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 ABSTRACT  

 

Purpose and questions: The purpose of the thesis is to investigate whether companies within 

HMLV-environments can become more efficient by using tools and principles of lean 

production. This can be done by mapping the current process and identifying wastes in it. Based 

on the purpose, the following two questions were formulated and answered: 

1) Does Lean have a significant impact even in the production of lower volumes?  

2) How can companies in HMLV-production that produce on demand become more efficient 

    and increase the quality with the implementation of Lean? 

Method and implementation: A case study has been carried out on a small HMLV company 

that manufactures products on customer demand. Qualitative as quantitative data has mainly 

been obtained through observations, measurements, semi-structured and unstructured 

interviews, and by analyzing company documents such as orders and order history. In order to 

link the case study to the theory, a literature study has been conducted in which information has 

been obtained from both books and scientific articles.  

Results: Following a survey of the process flow of one product, the case study shows that the 

company on which the study was carried out does not work with Lean to any great extent. The 

case study shows that there are some wastes present in the form of waiting between processes, 

unnecessary movements between stations, and the product moving unevenly through the 

various processes in the flow, why it has been a complex task to map the production flow. 

Conclusions: The conclusions that can be drawn from the case study in relation to the frame of 

reference is that companies in HMLV-production can use some lean tools to become more 

efficient while other tools are less suitable in the mentioned environment. Furthermore, some 

of the 14 principles can be used to make the company more efficient, but also to increase the 

quality of its products. 

Keywords: Lean, logistic, high-mix-low-volume (HMLV), Production improvement.  



 

SAMMANFATTNING 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med examensarbetet är - att genom att kartlägga nuvarande 

process och identifiera slöserier i den - undersöka om företag inom HMLV-miljöer kan bli mer 

effektiva genom att använda sig av verktyg och principer inom lean produktion. Utifrån syftet 

formulerades och besvarades följande två frågeställningar: 

1) Har Lean betydande inverkan även vid produktion av lägre volymer? 

 

2) Hur kan företag inom HMLV - produktion som tillverkar mot order bli mer effektiva och 

öka kvaliteten med implementering av Lean? 

Metod och genomförande: En fallstudie har utförts på ett litet HMLV-företag som tillverkar 

produkter mot kundorder. Kvalitativ som kvantitativ data har främst inhämtats genom 

observationer, mätningar, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer samt genom 

analysering av företagsdokument i form av ordrar och beställningshistorik. För att knyta an 

fallstudien till teorin har en litteraturstudie genomförts i vilken information har inhämtats från 

såväl böcker som vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Fallstudien visar efter en kartläggning av processflödet av en artikel att företaget på 

vilket studien utfördes idag inte jobbar med Lean i någon större utsträckning. Kartläggningen 

visar att det förekommer flertalet slöserier i form av väntan mellan processer, onödiga rörelser 

mellan stationer samt att artikeln rör sig ojämnt genom de olika processerna i flödet varför det 

varit en komplex uppgift att kartlägga densamma.  

Slutsatser: De slutsatser som kan dras från fallstudien i relation till den teoretiska 

referensramen är att företag inom HMLV-produktion kan använda sig av vissa leanverktyg för 

att bli mer effektiva medan andra verktyg är sämre lämpade i den nämnda miljön. Vidare kan 

några av de 14 principerna anammas för att företaget både ska bli mer effektiva men även för 

att öka kvaliteten på sina produkter.  

Nyckelord: Lean, logistic, high-mix-low-volume (HMLV), production improvement.  
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1. INLEDNING 

I detta avsnitt presenteras och beskrivs bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar 

samt de avgränsningar som har gjorts i examensarbetet. 

 

1.1 BAKGRUND  
För att företag ska kunna vara med och konkurrera på den globala marknaden som blir allt 

hårdare är det viktigt att ha kunskaper i hur bra produktionssystem kan utformas så att de kan 

göras så effektiva som möjligt och därigenom eliminera slöserier och minska ledtider och göra 

företagen mer lönsamma. De metoder som företag kan använda sig av för att bli mer 

konkurrenskraftiga finns inom filosofin Lean production. Lean production har sin bakgrund i 

japansk fordonsindustri och tillkom som följd av den svåra ekonomiska krisen som drabbade 

Japan efter andra världskriget och industrier blev tvungna att se över sina resurser. Lean betyder 

resurssnål och innehåller en uppsättning verktyg som kan hjälpa företag att se var i 

produktionen det finns slöserier, flaskhalsar och förbättringspotential. Genom att identifiera alla 

de steg i tillverkningsprocessen som inte tillför något värde för kunden kan företaget minska 

ner på både ledtider och kostnader för hela produktionen och förutom att öka sin effektivitet 

även reducera kostnader för kunden (Liker, 2009). Då Lean är en tillverkningsfilosofi med 

ursprung i Toyota Production System (TPS) brukar leanverktygen huvudsakligen tillämpas 

inom företag som tillverkar i höga volymer (Bokhorst & Slomp, 2010). Även Irani (2011) 

menar att Lean var avsedd för låg-mix-hög-volym (LMHV) produktion, men anser att även 

hög-mix-låg-volym (HMLV)- företag bör omfamna filosofier och principer inom Lean men att 

noggrant välja de verktyg som passar just deras produktion.  

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Då lean har starka kopplingar till fordonsindustrin och till produktion av större volymer är det 

en vanlig missuppfattning att lean enbart kan implementeras i företag som har storskalig 

produktion. Enligt Petterson et al. (2015) finns dock ingen koppling mellan produktionsvolymer 

och lyckade tillämpningar av lean och menar att volymerna i ett företag med liten produktion 

men av flera produktvarianter inte alltid är så liten som det vid en första anblick kan verka. Det 

som bör studeras är snarare hur de olika produktvarianterna flödar genom de olika processerna 

och på så sätt identifiera vilka produkter som tillhör samma produktfamilj för att sedan välja 

den mest effektiva vägen för denna att gå genom tillverkningsprocessen. Genom att korta ner 

omställningstider och genomloppstider för alla de processer produkterna genomgår menar 

Jonsson & Mattson (2016) att företag som tillverkar mot order i större utsträckning kan hålla 

de tider som kunderna önskar och på så sätt behålla dessa och öka sin konkurrenskraft. 

Utmaningen för HMLV-företag blir att hitta vilka metoder och verktyg inom Lean som passar 

just deras företag och som bidrar till att tydliggöra processflödet för den aktuella 

produkten/produktfamiljen för att sedan kunna korta ner ledtiden för densamma.  

1.3 SYFTE OCH MÅL 
Målet med examensarbetet är att undersöka hur och i vilken omfattning företag som tillverkar 

hög variation i lägre volymer kan eliminera slöserier och göra sin produktionsprocess mer 
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effektiv genom att använda sig av verktyg och principer inom lean produktion. Syftet med 

examensarbetet blir att kartlägga nuvarande process och identifiera slöserier för att sedan ge 

förslag på förbättringar. 

1.4  FRÅGESTÄLLNINGAR 
1) Hur kan företag inom HMLV - produktion som tillverkar mot order bli mer effektiva och 

öka kvaliteten med implementering av Lean? 

2) Har Lean betydande inverkan även vid produktion av lägre volymer? 

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Med anledning av att examensarbetet är på grundnivå och utgör 15 högskolepoäng, vilket 

motsvarar 20 veckors deltidsstudier, har fallstudien avgränsats till ett företag där fokus lagts på 

att kartlägga en process som inkluderar flera steg och som kan vara representativ för flera av 

företagets produkter.   
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2. ANSATS OCH METOD  
I detta kapitel presenteras och beskrivs ett urval av de vetenskapliga metoder som finns vid 

utföranden av examensarbeten samt vilka metoder som valts till detta arbete. 

 

2.1 INDUKTIV, DEDUKTIV OCH ABDUKTIV METOD 
Vid utförande av ett vetenskapligt arbete finns det enligt Blomkvist & Hallin (2014) främst två 

angreppssätt att utgå från: induktiv respektive deduktiv metod.  

2.1.1 INDUKTIV METOD 

Den induktiva metoden går enligt Williamson (2002) ut på att forskaren först observerar en 

företeelse och samlar in empiriska data för att sedan utifrån denna information dra 

generaliserbara slutsatser. Enligt Blomkvist & Hallin (2014) är teorin resultatet av de 

observationer som har gjorts och författarna menar att en bättre förståelse kan skapas för de 

empiriska resultaten genom att använda sig av relevanta teorier efter det att datainsamlingen 

har skett.  

2.1.2 DEDUKTIV METOD 

Det andra angreppssättet, deduktiv metod, är enligt Williamson (2002) förknippad med ett 

vetenskapligt tillvägagångssätt där forskare utgår från befintliga hypoteser och teorier, så kallad 

teoretisk referensram, och låter dessa styra vilken empiriska data som skall samlas in. Enligt 

Blomkvist & Hallin (2014) formas hypoteser utifrån de teorier som skall användas i den studie 

som skall genomföras för att se om dessa stämmer överens med verkligheten och på så sätt 

avgöra om teorierna kan styrkas eller förkastas. 

