftkostnaden för värmebehandlingen vill fallföretaget enbart utföra processen när den kan fyllas 

fullständigt, vilket det inte finns möjlighet att göra två gånger per dygn i nuläget. I tabell 4 nedan 

demonstreras kapacitetsutnyttjandet av processerna i nuläget, teoretiskt maximalt tillstånd och 

det teoretiska framtida tillståndet. 

 
Tabell 4 - Kapacitetsutnyttjande 

 
 

Identifierade förbättringsområden som identifierades via VFA:  

• Fallföretaget planerar produktionen utifrån förväntad efterfrågan, men i och med att 

produktionen är obalanserad och gjuteriprocessen har en ställtid på cirka tre timmar, 

produceras större partier än nödvändigt med mål att producera ett överskott för att sedan 

ha möjlighet att ställa om produktionen. 

• Onödiga transporter och förflyttningar av PIA och råmaterial sker på grund av platsbrist. 

• Nuvarande inköp av råmaterial skapar onödiga lager av råmaterial, eftersom detta utförs 

med målet att beställa vid få tillfällen för att täcka materialbehovet för en längre period. 

• Vid arbetsstationerna är det operatörens ansvar att organisera verktyg eftersom det inte 

finns några tydliga markeringar för verktyg eller annan utrustning som används. I slutet 

av skiftet städas det runt arbetsstationerna, utöver det så noterades inte någon 

implementering av 5S system. 

• Färdigbearbetade produkter paketeras efter gjutning i tillfälliga förvaringslådor av trä för 

transport och behövs senare i processen förflyttas till annan typ av förvaring för 

efterkommande bearbetningssteg. 

Kapacitetsutnyttjande Produkter/dag Gjutning Sågning Värmebehandling Maskinbearbetning

Nuläge 280 75% 69% 50% 76%

Maximalt 368 98% 91% 100% 100%

Framtida 192 51% 47% 50% 52%
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• 1,7 procent kassationer observerades under studien av vald produkt, men det var otydligt 

var kassationerna uppstod i produktionssystemet, eftersom alla kassationer noterades i 

sista produktionsprocessen. 

 

4.3 Framtida tillstånd 

I figur 8 nedan presenteras ett teoretiskt förslag på ett framtida tillstånd för produktionsprocessen 

av produkten för att uppnå en reducering av PIA och ledtid. Produktionssystemet har balanserats 

och den dagliga produktionsvolymen är reducerad från 280 till 192 produkter per dag för att 

minska antalet PIA mellan processerna och producera närmare kundefterfrågan. Detta medför en 

minskning av bundet kapital samt ökar tiden som personalen kan spendera på andra produkter 

eller arbetsuppgifter. Detta innebär även att produktionen för produkten kan möta 

kundefterfrågan på enbart fyra dagar per vecka, vilket bidrar till en mer flexibel produktion och 

möjliggör produktion av andra produktfamiljer övrig tid. I det framtida tillståndet sker leveranser 

av material en gång i veckan i stället för varannan vecka, vilket halverar ledtiden för råmaterial 

och minskar bundet kapital. PIA mellan processerna är reducerad till det nödvändiga, från 2054 

till 768 produkter, vilket täcker en dags produktion. Reduceringen av PIA leder även till att 

utrymme frigörs. Det finns även färdigpackade produkter som täcker en dags efterfrågan i 

säkerhetslager. 

 

Dessa förändringar leder till en minskning av ledtiden för PIA för produkten från 9,88 dagar till 

3,99 dagar, vilket motsvarar en reduktion på cirka 40,4 procent. Ledtiden inklusive material och 

färdiga produkter minskas till 10,32 dagar, vilket motsvarar en reduktion på cirka 42,7 procent. 

En nackdel med att reducera antalet produkter i gjutningsprocessen är att produktionen av 

produkten måste löpa kontinuerligt, vilket begränsar användningen av stationen för produktion 

av andra produkter. Kvoten mellan den värdeadderande tiden och den totala processledtiden för 

produkten i det framtida tillståndet är cirka 26,6 procent, vilket är en ökning med cirka 146 

procent från kvoten på cirka 10,8 procent som produkten har i nuläget. Möjlighet att utföra 

sågning och slipning direkt efter gjutningen har identifierats, vilket skulle eliminera en onödig 

förflyttning och rörelse som uppstår vid ompackning till annan behållare. Detta innebär att 

personal vid gjuteristationen utför fler arbetsuppgifter eller att ytterligare personal tilldelas 

stationen. 
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Figur 8 - Framtida tillstånd 
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4.4 Kvalitet i produktion 

Företagsledningen har en ambition att arbeta enligt både Lean och sex-sigma metodiken. Ett 

arbete har påbörjats hos fallföretaget med att standardisera stödprocesser för att uppnå enlighet 

vid produktionsanläggningarna. Dessutom fokuserar fallföretaget på att minimera PIA och 

onödiga lager. Fallföretaget är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO/IATF 16949, 

eftersom det är ett kundkrav men upplever utmaningar med att identifiera andra fördelar med 

kvalitetsledningssystemen. För varje ny produkt som skall börja tillverkas hos fallföretaget och 

levereras till fordonsindustrin genomförs en Production Part Approval Process (PPAP) i enlighet 

med ISO 19649 standarden. PPAPn innehåller bland annat en beskrivning av produkten och 

produktionsflödet samt en Process Failure Mode and Effect Analysis (PFMEA), vilket är en 

riskanalys, samt en uppföljningsplan på hur kritiska kvalitetsmått skall kontrolleras. För att 

säkerhetsställa att produktens specifikationer överensstämmer mot de krav kunden satt upp sker 

inspektioner utefter det som överenskommits i PPAPn under flera av de bearbetande stegen i 

produktionssystemet. 

 

För att säkerhetsställa kvalitet i produktion utförs spektrometertest på det smälta materialet i 

början av varje skift innan gjutning. Hårdhetstest utförs enligt kundspecifikationen innan den 

förs vidare för att identifiera potentiella porositetsproblem som kan uppstå i gjutningsprocessen. 

För studerad produkt sker visuell inspektion efter sågningsprocessen samt efter 

maskinbearbetning. Det sker även en kontroll av kritiska mått för produkten innan 

maskinbearbetningen påbörjas för att identifiera defekta produkt. Maskinbearbetningen är även 

den sista arbetsprocessen för produkten och en sista visuell slutkontroll utförs innan produkten 

paketeras för leverans till kund. 

 

Brister som identifieras medför att produkten kasseras, rapportering av kassationer sker i slutet 

av varje skift. Operatörerna har veckomöten med arbetsledare, där svårigheter och problem 

rapporteras till kvalitetsavdelningen som undersöker orsakerna till problemen om de anses vara 

viktiga. Fallföretaget arbetar enligt 5-varför-metoden vid utredning av avvikelser och strävar 

efter att åtgärda grundorsakerna till identifierade problem. Analysen dokumenteras utförligt vid 

kundklagomål tills grundorsaken är identifierad och en plan för att lösa problemet är funnen, vid 

övrigt kvalitetsarbete dokumenteras det som anses vara viktigt av kvalitetsavdelningen. Vidare 

får kvalitetsavdelningen underlag i form av veckorapporter med antal kassationer och utför 

interna revisioner både på layout och produktionsprocesser enligt en fastställd treårsplan som 

följer ISO/IATF standarden. 

 

Enligt ERP-systemet hade tillverkningsordern som studerades under VFA-arbetet för vald 

produkt 1,7 procent kassationer. De defekta produkter som räknas in i kassationerna är de som 

blivit defekta vid gjutning, slipning/sågning eller maskinbearbetningen. Om en defekt produkt 

identifieras i gjutningsprocessen så kan den direkt smältas ner och återvinnas, vilket skall 

registreras på arbetsordern. 

 

Kvalitetsrelaterade problem som identifierats under studien: 

• Bristande underhåll, förebyggande underhålls sker på vissa maskiner, vilket har lett till 

problem med maskiner som bildat stopp i produktionsflödet 

• Brister i underhållsdokumentation, enbart stopp som varar flera timmar eller berör flera 

skift dokumenteras. 

• Fel på maskiner och brist på kritiska reservdelar för att åtgärda felen. 

• Intern processdokumentation kring studerad produkt överensstämmer inte mot faktiskt 

produktion av produkt, intern dokumentationen eller tillverkningsprocessen bör ses över. 



   

 

21 (30) 

 

• Begränsad spårbarhet beträffande var i produktionssystemet kassationer uppstår, 

eftersom alla kassationer som identifierats för studerad produkt har registrerats i 

produktionssystemets sista process. 

 

4.5 Planering 

Fallföretaget definierar leveranssäkerhet som antal produkter som blivit levererade i tid enligt 

överenskommet tidsfönster, detta kontrolleras och mäts för varje kundorder. Leveransdata införs 

manuellt i ERP-systemet efter leverans, vid leverans som avviker från den planerade 

leveranstiden påverkas leveranssäkerheten negativt automatiskt. Fallföretaget strävar efter en 

leveranssäkerhet på över 95 procent. Fallföretagets kunder bestämmer det tidsintervall som 

ordrar måste levereras inom för att vara en godkänd leverans. Vid eventuella problem att leverera 

enligt satt leveransdatum har produktionsplanerarna möjlighet att kontakta kunden och 

överenskomma om en godtagbar lösning, i vissa lägen kan en minskad kvantitet än 

överenskommet skickas till kunden för att sedan justeras på nästkommande order. 