2.1.3 ABDUKTIV METOD 

Utöver dessa båda metoder finns det abduktiva tillvägagångssättet i vilket det sker en slags 

iteration mellan induktiv och deduktiv metod, det vill säga att man kan få en ny förståelse för 

den empiriska data som samlats in utöver de befintliga teorier som fanns till grund för studien, 

och vice versa, göra en omvärdering av den information som samlats in (Blomkvist & Hallin, 

2014). 

I detta arbete har främst ett deduktivt angreppssätt använts där väl kända teorier utgjort en tydlig 

referensram för studien, men där det samtidigt funnits en viss lyhördhet för att det under arbetets 

gång kan komma fram information under datainsamlandet som inte finns med i teorierna som 

man känner till och därför i efterhand behöver kontrollera om det finns teorier kring ämnet eller 

inte.   

2.2 KVANTITATIVA OCH KVALITATIVA METODER 
När information skall samlas in används enligt Holme & Solvang (1997) i huvudsak 

kvantitativa respektive kvalitativa undersökningsmetoder. Vilken metod som väljs är beroende 

av avsikten med studien och vad för slags frågor den är tänkt att ge svar på.  

2.2.1 KVANTITATIVA METODER 

I kvantitativa metoder samlas en mindre mängd information in från ett större antal 

enheter/objekt vilket skapar en viss bredd på undersökningen (Holme & Solvang, 1997). 

Information i kvantitativa metoder samlas enligt Blomkvist & Hallin (2014) vanligtvis in 

genom experiment och statistiska metoder medan Williamson (2002) nämner strukturerade 



4 
 

observationer såsom till exempel enkäter med förutbestämda svarsalternativ. Enligt Höst, 

Regnell och Runeson (2006) är den kvantitativa datan som samlats in, så kallad ”hårddata”, 

oftast numerisk och i form av andel, mängd etc. vilka kan bearbetas och analyseras statistiskt 

och sedan redovisas i form av tabeller och diagram på ett överskådligt sätt. Utifrån de statistiska 

analyserna kan sedan generaliserade slutsatser dras, vilket medför att kvantitativa 

undersökningar kan vara representativa för andra enheter än de objekt som varit föremål för 

den specifika undersökningen (Holme & Solvang, 1997). 

2.2.2 KVALITATIVA METODER 

Kvalitativa metoder kännetecknas av att gå på djupet i undersökningen då det samlas in riklig 

mängd information från ett färre antal objekt (Holme & Solvang, 1997). Datan som samlas in 

utgörs av ”mjukdata”, främst av ord och satser och är beskrivande och därför rik på nyanser 

och detaljer (Höst, Regnell och Runeson 2006). Enligt Holme & Solvang (1997) bidrar den 

stora mängd av data från de fåtal enheterna till att skapa en djupare förståelse för samt få en 

bättre helhetsbild avseende det som undersöks. De kvalitativa metoderna kännetecknas även av 

att de bedrivs på ett mer ostrukturerat sätt än kvantitativa och genomförs genom fallstudier, 

djupintervjuer samt med hjälp av enkäter utan fasta frågor eller svarsalternativ (ibid). Med 

anledningen av att kvalitativa undersökningar fångar in en riklig mängd data från varje 

undersökningsenhet finns det oftast inte resurser att undersöka ett större antal objekt varför de 

kvalitativa studierna vanligen inte kan generaliseras till att gälla för andra eller större grupper 

(Holme & Solvang, 1997). 

I denna studie har en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder använts; kvantitativa 

då data i form av mängd, siffor på ledtider, cykeltider etcetera har samlats in och sedan 

sammanställts i tabeller, diagram och i en VSM-karta (se teoriavsnitt), och kvalitativ i det 

avseendet att studien har begränsats till att fokusera på enbart en produkts väg genom 

produktionsprocessen och samlat in en stor mängd information om just den produkten. 

2.3 DATAINSAMLINGSMETODER 
 

2.3.1 INTERVJUER 

Intervjuer används enligt Höst et al. (2006) för att på ett mer eller mindre organiserat sätt få in 

material till en studie och är användbara då det krävs en djupare förståelse av det fenomen som 

studeras eftersom metoden ger intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor. Informationen kan 

samlas in antingen via ett direkt möte mellan intervjuaren och den som skall intervjuas eller via 

telefonsamtal och den information intervjuare får tillgång till kan antingen spelas in eller 

antecknas. Intervjumetoder kan delas in i strukturerade, semistrukturerade samt ostrukturerade 

intervjuer (ibid):  

STRUKTURERADE INTERVJUER 

Intervjuer som är av strukturerad art används främst vid kvantitativa intervjuer och utgörs 

vanligen av enkäter med förbestämda frågor och med fasta svarsalternativ och där intervjuaren 

själv fyller i svaren under utfrågningen av den svarande (Blomkvist & Hallin, 2014). 

SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 

Blomkvist & Hallin (2014) menar att den semistrukturerade varianten tillhör metoden kvalitativ 

intervju och är den vanligaste vid insamlandet av empiriska data. Vidare menar de att frågorna 

växer fram under intervjuns gång och inte är förutbestämda men att de utgår från ett eller flera 

specificerade ämnen vilka i förväg har antecknats i en så kallad intervjuguide. Höst et. Al (2006) 
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beskriver däremot att semistrukturerade intervjuer används såväl i kvalitativa som kvantitativa 

intervjuer och att frågorna kan utgöras av såväl förbestämda som mer öppna men att de 

förutbestämda då ska ställas i samma ordning till varje svarande för att inte riskera att på något 

sätt påverka de svarandena. 

OSTRUKTURERADE INTERVJUER 

Ostrukturerade intervjuer tillhör metoden kvantitativ intervju enligt Blomkvist & Hallin (2014) 

och utgörs av frågeområden inom ett specifikt ämne men där frågorna inte är bestämda på 

förhand utan skapas under intervjuns gång. Enligt Höst et al. (2006) som kallar denna form av 

intervju för öppet riktad intervju menar att frågorna kan omformuleras och ställas i annorlunda 

ordning från ett intervjutillfälle till ett annat och att det är en god idé att spela in dessa intervjuer 

då den svarande kan göra utvikningar från ämnet. 

För att inhämta data till denna studie har en kombination av semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer använts. Semistrukturerade har använts på så sätt att rubriken för 

frågor varit förutbestämd men att det både funnits förutbestämda frågor samt att det då det 

ansetts nödvändigt även funnits möjlighet till att kunna ställa följdfrågor och att frågor har 

kunnat ställas i den ordning som för stunden känts naturlig. Ostrukturerade intervjuer har 

använts för att låta intervjuobjektet prata fritt och på detta sätt få tillgång till värdefull 

information som studenten annars inte haft tanke på att ställa frågor kring.  

 

2.3.2 OBSERVATIONER  

Observation som metod används i studier i vilka det finns frågeställningar av undersökande 

slag och där frågor som hur, var och varför ska besvaras. Det kan handla om hur människor i 

en industri eller ett företag utför sitt arbete, varför arbetet utförs på just detta sätt, i vilken 

omfattning och så vidare (Blomkvist & Hallin, 2014). Tillvägagångssättet vid observationer är 

ganska metodisk och organiserad och objekten observeras vanligtvis under en längre period 

under vilken observatören studerar människor och gruppers handlingar och beteenden samt den 

omgivning som dessa befinner sig i för att sedan analysera och sammanställa denna information 

(ibid).  

Beroende av vad som ska studeras och vilka frågor som ska besvaras menar Blomkvist & Hallin 

(2014) att observatören kan inta någon av följande två roller: den som deltagare-som-

observatör, även kallad deltagande observatör och den som observatör som deltagare. Den 

deltagande observatören finns med i det undersökande sammanhanget utan att vara en riktig del 

av det och försöker inte dölja sin roll som observatör och kan använda sig av öppna metoder 

såsom intervjuer för att samla in data. Rollen som observatör-som-deltagare innebär en hög 

grad av interaktion med de studerade och data kan samlas in genom intervjuer, småprat med 

mera (ibid). Även Höst et al. (2006) nämner dessa två slags observatörsroller men beskriver 

dessutom ytterligare två varav den ena innebär att observatören interagerar med de som 

observeras men försöker hålla sin roll hemlig, så kallad fullständigt deltagande observatör samt 

den fullständige observatören, vilken inte finns med i sammanhanget och helst är helt dold och 

där insamling av data vanligtvis sker genom bandupptagning eller kamera. De fyra rollerna har 

olika grad av interaktion med det studerade och de som observeras kan i olika grad vara 

medvetna om att det blir observerade, se tabell 1 (ibid). 
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Tabell 1: De fyra observationsmodellerna (Höst, Regnell och Runeson, 2006). 