 

Under planeringsfasen för tillverkning genererar produktionsplaneringen via ERP-systemet 

tillverkningsförslag utifrån samtliga importerade kundordrar och prognoser. Vid generering av 

tillverkningsförlag tar ERP-systemet hänsyn till befintligt lagersaldo av produkten samt de 

angivna ledtiderna i ERP-systemet för tillverkningen av produkten. I ERP-systemets 

planeringsinställningar finns även inlagda kötider i värmebehandlingsprocessen, se figur 9 för 

förtydligande. Detta innebär att ERP-systemet ej planerar med att processerna utförs direkt efter 

varandra men i praktiken utförs värmebehandling 1 och värmebehandling 2 efter varandra utan 

någon kötid mellan. 

 

 
Figur 9 - Planerad kötid i värmebehandlingsprocessen 

De tillverkningsförslag som sedan ska produceras fastställs och prioriteras av 

produktionsplaneraren. Därefter går tillverkningsordern vidare till produktionsavdelningen som 

påbörjar produktion när ERP-systemet anvisar om att detta behöver ske utifrån den angivna 

mantiden i ERP-systemet, för att uppfylla kundernas krav på leveransdatum. Fallföretaget 

producerar både enligt MTO- och MTS-strategin, och detta baseras på den frekvens och volym 

som produkten säljs. ERP-systemet skapar även ett materialinförskaffningsförslag för planerad 

produktion med kritiska datum för när det senast behöver beställas av produktionsplanerare för 

att inkomma i tid. 

 

Inkommande kundordrar och prognoser tas emot av produktionsplaneringen dagligen via ett 

externt IT-system, dessa importeras sedan av produktionsplaneraren in till det interna ERP-

systemet. Inga prognoser skickas till leverantör, utan material köps in av produktionsplaneraren 

en till två gånger i månaden för att täcka behovet. En ekonomisk orderkvantitet finns angiven i 

det interna affärssystemet för den volym av material som bör införskaffas men den 

rekommendation som är angiven följs ej. Vid produktionsstart eller omställning informerar 

produktionsplaneraren muntligt arbetscellen om att ett verktygsbyte behöver ske. Sedan får 

operatörerna information om vilken volym som ska produceras för tillverkningsordern via 

datorskärm som är kopplad till ERP-systemet. 

 



   

 

22 (30) 

 

För produktionsplanerare på fallföretagets olika produktionsanläggningar finns skillnader i både 

ansvarsområde och hur produktionsplaneringen utförs samt vilka strategier som används. Tre 

huvudfaktorer kunde identifieras. Den kunskap som produktionsplanerare besitter beträffande 

ERP-systemet samt att olika produktionsprocesser används för att styra produktionstakten. I det 

ena fallet styrs takten av den första produktionsprocessen gjutning, medan det i andra fallet 

planeras efter den sista produktionsprocessen. Vidare finns skillnader i vilka inköp som utförs 

av vem, på den ena produktionsanläggningen är all materialanskaffning produktionsplanerarens 

ansvar medan det på den andra produktionsanläggningen utförs delvis av 

produktionsplaneringen. 

 

Fallföretaget har inga vedertagna rutiner för hur planeringen eller materialanskaffningen ska gå 

till, detta sker utefter produktionsplanerarnas bästa förmåga. Produktionsplanerarna avgör när 

produktionen ska starta samt när material skall införskaffas. Vidare noterades att pågående 

tillverkningsordrar hade korrigerats manuellt från den ursprungliga planeringen framtagen av 

ERP-systemet. Beställningsbrytpunkten samt rekommenderad ekonomisk orderkvantitet som 

står angiven i ERP-systemet följs inte, beställning av material utförs av produktionsplaneringen 

när de anser det vara nödvändigt. Normalt köps stora mängder råmaterial för att täcka 

produktionen i minst två veckor, stora mängder av råmaterial kunde också ses vid besök hos 

fallföretaget och under en veckas produktion observerades en minskning på cirka en femtondel 

av kvantiteterna på råmaterial. 
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5. ANALYS 

I detta kapitel jämförs insamlad empiri mot den teoretiska referensramen för att besvara på 

frågeställningen: Hur kan Lean-verktyg appliceras för att minimera PIA och ledtider samt 

bibehålla hög leveranssäkerhet? Analysen är uppdelad i leveranssäkerhet, ledtid, kvalitet samt 

planering.  

 

5.1 Leveranssäkerhet 

Inom tillverkningsindustrin används ofta nyckeltal för att mäta leveranssäkerheten, vilket innebär 

att tillverkande företag mäter andelen kundbeställningar som har levererats till kund inom 

överenskommet tidsfönster. Enligt Krajewski et al. (2016) är leveranssäkerhet på över 95 procent 

ett mål som tillverkande företag strävar efter att överstiga. Vidare betonar Liker (2004) att inom 

Lean är den grundläggande filosofin om att hela tiden sträva efter kontinuerliga förbättringar, 

minimera slöseri och att producera enligt JIT; att leverera rätt produkt, med rätt kvalitet i rätt tid. 