 Kunskap om att vara observerad 

Interaktion Hög Låg 

Hög Observerande deltagare Fullständig deltagande 

Låg Deltagande observatör Fullständig observatör 

 

I detta examensarbete har studenten främst intagit en deltagande-observatör-roll med inslag av 

roll som observerande deltagare i det att de observerade hela tiden varit medvetna om att de är 

studerade samt att observationer i större omfattning har skett genom intervjuer men även genom 

småprat med de anställda på företaget för att på så sätt eventuellt få fram information som 

studenten inte tänkt på att ställa frågor kring.    

2.3.3 LITTERATURSTUDIER  

Höst, Regnell och Runeson (2006) förklarar att litteraturstudier utförs på ett systematiskt sätt 

för att få ökade kunskaper samt ta reda på den forskning som redan finns inom det aktuella 

ämnet. De böcker och vetenskapliga artiklar som har använts i studien skall redovisas för att 

utomstående skall kunna bygga vidare på de resultat som kommit fram och för att kunna 

kontrollera trovärdigheten av examensarbetet.  

Vid inhämtande av material till detta examensarbete har Stadsbiblioteken i Västerås respektive 

Eskilstuna samt högskolebiblioteket vid Mälardalens Högskola använts för att finna relevanta 

böcker inom området och databaser som ScienceDirect, Springer Link och IEEE Xplore för att 

finna lämpliga vetenskapliga artiklar. Sökord som använts är Lean, logistic, high-mix-low-

volume (HMLV), Production improvement.  

 

2.4 FALLSTUDIE 
En fallstudie är en slags kontextbaserad forskningsstrategi som har till syfte att studera och 

beskriva ett fenomen på djupet i dess verkliga sammanhang, såsom till exempel på ett företag 

för att studera hur och varför arbetet där bedrivs som det gör (Höst, Regnell och Runeson 2006). 

Även Saunders, Lewis och Thornhill (2009) menar att strategin oftast används vid förklarande 

och undersökande forskning i vilka frågor som hur, vad och varför besvaras. 

Datainsamlingstekniker som förekommer i fallstudier utgörs vanligtvis av observationer, 

intervjuer samt dokument- och textanalys, vilka främst är relaterade till kvalitativa 

forskningsmetoder, även om också kvantitativa metoder förekommer (Williamson, 2002). 

Även Höst et al. (2006) anger att det är kvalitativa data som främst samlas in medan Saunders 

et al. (2009) menar att såväl kvalitativa som kvantitativa datainsamlingsmetoder används och 

att det i många fallstudier används en kombination av dessa båda.  

I detta arbete har en fallstudie gjorts på ett företag för att kunna insamla adekvat och korrekt 

data som har med det specifika fallet och produkten att göra. Observationer har utförts för att 

få en faktisk och förstahands-bild av hur och varför produktionsprocessen för den specifika 

produkten ser ut som den gör samt för att kunna utföra intervjuer med anställda för att samla in 

korrekt data bestående av produktens väg genom processen samt siffror som anger olika slags 

tider, såsom cykeltid, ledtid med mera. 
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2.5 ANALYS AV DATA   
Efter insamling av data behöver denna analyseras för att resultatet sedan ska kunna redovisas 

på ett överskådligt sätt. Enligt Williamson (2002) kräver olika metoder olika slags 

analysmetoder respektive analysverktyg beroende av om undersökning är kvalitativ eller 

kvantitativ. Även Höst, Regnell och Runeson (2006) beskriver detta och menar att det vid 

kvantitativa data används kvantitativa analysmetoder och att kvalitativa data kräver kvalitativa 

analysmetoder.  

2.5.1 ANALYS AV KVANTITATIV DATA 

Kvantitativa data utgörs enligt Höst, Regnell och Runeson (2006) oftast av siffror som beskriver 

mängd, vikt, andel med mera varför den formen av ”hårddata” vanligtvis matas in och 

analyseras med hjälp av dataprogram där resultatet sedan kan komma ut i grafisk form och 

redovisas i tabeller och diagram, Kvantitativ data brukar enligt Williamson (2002) samlas in 

via till exempel enkäter där svarsalternativen är förutbestämda. Men då data från frågeformulär 

är väldigt komplexa att analysera kan arbetet underlättas genom att koda om svarsalternativen 

till siffor där svar som ja, nej och ”inget svar” kan kodas om till siffrorna 1, 2 respektive 0 för 

att sedan analyseras på ett numeriskt sätt (ibid). 

2.5.2 ANALYS AV KVALITATIV DATA 

Enligt Höst et al. (2006) utgörs kvalitativa data främst av ord, meningar och beskrivningar och 

där materialet som ska analyseras främst består av textdokument, arkivmaterial och intervjuer. 

I de fall intervjuer har spelats in behöver de transkriberas (skrivas om till text) vilket kan göras 

antingen väldigt noggrant där varje ord antecknas eller på ett mer koncentrerat sätt beroende på 

vad som var syftet med studien.  

I detta arbete har främst analys av kvantitativa data använts där insamling av tider, mängd och 

dylikt redovisats i form av tabeller, diagram och i en värdeflödeskarta eller VSM (se 

teoriavsnitt). Analys av kvalitativa data har skett i viss mån då intervjuer har spelats in och 

sedan transkriberats på ett sammanfattande sätt. 

 

2.6 VALIDITET, RELIABILITET OCH OBJEKTIVITET 
Enligt Ejvegård (2009) är det av stor vikt att de datainsamlingsmetoder, tester och mätverktyg 

som används i studier är giltiga och tillförlitliga, även kallat valida respektive reliabla, för den 

aktuella studien. Samt att författaren har en skyldighet att förhålla sig objektivt vid insamlandet 

av information för att studien ska ha ett vetenskapligt värde ur forskningssynpunkt (ibid). 

2.6.1 VALIDITET  

Med validitet avses att de data som samlas in är giltiga och korrekta samt att materialet är 

relevant för studien eftersom det ska kunna ge svar på de frågeställningar som har satts upp för 

arbetet (Blomvist & Hallin, 2014). Williamson (2002) menar att validitet förutom att avse 

undersökningsmetoden förmåga att mäta det som efterfrågats även avser hur noggrant 

undersökningen har utförts samt om studien är generaliserbar till andra områden och beskriver 

tre olika slags validitet:  

Intern validitet (internal validity) – hur pass trovärdigt det slutgiltiga resultatet från 

undersökningen är samt om det är representativt för den aktuella situationen i vilken studien 

utfördes utan inverkan från yttre faktorer. 
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Extern validitet (external validity) – i vilken utsträckning som undersökningen kan 

generaliseras till andra områden eller befolkningsgrupper, varför det sätt på vilket testerna har 

genomförts är av stor betydelse.  

Begreppsvaliditet (construct validity) – i vilken omfattning som undersökningsmetoden mäter 

det abstrakta begrepp som den var ämnad att mäta.  

 

2.6.2 RELIABILITET 

Med reliabilitet avses om den information som kommer fram ur studien har tagits fram med rätt 

metod och på ett tillförlitligt sätt (Blomkvist & Hallin, 2014). Enligt Williamson (2002) avser 

reliabilitet förutom ovanstående definition även hur tillförlitlig mätmetoden är; om 

undersökningen skulle komma att replikeras under liknande förhållanden, det vill säga göras 

om av samma forskare vid ett senare tillfälle eller av andra forskare och att resultaten då ska 

vara stabila och konsekventa i jämförelse med den ursprungliga mätningen.   

2.6.3 OBJEKTIVITET 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) handlar objektivitet om att författare av 

vetenskapliga texter vid insamlandet av data har en skyldighet att göra det på ett noggrant och 

fullständigt sätt utan att sortera bort material på grundval av egna fördomar eller intressen. 

Vidare menar Ejvegård (2009) att det är viktigt att inta ett objektiv förhållningssätt vid sökandet 

efter källor för att kunna avgöra om författaren av materialet är saklig eller om det har färgats 

av dennes personliga intressen.  

I detta arbete har validitet uppnåtts genom att litteratur som är relevant för studien har använts 

samt att data från personer med mycket goda kunskaper och insyn i respektive 

tillverkningsmetod har samlats in. Dessutom har insamlad data presenterats fortlöpande för 

företagets två ägare för att på så sätt veta om datan är rimlig.  

Genom att utföra mätningar av till exempel cykeltider, transporttider till och från utomstående 

företag skett vid flera och under olika tidpunkter samt att samma frågor har ställts på olika sätt 

har studenten försökt uppnå reliabilitet i studien. Objektivitet har försökt uppnås genom att i 

största möjliga mån använda material bestående av rena fakta och där det inte finns utrymme 

eller skäl för några personliga åsikter, varken från litterturförfattarna, studenten eller från 

personal på företaget. 

 

2.7 METODKRITIK 

Vid observationer, intervjuer och fallstudier finns ett antal avgörande faktorer som bidrar till 

om information som samlats in är tillförlitlig eller inte och som påverkar utfallet av studien. En 

av dessa faktorer är enligt Lundahl & Skärvad (1999) om respondenten besvarar ställda frågor 

uppriktigt eller ger de svar som de tror att observatören förväntar sig, så kallade 

anpassningssvar. En annan faktor kan enligt Kylén (1994) vara att en persons beteende vid 

vetskap om att vara observerad kan ändras. Även då observatören är dold sker en viss påverkan 

på objektet fast då på ett undermedvetet plan (ibid). Enligt Lundahl & Skärvad (1999) är det 

inte enbart studieobjektet som påverkas vid intervjuer och observationer utan även observatören 

påverkas i olika grad beroende av i vilken omfattning denne interagerar socialt med de som 

observeras och tenderar då att influeras av studieobjektet avseende tankar, synsätt och känslor, 

vilket kan leda till att observationen inte blir objektiv eller förutsättningslös. 