Samtidigt betonar Rahman et al. (2010) att Lean-verktyg har en positiv effekt på många mätetal 

hos SMEs. Fallföretaget strävar efter att för varje produktfamilj uppnå minst 95 procent 

leveranssäkerhet och för produkten som studerades kunde en leveranssäkerhet på 100 procent 

konstateras under studien. 

 

Fallföretagets höga leveranssäkerhet kan förklaras av den höga antalet av PIA i 

produktionssystemet, den höga tillgänglig kapacitet i produktionssystem samt på grund av att det 

kontinuerligt sker överproduktion. Överproduktion anses av Liker (2004) vara det mest 

fundamentala slöseriet som ligger till grund för många av de övriga slöserierna. Den höga 

volymen av PIA hos fallföretaget beror på att produktionen inte är styrd utifrån kundens 

efterfrågan och att produktionssystemet inte har ett kontinuerligt flöde (Liker, 2004; Sundin & 

Kurilova-Palisaitiene, 2014). Den första produktionsprocessen i produktionssystemet styr därför 

produktionstakten oavsett kapacitet hos efterkommande produktionsprocesser eller den 

kundefterfrågan som finns. Att styra produktionen efter takt-tid är enligt Dowlatshahi och Taham 

(2009) en vanlig metod i JIT-baserade produktionssystem för att säkerställa att rätt produkter 

produceras och levereras precis när behovet uppstår. Dessutom för JIT-baserade 

produktionssystem enligt Belekoukias et al. (2014) med sig fler fördelar och motverkar 

överproduktion, vilket samtidigt frigör kapital för tillverkaren eftersom inga onödiga produkter 

produceras. 

 

5.2 Ledtid 

Minimering av ledtiderna för orderhantering, produktionssystem och leverans har en direkt 

påverkan på leveranssäkerheten (Sundin & Kurilova-Palisaitiene, 2014). Detta medför även att 

kunderna kan få produkten snabbare och att produktionen kan påbörjas senare, vilket ökar 

flexibiliteten för produktion. Hos fallföretaget mottages och hanteras inkomna kundordrar 

löpande och importeras till ERP-systemet med minimal ledtid, undantag vid nya kunder och/eller 

nya produkter, vilket medför en ledtid på mellan 4–6 veckor. Vidare sker all försäljning med 

mottagarfrakt, vilket innebär att fallföretagets ansvar för ledtiden slutar efter att produkten 

upphämtats av för kundens räkning utsedd transportör. Genom att minimera processledtiden hos 

fallföretaget kan PIA reduceras och ett kontinuerligt flöde för produkten uppnås, vilket leder till 

minskat bundet kapital samtidigt som den höga leveranssäkerheten kan bibehållas. 

 

Enligt Liker (2004), Upadhye et al. (2010), Womack och Jones (1996), är ett av de huvudsakliga 

områdena inom Lean att minimera slöseri genom att fokusera på de områden som tillför värde 

för kunden. För att identifiera slöseri och identifiera förbättringsområden genomfördes en VFA 

hos fallföretaget, vilket enligt Liker (2004), Patel et al. (2015), Romero och Arce (2017), Rother 

och Shook (1999), Shou et al. (2017), är ett bevisat användbart verktyg för ändamålet. Genom 
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bearbetning av data från utförd VFA hos fallföretaget har förbättringsområden i nuvarande 

produktionssystem identifieras.  

 

Ett teoretiskt förbättringsförslag har tagits fram för nuvarande produktionssystem. Förslaget är 

utvecklat enligt JIT filosofin, att producera och leverera när behov uppstår. I förslaget har 

produktionen balanserats för studerad produkt, resultatet efter balansering har även kontrollerats 

mot efterfrågetakten för att säkerställa att det är möjligt att upprätthålla en hög leveranssäkerhet. 

I balansering av produktionssystemet har vissa produktionsprocessers produktionstakt dragits 

ner för att motsvara kundefterfrågan samt för att säkerställa att det som producerats kan hanteras 

i nästkommande produktionsprocess. Vissa av produktionsprocesserna som sker i anslutning till 

varandra har slagits samman i utförd VFA eftersom de kan ske i direkt anslutning till varandra 

och för att skapa ett flöde mellan processerna. Att producera enligt det teoretiska förslaget skulle 

resultera i en reduktion av PIA med 64 procent och en reduktion av ledtiderna med 42,7 procent 

men med en fortsatt hög leveranssäkerhet. Resultaten överensstämmer väl med tidigare forskning 

som genomförts om vilka resultat som kan förväntas genom implementering av förbättringar som 

identifierats med hjälp av VFA (Shou et al., 2017; Romero & Arce, 2017). Det teoretiska 

förslaget och förbättringarna förutsätter dock ett kontinuerligt flöde i produktionssystemet 

eftersom enbart mindre buffertar finns att tillgå och produktionen ej får stå still för att hålla 

utlovad leveranssäkerhet. Vidare kan en hög volym av PIA och överproduktion enligt Liker 

(2004) dölja eventuella problem i produktionssystemet som måste elimineras för att skapa stabila 

processer samt god kvalitet från produktionens start. 

 

5.3 Kvalitet i produktion 

För att kunna skapa ett kontinuerligt flöde i produktionen enligt det framtagna förslaget och 

möjliggöra kortare ledtider behöver kvaliteten hos processerna och produkten säkerställas. Enligt 

Bergman och Klefsjö (2012) uppnås detta bland annat genom kvalitetsledningssystem, vilket har 

som syfte att standardisera arbetet, samt att systematiskt följa upp kvaliteten före, under och efter 

produktion och att ta lärdomar med sig från tidigare erfarenheter. Fallföretaget stävar efter att 

arbeta effektivt och att ha robusta processer, fallföretaget är bland annat certifierade enligt flera 

ISO standarder. Även om ett kvalitetsledningssystem kan innebära omfattande arbete i form av 

dokumentation är huvudsyftet att skapa ett standardiserat arbetssätt för frågor innefattande 

kvalitet och kundnöjdhet och därmed skapa robusta processer och en lärande organisation. 

 

Kvalitetskontroller utförs av fallföretaget på tillverkade produkter enligt kontrollinstruktioner. 

Efter kundleverans kan kvalitetsbrister upptäckas hos fallföretaget via kundklagomål, för varje 

kundklagomål utförs en 5-varför analys för att undersöka grundorsaken till kundklagomålet. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är 5-varför-metoden ett vanligt förekommande Lean-verktyg 

och det kan kombineras med fiskbensdiagram för att finna samtliga grundorsaker till problemen 

för att sedan åtgärda dessa. Detta visar att det hos fallföretaget finns en systematik i 

kvalitetsarbetet när det gäller att dokumentera och att utföra 5-varför analyser med inkomna 

kundklagomål.  

 

Även om produktionsprocesserna för studerad produkt hade få kassationer och omarbetade 

produkter bör stödprocessen för underhåll ses över eller anpassas för att möjliggöra ett 

kontinuerligt flöde i produktionen. Hos fallföretaget planerades underhåll men ej för all 

utrustning, det noterades även att det saknades kritiska reservdelar i lager, vilket i sin tur 

påverkade produktionen negativt och skapade köbildning utanför värmebehandlingsprocessen. 

Dokumentationen för stopp i produktion var bristfällig och enbart de stop som ansågs vara 

nödvändiga dokumenterades. Detta tyder på att rutinerna inte är standardiserade, vilket är en av 

grundpelarna inom Lean och en av ISO-kvalitetsledningssystemets huvudsyfte (Bergman & 
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Klefsjö, 2012; Liker, 2004). Det noterades också att intern processdokumentation ej 

överensstämde med hur produktionen utfördes, vilket tyder på att efter att 

processdokumentationen tagits fram hos fallföretaget har den inte reviderats eller att processen 

för uppföljning ej har fungerat. Syftet med att dokumentera i enlighet med 

kvalitetsledningssystemet är att förse organisationen med de verktyg som behövs för att följa upp 

och förbättra processerna löpande men det förefaller som det hos fallföretaget enbart utförs om 

det är ett kundkrav.  

 

Fallföretaget utför interna revisioner både på processer och layout enligt en treårsplan däremot 

utförs den inte på samtliga av fallföretagets produkter utan enbart på vissa utvalda produkter för 

att leva upp till kundkraven. Från detta kan följande slutsatser dras: ett systematiskt arbetssätt 

finns för uppföljning och kontroll för frågor som berör kvalitet men det appliceras ej systematiskt 

inom hela organisationen och det används inte för kontinuerliga förbättringar, utan enbart för att 

leva upp till kundkraven. Detta stämmer väl överens med Sun och Chengs (2002) påstående om 

att SMEs ofta implementerar ISO-standarder eftersom det är ett kundkrav istället för att se det 

som ett verktyg och en nödvändighet för konkurrenskraft. 

 

5.4 Planering 

Enligt Lean-filosofin skall produktion påbörjas när ett faktiskt behov finns (Liker, 2004). Detta 

stämmer väl överens med MTO-strategin för planering av produktion som enligt Krajewski et 

al. (2016) innebär produktion av mindre partier och kortare ledtider. Hos fallföretaget används 

idag både strategin MTO och MTS beroende på vilken produkt och vilken volym av produkten 

som ska produceras. Hos fallföretaget planeras produktionen för den studerade produkten enligt 

MTS-strategin i stora partier för att täcka behovet för inkomna kundordrar, förväntad efterfrågan 

och med en viss säkerhetsmarginal för eventuella stopp och kassationer. Planeringen av 

produktionen sker hos fallföretaget i ett ERP-system. Idag är det enligt Koh et al. (2009) vanligt 

att tillverkande företag planerar produktionen med hjälp av ERP-system. Vidare betonar Deep et 

al. (2008) att det är av stor vikt att planeringsinställningarna i ett ERP-system är korrekta och att 

de värdeadderande aktiviteterna som skall anges i ERP-systemet med fördel kan tas fram med 

hjälp av Lean-verktyg.  