Som observatör kan det vara svårt att veta om studieobjektet lämnat uppriktiga svar angående 

sitt eget arbete i den process denne ansvarar för på grund av att denne inte vill avslöja brister i 
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sin egen kompetens, för att de inte vill säga ofördelaktiga saker om företaget de representerar 

och/eller att de är oroliga att överordnad skall få vetskap om de svar de lämnat. För att komma 

runt några av ovanstående faktorer har semistrukturerade frågor ställts samt att information från 

flera källor har använts för att försöka få fram korrekt information. Andra påverkande faktorer 

är dels att information i detta examensarbete främst inhämtats via fallstudien där studenten 

främst agerat som observerande deltagare alternativt deltagande observatör och därför kan ha 

haft viss inverkan på deltagarna. Att inte påverka studieobjekten på ett eller annat sätt är 

oundvikligt i en fallstudie och på ett så litet företag, varför studenten som observatör försökt 

hålla en balanserad nivå av social interaktion vid inhämtande av fakta.  

Ytterligare en viktig faktor kan vara sättet på vilket frågor ha ställts och som kan ha påverkats 

av förväntningar på svar och resultat utifrån om observatören fått information på förhand och 

därför förväntar sig resultat som också pekar i den riktningen.  

Till sist har på grund av tidsbegränsningen för detta examensarbete enbart en fallstudie hunnit 

utföras på ett litet företag vilket innebär att generaliserbarheten inte är så stor för att 

informationen i examensarbetet skall kunna användas till liknande eller större företag. Även 

insyn i företaget har varit tidsbegränsad vilket innebär att den insamlade informationen inte ger 

en fullständig bild av hur förhållandena skulle kunna se ut i ett längre tidsintervall.   
 

2.8 KÄLLKRITIK 
För att materialet till examensarbetet ska anses som vetenskapligt användbara bör de kritiskt 

granskas vilket kan göras genom att kontrollera dess äkthet, närhet och beroende, tendens samt 

representativitet (Blomkvist & Hallin, 2014). Med äkthet menas om författaren till materialet 

har sådana kunskaper att de kan räknas som giltiga och om denne i sin tur uppger tillförlitliga 

källor som kan kontrolleras för att andra ska kunna upprepa undersökningen om så önskas. 

Närhet och beroende avser hur aktuell i tid samt om primära eller sekundära källor som har 

använts. Vidare har tendens att göra med om materialet är granskat av något forskningsinstitut 

eller om författaren till materialet propagerar för egen eller annan specifik sak eller åsikt 

och/eller om det finns ekonomiska eller politiska aspekter med som påverkar innehållet i ena 

eller andra riktningen. Slutligen handlar representativitet om hur relevant materialet är för den 

specifika studien och om innehållet är unikt eller om det finns att finna i flertalet andra källor 

(ibid). 

Flertalet av de böcker som har använts till detta examensarbete har rekommenderats av 

handledaren och de vetenskapliga artiklar som har refererats till är framsökta i databaser som 

är godkända av lärosätet och där studenten försökt hitta artiklar som i huvudsak är primärkällor 

vilka ligger nära i (nu)tid. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM  
I detta kapitel presenteras och beskrivs de teorier som ligger till grund för examensarbetet och 

som använts för att kunna bearbeta och svara på problem och frågeställningar.  Den teoretiska 

referensramen utgörs av 14 principer, Jidoka och Kaizen samt leanverktygen 7+1 slöserier, 

VSM, Spaghettidiagram, 5S, och 5 varför samt av HMLV.  

3.1 LEAN OCH TPS 
The Toyota Production System (TPS) är den filosofi inom produktion som företaget Toyota 

använder sig av för att vara ett av världens mest framstående företag inom tillverknings-

industrin. The Toyota Production System innehåller en mängd metoder och lean-verktyg som 

Kanban, Jidoka, Just-In-Time, 5S med flera, men skall inte ses som enbart en verktygslåda med 

olika lösa delar utan som en helhet där de olika delarna samverkar och där hela systemet bygger 

på en filosofisk grund som går ut på att utveckla människor och inspirera dem till att lösa de 

problem som uppstår och se till att processerna i företaget hela tiden utvecklas och förbättras 

(Liker, 2009). Jayaram, Das och Nicolae (2010) menar att denna problemlösning och 

förbättringsarbete kräver daglig tillämpning av systematiskt analyserande för att upptäcka och 

åtgärda de fel som förekommer i produktionen och att det oftast sker på verkstadsgolvet, men 

att arbetarna alltid får det stöd de behöver från engagerade handledare som övervakar och 

hjälper till vid behov. Denna kunskapsuppbyggnad som sedan förs vidare inom företaget är en 

av nyckelegenskaperna för en lärande organisation.  

Enligt Liker (2009) utgör The Toyota Production System grunden för benämningen Lean som 

blivit känt inom tillverkningsindustrin världen över och där TPS skall praktiseras inom alla 

delar av företaget för att det skall kunna kallas för en Lean verksamhet. Toyotas framgångar 

beror till stor del på att de tillämpar en filosofisk syn på hur verksamheten ska bedrivas som går 

ut på att utveckla och motivera människor, men även på att utveckla team och ledarskap samt 

bygga upp ett närverk av leverantörer som har samma filosofi som Toyota (Liker, 2009). 

Grunden till TPS härrör från tiden då ingenjören och Toyotas fabrikschef Taiichi Ohno 

(grundaren av TPS) och hans anställda tillbringade mycket tid på verkstadsgolvet där de 

studerade och kartlade alla misstag som begicks och de slöserier de upptäckte och försökte 

komma till rätta med problemen genom praktisk tillämpning av trial and error- metoden. Under 

flera decennier pågick förbättringsarbetet som sedan kom att lägga grunden till många av de 

viktigaste delarna av TPS. De bästa arbetsmetoderna spreds till Toyota-fabrikerna runtom i 

landet men lärdes också ut till Toyotas leverantörer för att de skulle bli en del av den lean-

filosofi som präglade Toyota. För att underlätta lärandet av TPS illustreras verktygen i ett hus, 

TPS-huset (Liker, 2009).   

Enligt Liker (2009) illustrerar TPS-huset (se figur 1) inte enbart de olika metoderna utan också 

det filosofiska synsätt som utgör The Toyota Production System. Strukturen av ett hus 

symboliserar att grunden, taket samt pelarna måste vara stabila för att hela konstruktionen ska 

hålla ihop. Det börjar med taket där hög kvalitet till lägst kostnad och kortast ledtid återfinns. 

De två pelarna utgörs sedan av vad som anses vara två av de viktigaste delarna i TPS; just-in-

time (JIT) som innebär att rätt mängd av rätt del kommer i rätt tid till processen och Jidoka som 

innebär inbyggd felsäkring i maskiner. I grunden, slutligen, finns filosofin bakom TPS, 

standardiserat arbetssätt samt heijunka som innebär utjämning av produktionen avseende volym 
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och variation som leder till att hålla nere lagernivåerna samt att hålla produktionssystemet 

stabilt. I husets mitt finns människorna, ständiga förbättringar och minskning av slöserier. Alla 

delar av huset är viktiga och bildar tillsammans en helhet som förstärker hela systemet (ibid).  

 
  Figur 1: TPS-huset (Liker, 2009).  
 

3.1.1 4P-MODELLEN OCH DESS 14 PRINCIPER  
 

Grunden för TPS återfinns enligt Liker (2009) i de 14 principerna även kallad 4P-modellen då 

principerna är uppdelade i fyra olika kategorier där de (på engelska) börjar på bokstaven p: 

filosofi (philosophy), processer (processes), anställda och partners (people/partners) samt 

problemlösning (problem solving). En sammanfattning av 4P-modellen visas nedan varefter de 

14 principerna återges övergripande.  

4P-modellen 

Långsiktigt tänkande: Det är viktigt att alla på företaget, från operatörerna nere på 

verkstadsgolvet ända upp till högsta ledningen, har ett långsiktigt filosofiskt tänkesätt som går 

ut på att skapa värde för kunden men även för samhället i stort. För att kunna uppnå detta krävs 

en lärande organisation som hela tiden strävar efter att utvecklas och som kan anpassa sig till 

de förändringar som sker i omvärlden.  

Rätt process ger rätt resultat: Utifrån mångårig erfarenhet har Toyota förstått hur viktigt det 

är med bra processer eller flöden och där det idealiska är enstycksflödet. Bra flöden är nyckeln 
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för att till det lägsta priser ändå kunna uppnå den bästa kvaliteten och med bibehållen säkerhet 

och arbetsmoral. 

Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och samarbetspartners: 

Cheferna på Toyota har inställningen att de inte enbart bygger bilar utan även bygger 

(utvecklar) människor. Detta uppnås genom att ge personal de redskap som behövs för att de 

ska utföra sitt arbete på bästa sätt och att samtidigt utvecklas och göra ständiga förbättringar. 

Att ständigt söka grundorsakens till problem driver på lärandet inom organisationen: 

Inom Toyota utgör system av ständigt lärande en central roll där orsaken till problemen skall 

identifieras för att sedan finna en långsiktig lösning så att problemen inte återkommer. Genom 

att göra tuffa analyser, reflektera över resultaten samt kommunicera dessa av stor vikt för att 

åstadkomma förbättringar. 

De 14 principerna 

Avdelning 1: Filosofi 

Långsiktigt tänkande 

 

Princip 1: Basera era ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även om det sker på bekostnad 

                   av kortsiktiga ekonomiska mål 

Företagets syfte och utgångspunkt ska vara högre än att tjäna pengar och varje funktion inom 

företaget ska skapa värde både för kunden och för samhället och ekonomin. Detta kan uppnås 

genom att agera på ett ansvarsfullt sätt och hela tiden jobba med förbättringar inom 

organisationen vilket genererar bättre produkter och ökar värdet på dessa. 

Avdelning 2: Processer  

Rätt process ger rätt resultat 

 

Princip 2: Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan 

Processflödet skall vara tydligt och överblickbart genom hela företaget vilket gör det lättare att 

upptäcka problem samt hitta vilka förbättringsåtgärder som behövs. Företaget bör även utforma 

processer som gör det lättare att förflytta och länka samman information, material och 

människor samt eliminera den tid i olika arbetsprojekt där inget arbete utförs eller väntar på att 

bli påbörjade  

Princip 3: Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 

Efterfrågan skall styras enligt principen för just-in-time, vilket innebär att rätt material kommer 

in i rätt mängd och i rätt tid. Det gäller både internt till nästkommande processer inom företaget 

och externt ut till slutkunden. Detta medför att det blir mindre produkter i arbete (PIA) mellan 

processerna samt att det även krävs mindre lagerutrymmen både mellan processerna samt i 

inkommande och utgående lager.  

Princip 4: Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka). (Arbeta som sköldpaddan, inte som haren) 
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I strävan efter att bli en Lean verksamhet är det inte enbart eliminering av slöserier som är 

avgörande utan även att skapa ett jämnt och kontinuerligt flöde av tillverkningsprocessen vilket 

bidrar till att maskiner och människor inte överbelastas. 

Princip 5: Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att 

                   kvaliteten blir rätt från början 

Genom att bygga in kvalitetssäkrande metoder i processen där maskiner själva kan larma då 

problem uppstår (jidoka) kan kvaliteten, som är en av de egenskaper kunden värdesätter högst, 

säkerställas. Det bör vara en del i företagets filosofi att sakta ner eller om nödvändigt stoppa 

processen direkt när problem uppstår för att se till att problemet inte följer med uppströms. 

Detta leder på lång sikt till att produktiviteten ökar. 

Princip 6: Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och 

                   personalens delaktighet 

Uppmuntra personal att vara delaktiga i förbättringsprocesser vilka sedan fortlöpande 

implementeras i företagets arbetsmetoder som sedan leder till standardiserade arbetssätt som 

personer i nästkommande led kan använda sig av. Med hjälp av dessa standardiserade arbetssätt 

blir produktionen stabilare, mer förutsägbar samt skapar ett flöde och ett dragande system.  

Princip 7: Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda 

Genom att utforma överskådliga visuella system blir det enklare för arbetarna att upptäcka om 

arbetet utförs enligt standard, vilket minskar risken för att misstag begås samt att processens 

flöde förblir intakt. Även dokument bör göras mer lättöverskådliga genom att reducera 

mängden av rapporter till ett enda papper, oavsett hur betydelsefulla dokumenten är. 

Princip 8: Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna.  

Den teknik som skall införas skall inte ersätta människor utan vara ett komplement till dem och 

processen som den ska implementeras i skall ha utarbetats manuellt innan tekniken kommer till 

hjälp. Vidare skall tekniken vara väl beprövad och ha utvärderats i egna praktiska tester samt 

vara i enlighet med företagets filosofi där den är lätt att standardisera och till hjälp för att 

bibehålla processflödets stabilitet och förutsägbarhet. 

Avdelning 3: Anställda och partners 

Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och samarbetspartners 

 

Princip 9: Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär 

                   ut den till andra 

Istället för att anställa någon utifrån bör ledare utvecklas inom företaget. På detta sätt 

säkerställer företaget att ledaren redan har den filosofi samt de kunskaper och erfarenheter som 

företaget eftersöker samt att denne är en lämplig förebild för företaget och till att föra dess 

filosofi och kunskaper vidare.  

Princip 10: Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. 
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Företaget bör bygga upp en stark kultur där individer och team arbetar enligt företagets filosofi 

och mot gemensamma mål och där de använder sig av de verktyg och metoder som företaget 

tagit fram för att lösa problem och komma med förbättringsförslag. Företaget bör även lära ut 

vikten av att kunna arbeta i team, vilket skall innehålla kompetenser från olika områden för att 

på så sätt öka både produktiviteten och kvaliteten.  

Princip 11: Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana 

                    dem och hjälpa dem att bli bättre. 

Företaget bör betrakta partners och leverantörer som en del av företaget och behandla dem med 

respekt samt utmana dem att utvecklas och bli bättre, vilket leder till att hela verksamheten kan 

fungera på ett mer tillfredsställande sätt. 

Avdelning 4: Problemlösning  

Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet inom organisationen  

 

Princip 12: Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi genbutsu) 

Istället för att enbart förlita sig på vad datorskärm eller personal säger då problem har uppstått 

bör ansvarige personligen verifiera uppgifterna genom att gå till källan för att undersöka om 

den information som kommit fram verkar rimlig. Även chefer och ledare på högre nivå bör gå 

till källan för att kontrollera för att på så sätt skapa sig en bättre förståelse för situationen och 

problemet. 

Princip 13: Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, 

                     verkställ snabbt 

Vid problemlösning och beslutsfattande bör samtliga alternativ undersökas och övervägas för 

att sedan nå enighet genom att använda processen nemawashi. När beslut fattats ska 

verkställandet ske fort men aktsamt. 

Princip 14: Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och 

                     ständigt förbättra (kaizen) 

Organisationen bör sträva efter att hålla minimala lagernivåer för att synliggöra slöseri med 

resurser och tid samt använda sig av verktyg för ständiga förbättringar (kaizen) för att eliminera 

dessa slöserier. Vidare bör företaget efter att ha upprättat tillförlitliga arbetssätt standardisera 

dessa för att inte behöva börja om från början i nya projekt eller med ny chef. Efter att ett projekt 

har avslutats bör det följas av avstämning och reflektion (hansei) för att sammanfatta de brister 

som förekommit och för att undvika att misstagen upprepas. All den kunskap som företaget har 

samlat på sig skall sedan stanna kvar inom företaget, vilket kan göras genom att erbjuda 

utvecklingsmöjligheter och genom att använda ett befordringssystem där befordran sker på ett 

långsamt och mycket planerat sätt. 

 

3.1.2 JIDOKA 

Jidoka beskrivs enligt Liker (2009, s. 37) som ”automatisering kombinerad med mänsklig 

intelligens”. Även Miltenburg (2000) gör en liknande beskrivning med att Jidoka innebär 

autonomation vilket betyder automatisering med en mänsklig touch. Jidoka är en av 
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grundpelarna i The Toyota Production System (se TPS-huset) och innebär att felsäkring byggs 

in i produktionen så att den stoppas så fort det förekommer fel och på så sätt ser till att felet inte 

går igenom hela processen och blir en kostsam förlust då produkten får defekter och inte kan 

säljas.  

Jidoka har sin bakgrund i den vävstolsfabrik som startades av en Sakichi Toyoda och där de 

första vävstolarna var manuella. Då Toyoda märkte att arbetet var tungt för de som satt vid 

vävstolarna ville han underlätta deras arbete varför han började utveckla motordrivna vävstolar 

(Liker, 2009). Med de mekaniska vävstolarna upptäckte emellertid Toyoda ett stort problem, 

nämligen att vävstolen fortsatte att arbeta även om en tråd gick av vilket medförde att defekten 

vävdes in i tyget (Petersson et. al, 2015). Detta ledde enligt Liker (2009) till att Toyoda kom 

upp med uppfinningen med en inbyggd mekanism som gjorde att vävstolarna stannade då en 

tråd gick av. Mekanismen kan i enkelhet beskrivas som att en metallögla sattes på varje tråd så 

att när tråden gick av ramlade öglan ner på en brytare som gjorde att maskinen stannade varpå 

någon anställd kunde skarva den trasiga tråden och starta vävstolen igen (Petersson et. al, 2009). 