 

Planeringsinställningarna i ERP-systemet hos fallföretaget är angivna utifrån mantimmar och 

inte utefter maskintid, vilket innebär att planeringen för produktion är en uppskattad tid efter hur 

lång tid det tar för en operatör att utföra en särskild operation i produktionen och inte den faktiska 

tiden som det tar för att produkten att genomgå processen. Genom jämförelse mot observationer 

och data som finns angiven i ERP-systemet har felaktigheter i ERP-systemets inställningar 

identifierats. Ett tydligt exempel på felaktiga inställningar kan ses i värmehandlingsprocessen, 

istället för att ange den tid som det faktiskt tar att utföra operationen har istället en kötid angivits, 

vilket skapar onödig ledtid i produktionssystemet. Även om kötiden finns i planeringssystemet 

utförs produktionen hos fallföretaget utan någon kötid, detta förutsatt att tillräckligt med 

produkter finns klara för att genomgå värmebehandlingsprocessen.  

 

Oavsett felaktiga inställningar eller ej så sker produktionen inte efter det som beräknats fram av 

ERP-systemet utan de tillverkningsordrar som observerats har korrigerats manuellt av 

produktionsplaneringen. ERP-systemet som skall agera stöd för produktionsplaneringen vid 

planering av tillverkning och för materialanskaffning används ej optimalt. Andra aktiviteter 

utförs av produktionsplanerare vid sidan om ERP-systemet, exempelvis följs ej den av ERP-

systemet rekommenderade inköpsvolymen hos fallföretaget och verktygsbyten planeras i annan 

programvara. På grund av den manuella handpåläggningen som utförs av produktionsplanerare 

och för att rekommendationerna för inköp av material inte följs kan det antas att inställningarna 
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i ERP-systemet inte motsvarar hur produktion faktiskt utförs eller den avsikt 

produktionsplaneringen har för hur arbetet ska utföras. Enligt Koh et al. (2009) kan det innebära 

att mer utbildning i handhavandet av ERP-systemet krävs för att produktionsplaneringen ska ha 

möjlighet att nyttja ERP-systemet fullt ut. Vidare betonar Deep et al. (2008) att det är kritiskt att 

inställningarna i ERP-systemet är relevanta och motsvarar verkligheten. 
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6. DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I detta kapitel diskuteras resultatet av genomförd analys och metodval. Vidare presenteras 

slutsatser samt rekommendationer. 

 

6.1 Diskussion 

Genom att identifiera förbättringsområden med hjälp av VFA, och genom applicering av Lean-

verktyg har ett teoretiskt förbättringsförslag tagits fram på hur en hög leveranssäkerhet kan 

bibehållas samtidigt som ledtiderna och PIA reduceras. I det teoretiska förslaget har en total 

ledtidsförbättring på motsvarande 42,7 procent uppnåtts och PIA minskats för att motsvara 

produktionssystemets kapacitet och för att producera mer enligt JIT-filosofin. Det teoretiska 

förslaget kan med fördel användas för att reducera PIA och ledtider, vilket i denna studie är 

faktorer som påverkar leveranssäkerheten. Det teoretiska förslaget och förbättringarna förutsätter 

dock ett kontinuerligt flöde i produktionssystemet eftersom enbart mindre buffertar finns att 

tillgå och produktionen ej får stå still för att upprätthålla den höga leveranssäkerheten.  

 

I jämförelse med tidigare genomförda studier av Romero och Arce (2017), Shou et al. (2017), 

beträffande förbättringar som identifierats med VFA och implementeras i SMEs, motsvarar 

resultatet från det framtagna teoretiska förslaget vad som kan förväntas. Enligt Shou et al. (2017) 

är reducering av lager med 70 procent, ledtid med 56 procent, cykeltid med 53 procent och 

arbetskraft med 37 procent medelvärden för förbättringar framtagna med VFA. Samtidigt som 

Forno et al. (2014) betonar att förbättringar som identifierats med VFA för en produkt inte 

nödvändigtvis för med sig förbättringar för andra produkter. Därför är det kritiskt att valet av 

produkt är korrekt och att processerna som den genomgår är stabila. Det framtagna förslaget är 

baserat på en VFA av produktionssystemet vid produktion av en högvolymprodukt hos 

fallföretaget, vilket efter implementering antas leda till positiva effekter för produkten. Det vore 

intressant att genomföra VFA för ytterligare produkter hos fallföretaget för att undersöka om 

liknande resultat erhålls samt att följa upp vad en eventuell implementering i verkligheten skulle 

ge för resultat. 

 

Utöver detta har områdena kvalitet och planering undersökts ytligt för att se vilka eventuella 

förbättringsområden som kan identifieras hos SMEs inom tillverkningsbranschen. Analysen 

tyder på att SMEs till stor del har viljan att arbeta med effektivisering av den egna verksamheten 

men att standardiserade rutiner inte nödvändigtvis har införts överallt i organisationen och att 

mindre uppföljning av att rutinerna följs sker. 

 

Fallstudiemetodiken valdes eftersom området som studerades var av komplex natur och ansågs 

nödvändig att studeras i sitt naturliga tillstånd. Enligt Yin (2009) är fallstudiemetodikens styrkor 

att undersöka fenomen i sitt naturliga tillstånd och med möjlighet att samla in data från flera olika 

källor. Metoden kunde väl anpassas för studiens syfte genom att kombinera dokumentstudier, 

observationer och intervjuer för datainsamling. För att vidare säkerställa studiens resultat vore 

utförande av fler fallstudier hos tillverkande SMEs att föredra. 

 

Vid genomförda intervjuer kan språkförbristningar ha påverkat studiens resultat, intervjuerna 

och diskussioner med operatörer har skett på engelska på plats hos fallföretaget, detta är dock 

inte modersmålet vare sig för de anställda vid produktionsanläggningen eller hos dem som utfört 

studien. De engelska språkkunskaperna har varierat hos respondenterna och vid behov har vissa 

av intervjufrågorna förklarats med andra ord, vilket kan ha påverkat respondenternas svar. Vid 

genomförda observationer kan närvaron av utomstående observatörer påverka hur operatörerna 

utför sina arbeten. Genom att informera de som arbetade vid produktionsanläggning att studiens 
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syfte inte är att studera operatörerna i sig utan systemet i sin helhet antas att produktionssystemet 

har studerats i sitt naturliga tillstånd. 

 

Värdeflödesanalys är ett välanvänt Lean-verktyg för att skapa en nulägesbild och identifiera 

förbättringar inom tillverkande företag. Metoden valdes eftersom användningen av verktyget 

genererar en överskådlig bild över systemet som studeras, samt att flödet av information och 

material visualiseras. VFA lämpade sig väl för studiens syfte och identifierade 

förbättringsområden som resulterade i ett teoretiskt förslag med förbättringar. Däremot har VFA 

enbart utförts på en produkt hos fallföretaget och valet av produkt har skett utifrån volym, den 

produkt som producerades och såldes i högst kvantitet. Valet kunde även ha skett utifrån andra 

faktorer som till exempel: högst lönsamhet, antal produktionsprocesser eller lägst 

leveranssäkerhet, vilket eventuellt skulle kunna påverka studiens resultat. 

 

Analysmetoden som användes för studien var väl anpassad och strukturerad, data som samlades 

in dokumenterades och kategoriserades löpande i en empiridatabas. Därefter jämfördes insamlad 

data mot den teoretiska referensramen. Analysmetoden bidrog även med att identifiera luckor i 

studiens teoretiska referensram och empiri. 

 

6.2 Slutsatser och rekommendationer 

Syftet var att undersöka leveranssäkerheten i ett SME inom tillverkningsindustrin, varav 

nedanstående forskningsfråga formulerades. 

 

Forskningsfråga: Hur kan Lean-verktyg appliceras för att minimera PIA och ledtider samt 

bibehålla hög leveranssäkerhet? 

 

Genom användning av VFA som metod för att identifiera förbättringsområden kan förbättringar 

hos tillverkande SMEs generellt uppnås. Vidare genom rotorsaksanalys med vedertagna Lean-

verktyg, till exempel 5-varför, kan eventuella problem i nuvarande system elimineras. Vidare, 

efter implementering av teoretiskt framtagna förslag kan SMEs uppnå en reducering av PIA och 

ledtider samt bibehålla sin höga leveranssäkerhet. Genom att analysera fallföretagets 

produktionssystem har faktorer som kan påverka leveranssäkerheten undersökts med hjälp av 

VFA och förbättringsområden identifierats. Ett teoretiskt förslag har tagits fram där en 

balansering av befintligt produktionssystem utförts. I förslaget har både ledtider och PIA 

reducerats. Vidare skapar det teoretiska förslaget möjligheter för fallföretaget att ha en flexiblare 

produktion eftersom en lägre produktionshastighet medför att kapacitet frigörs och kan utnyttjas 

för produktion av andra produkter. Det är viktigt att tillägga att innan implementering av det 

teoretiska förslaget bör ytterligare studier av fler produktfamiljer utföras för att kontrollera vilken 

total effekt en eventuell balansering medför. Vid framtida studier vore det intressant att 

undersöka den direkta relationen mellan PIA och leveranssäkerheten hos ett tillverkande SME.  