Denna mekanism gör det möjligt för arbetarna att utföra andra värdehöjande arbeten i trygg 

förvissning om att maskinen själv larmar när något går fel Liker (2009), Enligt Miltenburg 

(2001) innefattar jidoka-meknismen dock både att maskiner stannar (1) vid upptäckt av en 

defekt produkt, (2) då processen är färdig samt (3) då maskinen utvecklar ett problem. Jidoka 

kan även inkludera att lossa en komponent som är färdigbearbetad. Uppfinningen av jidoka-

mekanismen utvecklades och blev sedermera en viktig del av The Toyota Production System 

(Liker, 2009).  

 

3.1.2 KAIZEN – STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 

Kaizen som betyder ”till det bättre” är en japansk term som inom Lean brukar benämnas 

ständiga förbättringar, och innebär att fortlöpande göra, små som stora, värdeökande 

förbättringar inom organisationen. Kaizen kräver varken specialistkompetens eller någon större 

resurs av var och en, utan kan utföras av alla inom företaget där varje individ parallellt och 

kontinuerligt gör små förbättringar vilket leder till förbättrat resultat för företaget på lång sikt 

(Petersson et al., 2015). Enligt Liker (2009) innebär även Kaizen att beslutsfattandet kommer 

ner på arbetarnivå där den lär individer i mindre team att arbeta på ett effektivt sätt med att 

samla information, analysera den samt genom öppna diskussioner lösa problem och förbättra 

processer. Genom att tillämpa Kaizen upprätthålls hela Toyota Production System (TPS) och 

leder till att slöserier ständigt elimineras inom organisationen (ibid.). 

3.2  LEAN-VERKTYG 

3.2.1 7+1 SLÖSERIER  
 

Ett av huvudmålen med Toyota Production System är att eliminera aktiviteter som inte skapar 

värde för slutkunden. Genom att ställa sig frågan ”vad vill kunden få ut av processen?” (Liker, 

2009, s. 49) kan företag avgöra vad som är värdeadderande moment respektive vilka som inte 

är det i den totala processen. Enligt Liker (2009) och Petersson, Johansson, Broman, Blucher 

& Alsterman (2015) finns följande (7+1) huvudtyper av slöserier: 



16 
 

1. Överproduktion: Enligt Liker (2009) innebär överproduktion att producera mer av något 

som kunden inte har beställt. Överproduktion innebär även att producera komponenter 

för tidigt eller för fort för nästa process (Petersson et al., 2015). Att överproducera anses 

som det värsta slöseriet då det bidrar till andra slöserier såsom utrymme och kostnader 

för lagerhållning av dessa produkter samt ökade transporter (Liker, 2009). Petterson et 

al. (2015) menar att även företag som tillverkar mot kundorder kan överproducera ifall 

de tillverkar alla komponenter direkt efter mottagandet av ordern men där kunden kan 

göra en ändring innan tiden för ordern löpt ut. 
 

2. Väntan: Väntan innefattar allt den tid som operatörer väntar på verktyg, på material som 

ej anlänt, på att påbörja nästa process samt medan de väntar på att en maskin ska bli 

färdig med sitt moment (Liker, 2009). Petersson et al. (2015) anger även att väntan på 

medarbetare som anländer sent till möten är slöseri och att all denna väntan innebär 

outnyttjad tid som hade kunnat lagts på någon värdeadderande uppgift.  
 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar: Alla de förflyttningsmoment som inte är 

värdeadderande ur kundens perspektiv, såsom för många och långa förflyttningar av 

produkter i arbete (PIA), gods som förflyttas in och ut ur lagret och mellan olika 

processer är en form av slöseri (Liker, 2009). Om det sker en onödig mängd 

förflyttningar inom produktionen kan det vara ett tecken på att produktionslayouten bör 

ses över (Petersson et. al, 2015). 
 

4. Överarbete eller felaktig bearbetning: Enligt Liker (2009) avser de arbetsmoment som 

inte är nödvändiga för just den processen eller om bearbetning sker på ett ineffektivt 

sätt på grund av att verktyg och utrustning är av dålig kvalitet. Petersson et. al (2015) 

anger även att överarbete sker då komponenter tillverkas av högre kvalitet än vad som 

efterfrågats av kunden och som denne inte är villig att betala för. 
 

5. Överlager: Överlager uppstår då det inkommer för stor mängd råvaror till företaget, då 

det finns för många produkter i arbete (PIA) samt för stor mängd färdiga produkter, 

vilka enligt Liker (2009) leder till onödiga lagringsutrymmen och transporter samt att 

lagret binder kapital (Petersson et. al, 2015). Enligt Petersson et. al (2015) kan lager 

uppstå då företaget inhandlat en större mängd material än nödvändigt vid ett bra 

erbjudande men att materialet i slutänden inte går åt på grund av att kunden ändrat sig, 

eller inte kan användas för att lagret blivit inkurant. 
 

6. Onödiga rörelser/arbetsmoment: Att gå onödigt långa sträckor för att hämta eller leta 

efter material eller att sträckas sig efter respektive lägga ifrån sig verktyg anses vara 

slöserier enligt Liker (2009). Enligt Petersson et al. (2015) kan men många sådana 

rörelser leda till kroppskador vilket i längden kan bli en kostnad för företaget.  
 

7. Defekter: Produktion av defekta produkter är inte bara ett slöseri i form av att 

komponenterna behöver omarbetas eller skrotas, utan även med avseende på den tid och 

energi som har lagts på att utföra detta arbete (Liker, 2009). 

 

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda: Att inte tillvarata arbetarnas kreativitet och 

kapacitet kan innebära att gå miste om de bra idéer, kompetens, förbättringsförslag som 

de besitter och som hade kunnat komma företaget till nytta (Liker, 2009). 
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Med följande exempel tydliggör Liker (2009) vad som anses vara värdeadderande (vit text) 

respektive icke värdeadderande moment vid montering av lastbilschassin: 

                       

Figur 2: Slöseri vid ett löpande band för montering av lastbilschassin (Liker, 2009). 

 

3.2.2 VSM 
 

Ett sätt att upptäcka flertalet av ovanstående slöserier som finns inom ett tillverkande företag är 

att göra en värdeflödeskarta - på engelska Value Stream Mapping (VSM) - över den totala 

produktionsprocessen från det att material kommer in till företaget till att den färdiga produkten 

levereras till kund, vilken kan vara intern som extern (Liker, 2009). Syftet med att upprätta en 

VSM är enligt Bicheno, Holweg, Anhede & Hillberg (2013) att på ett överskådligt och visuellt 

sätt kunna identifiera värdeadderande och icke värdeadderande moment i hela 

tillverkningskedjan av en produktfamilj för att i slutänden kunna rita en VSM över framtida 

önskat tillstånd i vilken slöserier är eliminerade. Enligt Nash & Poling (2008) är en 

värdeflödeskarta uppdelad i tre sektioner (se figur 3): 

 Informationsflöde visar såväl formell som informell information som förekommer i en 

processkedja där informationen på flödeskartan vanligtvis visas gå från höger till vänster 

eller från kunden tillbaka till leverantören men Nash & Poling (2008) menar att det inte 

finns något standardiserat flöde under processen utan att informationen kan gå i både 

riktningarna. 
 

 Process- eller produktionsflöde skall enligt Nash & Poling (2008) alltid ritas från vänster 

till höger och beskriver alla de moment som ingår i en tillverkningsprocess och där fakta 

om bland annat lager, processtid, cykeltid, ställtid med mera kan finnas med.  
 

 Tidslinje/tidsstege redovisas längst ner i värdeflödeskartan i form av två linjer där den 

övre räknar ut totala ledtiden för processen som bland annat baseras på den mängd av 

produkter, arbetstid och antal operatörer som i genomsnitt krävs för att genomföra 

Förse löpande bandet med komponenter
Gå 7,5 m för att hämta komponenten

Ta bort emballage för att se komponenterna
Sträcka sig efter komponenten

Vrida komponenten så att den kan lyftas upp
Plocka upp skruvar till komponenten

Gå 7,5 m tillbaka till chassit på löpande bandet
Sätta fast komponenten på chassit

Gå till mutterdragaren
Sträcka sig efter mutterdragaren

Gå och dra med sig med mutterdragaren till delen på 
chassit 

Dra ner mutterdragaren till komponenten
Fästa skruvarna i komponenten

Dra åt skruvarna i chassit med mutterdragaren
Gå tillbaka 7,5 m efter nästa komponent
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tillverkningsprocessen. Linjen under anger de cykeltider som respektive process tar och 

som återfinns i boxarna vid varje process och vilka sedan summeras till en total cykel-

/processtid (Nash & Poling, 2008). 

 

 

     Figur 3: VSM-karta (Dailyrevshare.com, 2019). 