 

Vidare kan fallföretagets kvalitetsarbete förbättras genom att inkludera samtliga produktfamiljer 

i det löpande kvalitetsarbetet och att det inte enbart utförs på produkter som har det som 

kundkrav. Detta för med sig ett mer standardiserat arbetssätt och att samtliga produkter samt 

produktionsprocesser förbättras kontinuerligt. Detta leder även till mindre kassationer och att 

mindre överskott behöver produceras, vilket påverkar leveranssäkerheten. Standardisering av 

rutiner för inköp och planering bör även införas hos fallföretaget. ERP-systemets som skall 

sammanlänka fallföretagets olika funktioner och agera stöd för företagets anställda måste vara 

korrekt inställt utefter hur fallföretaget avser bedriva sin verksamhet för att kunna nyttjas fullt 

ut. Därutöver kan utbildning av personal behövas för att säkerställa att ERP-systemet används 

korrekt av de anställda.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Intervjuguide produktionsplanering 
Allmänt 

• Presentation av intervjuare samt ämne. 

Hej, jag heter… och kommer från Mälardalens högskola, studerar till ingenjörer inom produktion och 

logistik. För närvarande genomför vi vårt exjobb hos er och en del i vår datainsamling består av ett antal 

intervjuer, bland annat med produktionsplaneringen. 

  

Syftet med exjobbet är att undersöka leveranssäkerheten. 

• Fråga om det är ok att spela in intervjun och informera om syftet och om hur inspelningen 

kommer att användas. 

o För att vi inte ska missa någon information 

o Kommer enbart användas av oss för att samla information 

o Anonymitet, kommer inte att delas 

Intervjufrågor 
• Hur ser din roll på företaget ut? 

o Vilka personer (roller) levererar du till?  

o Vilka personer (roller) levererar till dig? 

• Hur ser arbetet med leveranssäkerheten ut idag? 

o Hur säkerställer ni att leveranser är i tid? 

o Hur mäter ni leveranssäkerhet? 

o Hur stor andel av era kundorders levereras i tid? 

o Hur lång är leveranstiden i normalfallet för beställt material? 

• Hur hanteras inkomna kundorder? 

o Hur ser produktionsplaneringen efterfrågan från kund på produkter som måste 

planeras för produktion? 

• Hur utförs produktionsplanering för en produkt?  

o Finns hjälpmedel/riktlinjer? 

• Hur arbetar ni med prognoser? 

o Hur ofta prognostiserar ni kundefterfrågan och vilken metod används? 

o Skickas några prognoser till leverantör för materielbehovet och vilken metod 

används? 

• Hur sker materialanskaffningsprocessen ut? 

o Finns det regler/begränsningar/strategier för materialbeställning 

• Beräknar/arbetar ni med produkter i arbete? Om ja, hur/varför? Om nej, varför inte? 

o Hur ser ni produkter i arbete? 

o Har ni några styrgränser? 

• Hur arbetar ni med spårbarhet? 

o Kan ni se var i produktionen kassationer uppstår? 

o Kan ni se var i produktionen produkten befinner sig? 

• Hur arbetar ni med kvalitet? 

o Hur kontrolleras kvalitet på inkommande material? 

o Hur kontrolleras kvalitet under produktion? 

o Hur kontrolleras kvalitet efter produktion? 

Avslutning 

Tacka den medverkande för att de tagit sig tid och deltagit på intervjun. 

  



   

 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

Intervjuguide kvalitet 
Allmänt 

• Presentation av intervjuare samt ämne. 

Hej, jag heter… och kommer från Mälardalens högskola, studerar till ingenjörer inom produktion och 

logistik. För närvarande genomför vi vårt exjobb hos er och en del i vår datainsamling består av ett antal 

intervjuer, bland annat med produktionsplaneringen. 

  

Syftet med exjobbet är att undersöka leveranssäkerheten. 

• Fråga om det är ok att spela in intervjun och informera om syftet och om hur inspelningen 

kommer att användas. 

o För att vi inte ska missa någon information 

o Kommer enbart användas av oss för att samla information 

o Anonymitet, kommer inte att delas 

Intervjufrågor 

• Hur arbetar ni med kvalitet? 

o Hur kontrolleras kvalitet på inkommande material? 

o Hur kontrolleras kvalitet under produktion? 

o Hur kontrolleras kvalitet efter produktion? 

• Hur arbetar ni med underhåll? 

o Förebyggande/planerat underhåll? 

• Hur får ni kvalitetsavdelningen kännedom om kvalitetsrelaterade problem? 

Avslutning 

Tacka den medverkande för att de tagit sig tid och deltagit på intervjun. 

 