 

3.2.3 SPAGHETTIDIAGRAM 
 

Många av de rörelser och förflyttningar som sker mellan olika stationer och mellan stationer 

och lager, eller där verktyg och material ska hämtas och läggas tillbaka anses inom Lean som 

icke värdeskapande och är något som företag bör försöka reducera (Petersson et al., 2015). Ett 

första steg till detta är att åskådliggöra dessa förflyttningar genom att på en planlösning av 

fabrikslayouten rita ut streck mellan stationerna och lagren som motsvarar alla de 

transportsträckor av material och människor som förekommer i tillverkningsprocessen 

(Bicheno et al., 2013). Denna kartläggning brukar resultera i en bild som visar en härva av 

trådar som liknar (kokt) spaghetti utifrån vilken sedan en analys kan göras över vilka rörelser 

och förflyttningar som kan elimineras. Spaghettidiagram är ett användbart verktyg för att göra 

fabrikslayouten mer effektiv och kan användas antingen på hela arbetsplatsen eller en utvald 

del (ibid.). 

 

 

 

300 sec 
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3.2.4 5S 
 

Figur 4: 5S (Dreamstime.com, 2019). 

5S är ett lean-verktyg som har utvecklats av Toyota 

och representerar enligt Liker (2009) de japanska 

orden Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke. 

Metoden används för att skapa ordning och reda på 

en arbetsplats samt för att få den mer välstrukturerad 

och funktionell och på så sätt även minska slöserier 

som uppstår på grund av skador, misstag och 

defekter (ibid.).  

 
    

 

Sortera (Seiri): Märk upp och sortera föremål i grupper utifrån hur ofta de används. Sortera 

sedan bort material, verktyg, instruktioner m.m. som sällan eller aldrig används. Detta medför 

bl.a. att personal inte behöver leta efter föremål i lika stor utsträckning (Liker, 2009). 

Strukturera (Seiton): Organisera föremål och verktyg för att främja effektivitet och flöde. 

Föremål som används ofta ska var mer lättillgängliga och varje sak ska ha en egen plats, vilken 

ska vara uppmärkt så att verktyget hamnar på sin rätta plats efter användning. Kan till exempel 

göras genom att måla upp en skuggad bild av föremålet där det ska hänga (Bicheno et al., 2013). 

Städa (Seiso): Gör en liten städning varje dag då arbetsytor, verktyg, maskiner och annan 

utrustning rengöres. Genom att hålla rent på arbetsplatsen blir det också lättare att upptäcka 

saker som blivit missplacerade (Bicheno et al., 2013). 

Standardisera (Seiketsu): När man sorterat, organiserat och städat så behöver denna ordning 

hållas levande. Detta kan göras genom att sätta upp regler för hur de första tre S:n upprätthålls 

(Liker, 2009) 

Skapa en vana (Shitsuke): För att se till att de första fyra S:n inte bara blir en tillfällig åtgärd 

som efter en tid glöms bort bör man skapa gemensamma rutiner så att det blir en vana att hålla 

arbetsmiljön i välordnat skick (Bicheno et al., 2013). 

Det sjätte S:et: Utöver dessa fem S menar Bicheno et al. (2013) att en del företag brukar 

använda ett sjätte S som avser säkerhet, men menar att ett bra 5S-program bör inbegripa 

säkerhet i vart och ett av de fem stegen och inte utgöra ett separat steg. Även Dhounchak (2017) 

tar upp det sjätte S:et och menar att 6S-metoden är en avancerad variant av 5S där säkerhet är 

viktigaste steget. Säkerhet innebär att skydda personalen från olyckor genom att ge dem tillgång 

till säkerhetsutrustning såsom skyddsväst, skyddshjälm, skyddsskor etcetera, samt att det på 

arbetsplatsen finns säkerhetsmateriel som brandsläckare och första hjälpen-kit vilka skall 

kontrolleras regelbundet (ibid). Dhounchak (2017) menar att användning av 6S-metoden 

resulterar i - förutom en säker, ren och välorganiserad arbetsplats med välskötta verktyg - även 

att processtider minskas, tillverkningskostnader reduceras samt att effektiviteten och 

produktiviteten på arbetsplatsen ökar. 
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3.2.5 5 VARFÖR 
 

Metoden att ställa sig frågan ”varför” fem gånger används enligt Liker (2009) för att hitta 

grundorsaken till ett problem, se exempel på metoden i (figur 5).  

Figur 5: ”5 varför”-metodens undersökande frågor (Liker, 2009). 

Som figur 5 visar finns det olika ”lösningar” på problemet beroende av hur långt man går i 

sökandet efter grundproblemet. Att till exempel torka upp oljan leder till en kortsiktig lösning 

till nästa gång maskinen läcker och lösningen att laga maskinen skulle hålla till nästa gång 

packningen går sönder och så vidare (Liker, 2009). Bicheno et al. (2013) menar att anledningen 

till att metoden heter ”5 varför” beror på att det oftast krävs att frågan ställs minst fem gånger 

för att komma till botten med problemet, men påtalar även att frågan kan behövas ställas flera 

gånger innan roten till problemet kan upptäckas. Samt att det inte alltid är så enkelt som exempel 

brukar visa utan att det vid varje fråga kan finnas flera rimliga svar.  

 

3.3  HMLV 

Hög-mix-låg-volym (HMLV)- företag karakteriseras enligt Jina, Bhattacharya & Walton 

(1997) av volym och produktkomplexitet då de har ett mycket högt produktsortiment där 

produkterna kan anpassas och tillverkas i högre utsträckning efter kundens behov men i mindre 

mängd av varje artikel. Detta i kontrast till den traditionella massproduktionen där färre antal 

produktvarianter tillverkas i högre volymer, så kallat Låg-Mix-Hög-Volym (LMHV). I en 

LMHV- fabrik tillverkas vanligtvis 100 000 – 1 000 000+ enheter per år i jämförelse med en 

HMLV-fabrik i vilken den årliga produktionen ligger på 20 000 eller färre enheter (ibid.) 

Ytterligare kännetecken för HMLV-företag är enligt Jina et al. (1997) de ordervinnande 

faktorerna: variation, skräddarsydda produkter och snabb leverans medan Irani (2011) nämner 

komplicerad schemaläggning och produktionskontroll, stor skillnad i ställ- och cykeltider, 

begränsad förmåga att utbilda personal samt att maskiner i HMLV-miljöer är grupperad efter 

funktioner. 

Enligt Suri (2010) har Lean sitt ursprung i Toyota Production system (TPS) och 

massproduktion, i vilken lean-verktyg är tänkt att eliminera föränderligheten i push-baserade 

produktionen för att den skall kunna vara mer effektiv. Även Irani (2011) hävdar att Lean-

verktygen från början var avsedda för massproduktion, speciellt verktygen VSM, flödesceller 

och dragande schemaläggning. Utöver dessa skall även Kanban och FIFO fungera mindre bra 

 Problemnivå Åtgärder i relation till problemet 
 

Det finns en oljepöl på verkstadsgolvet 

  

Torka upp oljan 

Därför att maskinen läcker olja  

 

Laga maskinen  

 

Därför att packningen har blivit dålig  

 

Byt ut packningen 

Därför att vi köpte packningar tillverkade av 

sämre material 

Ändra specifikationer på 

packningarna  

Därför att vi fick packningarna till ett bra pris 

 

Ändra inköpspolicy  

Därför att inköparen värderas efter kortsiktiga 

kostnadsbesparingar 

Ändra värderingspolicy för inköpare 
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i HMLV-miljö medan verktyg som 5S, Jidoka, Ställtidsreduktion (SMED), strategisk planering 

och standardisering av verktyg, processer etcetera skulle kunna fungera i HMLV-produktion 

(ibid.). 

Anledningen till att till exempel VSM inte är lämpad är enligt Irani (2011) på grund av 

svårigheter med att kartlägga flera interaktiva flöden samtidigt då verktygets beräkningsteori är 

för outvecklad för att kunna hantera komplexa HMLV-miljöer. Irani (2011) förordar att istället 

för Lean använda theory of constraints (TOC), det vill säga öka effektiviteten genom att hitta 

flödets flaskhalsar, samt gruppteknologi där artiklar grupperas och tillverkas utifrån 

tillverkningslikheter.  
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4. FALLSTUDIE 

I detta avsnitt återges en kort företagspresentation av Aluscreen Production AB samt dess 

verksamhet åtföljt av en nulägesanalys av tillverkningsprocessen för en av deras mest frekventa 

artiklar. Kapitlet avslutas med identifierade slöserier av den nämnda processen samt förslag 

på förbättringsåtgärder av densamma. 

 

4.1 FÖRETAGSPRESENTATION 

Aluscreen Production AB är ett företag inom metallindustrin som grundandes 1985 i Västerås 

och har idag 14 anställda. Företaget - som mot kundorder arbetar med industriell 

produktmärkning av både plast-, men framförallt aluminiumprodukter - digitalprintar 

lasermärker, stansar och fräser produkter såsom skyltar, paneler och dataskurna etiketter. Bland 

företagets kunder återfinns ABB, Atlas Copco, Bombardier, Delta Nordic, FMV, NATO och 

SJ, samt i länder som Norge, Schweiz, USA och Kina.  

  

   

Figur 6: Några av produktionsområdena inom Aluscreen (Aluscreen.se, 2019). 

Företaget har idag produktion av mer frekventa serier som återkommer under flera års tid och 

som de tillverkar i något större volymer, men även kunder som lägger mindre beställningar 

någon eller enstaka gånger. Då företaget på en och samma gång, i varierande volymer av varje, 

kan ha 12 000 artiklar ute i produktionen är de ett så kallat hög-mix-låg-volym (HMLV) -

företag. För en del av produkterna (till exempel skyltar och etiketter) ansvarar de för hela 

produktionskedjan medan de vid tillverkning av exempelvis styrpaneler till grävmaskiner utgör 

en del av en större process och är på sätt ett legotillverkande företag där de producerar 

färdigtryckte paneler till företaget Delta Nordic som monterar in kablage och elektronik i 

panelerna för att sedan skicka vidare till slutkunden Atlas Copco som sätter in panelerna i 

styrhytter till grävmaskiner. 
 

4,2 NULÄGESANALYS 

Fallstudien i detta examensarbete avser produktionsprocessen av en av Aluscreens mest 

frekventa artiklar, en kontrollpanel till en grävmaskin som de tillverkar åt företaget Delta 

Nordic, som sedan en tid tillbaka har en ny kvalitetsansvarig som ställer hårdare krav avseende 

panelernas kvalitet. I och med de ökade kvalitetskraven har företaget lagt till flera moment i 

processen för att säkerställa kvaliteten. Ett av dessa moment är att panelerna slipas innan de 

skickas för ytbehandling och genom det momentet har företaget också fått ner antalet 

kassationer. Men då företaget idag använder affärssystemet Monitor bara till en väldigt 
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begränsad andel och utnyttjar det mest vid inkommande ordrar har de därför svårt att se både 

var panelerna är i processen och hur hög kassationen är idag. 

Företagets önskemål är att få en kartläggning av hela tillverkningsprocessen, från att order 

kommer in till dess att produkten är färdig för leverans till kund, för att se vilka 

förbättringsmöjligheter som finns. Eftersom företaget har många olika artiklar i produktionen 

kan de inte ändra om produktionslayouten för en enskild artikel utan analysen avser främst om 

några moment kan göras annorlunda och om det finns tid att spara in på den totala processen. I 

dag lägger de ner mycket tid för att få en felfri produkt och måste genom hela processen hantera 

panelerna mycket försiktigt för att inte orsaka minsta märke på dem. Förutom intern hantering 

av panelerna tillkommer aspekten av extern hantering då plåtbitarna som kommer in till 

företaget ibland har märken och repor som på grund av skyddsplast upptäcks först efter att 

fräsning av plåten har skett då plasten behöver sitta kvar under själva fräsningen för att inte 

orsaka repor och sen avlägsnas innan slipning av panelens framsida. Vidare kan märken även 

uppstå vid ytbehandlingen som sker hos extern part, vilka som när de kommer tillbaka till 

företaget måste avlägsnas – ibland genom att slipa om och skicka dom för ännu en ytbehandling 

- innan nästa process sker vilket tar ytterligare tid i anspråk för företaget.  

Då företaget ansvarar för tillverkning av ca 50 olika slags kontrollpaneler varav 30 är 

återkommande var tredje vecka kommer denna fallstudie behandla tillverkningsprocessen för 

en av dessa paneler, kontrollpanel A71 hydraul (fortsättningsvis kallad A71), som dessutom är 

en av de tre mest frekvent återkommande artiklarna, för att företaget sedan kan applicera 

eventuella förbättringsåtgärder på de artiklar som genomgår samma eller liknande processer.  

På grund av att nämnda artikel inte produceras dagligen eller att produktionen av den kan ske 

med olika antal vid olika stationer samt att den kan vara vilande mellan olika processteg i flera 

dagar blev det svårt att följa tillverkning av en specifik order hela vägen. De tider som anges 

vid varje processteg och mellanlager har antingen räknats fram genom observation och 

tidtagning vid respektive station alternativt baserats på uppgifter från operatören för det aktuella 

processteget.  
 

4.2.1 PROCESSEN  

I processflödeskartan (se figur 8) beskrivs de olika processteg som A71 genomgår från att order 

mottagits till att produkten är färdig för utleverans. Detaljerad beskrivning av respektive steg 

med tillhörande verktyg och arbetssätt återfinns i efterföljande avsnitt.  

Figur 7: Processflödeskarta för kontrollpanel A71 (egen bearbetning, 2019). 

ORDERMOTTAGNING 

Beställningar kommer i huvudsak in till företaget per mail men även via telefonsamtal och 

genom att kunden kommer in på kontoret. Efter att order har mottagits registreras den och 

artikelns ritning kontrolleras mot befintliga original för att se om något hål eller någon ny 
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märkning har tillkommit. Detta moment tar ungefär 1–2 dagar varefter ordern diskuteras i ett 

av de regelbundna möten som chefer tillsammans med avdelningsansvariga håller. Därefter 

placeras orderna på veckoplaneringstavla utifrån leveransdatum. Efter ungefär ytterligare en 

vecka går ordern ut till respektive arbetsstation för att påbörjas. Tiden för när ordern börjar 

behandlas kan dock variera och beror av hur mycket andra artiklar de har ute i produktionen 

samt leveransdatum för dessa. Företaget har oftast 3 veckor på sig från det att order mottagits 

till dess att utleverans skall ske. Även denna tid är dock något som kan variera mycket då ordrar 

som kommer in kan innehålla flera så kallade positioner, eller delordrar, där de olika 

positionerna både kan vara olika till antalet, innehålla olika antal beställningar och ha olika 

leveransdatum. Till exempel kan en order innehålla tre olika positioner med beställningar på 7, 

10 och 25 artiklar och där den första positionen har leveransdatum en månad innan nästa 

position och så vidare. Sådana beställningar görs istället för att skicka ut tre separata ordrar till 

företaget och för att få ett bättre styckpris. I sådana fall väljer företaget ibland att tillverka hela 

ordern, det vill säga samtliga antal artiklar i de olika positionerna, på en och samma gång för 

att sedan lagra och skicka ut enligt leveransdatum. Företaget väljer även utifrån de höga 

kvalitetskrav som ställs på panelerna att tillverka flera än nämnda antal i en position. Vid en 

order om två positioner på vardera tio paneler kan de till exempel välja att tillverka 25 paneler 

ifall att några kommer att få kasseras. Blir det ingen kassation läggs de överblivande på ett lager 

och medför att de vid tillverkning av nästa order har överblivande antal tillgodo.  

INGÅENDE LAGER 

Figur 8: Lager (egen bild, 2019). 

Materialet som kommer in till företaget är 

obehandlad aluminium som valsats varför 

kvaliteten på råvaran kan variera; ibland bättre 

kvalitet och ibland sämre. Företaget beställer 

aluminium med hög grad av renhet för att få 

bättre anodisering (se avsnitt om ytbehandling) 

vid ytbehandlingen. Plåtarna med en storlek på 

2x1 meter kommer med grå skyddsplast på ena 

sidan och kan ha tjocklek från 0,5 mm, 0,7 mm, 

1 mm och så vidare ända upp till 4 mm och 

placeras med tjockleken i sjunkande grad 

uppåt på hyllan, med tjockast längst ner på 

golvet. På respektive hyllplan finns markering 

om plåtens tjocklek. Vid uthämtning av 

material noteras antal återstående plåtar på den 

plåt som blir liggandes överst i den hög 

varifrån materialet togs. När det återstår 

omkring 5 plåtar läggs en ny beställning i  
 

övrigt beställs plåtar in ungefär var femte vecka och finns oftast tillgängligt på lagret. Vid 

tillverkning av kontrollpanel A71 hydraul används uteslutande 3 mm tjocka plåtar vilka när de 

kommer till företaget har grått skyddsplast på, vilket gör det svårt att se om det redan vid ankomst 

finns repor eller andra märken på plåtarna. 
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KAPNING 

För detta processteg följdes när två stora plåtar kapades för att kunna fräsa 24 stycken paneler, 

utifrån en order innehållande 2 positioner på 10 paneler vardera.  

Själva tillverkningsprocessen börjar med att kapa de 2x1 m stora plåtbitarna till fyra stycken 

mindre bitar på 1000x500 mm. Företaget anser måttet vara det lämpligaste för att passa de flesta 

av deras produkter vilket även gäller vid tillverkning av kontrollpanelen A71. I tabell 2 nedan 

följer moment och tider avseende kapningsprocessen från att operatör mottagit order till att ta 

sig till och från lagret där även kapmaskinen står till att 8 stycken mindre bitar om 1000x500 

mm har kapats till. Utifrån dessa 8 bitar kan sedan 24 stycken paneler fräsas ut.   

                        Tabell 2: Moment och tider vid kapningsprocess 

 

 

 

 

 

 

 

• Ställtid för kapning av plåtbit för paneler = 0,08 minuter 

• Cykeltid för kapning av plåtbit för en panel blir 2 min/24 paneler = 0,083 

minuter 

 

FRÄSNING  

I detta processteg följdes - på grund av att momentet är ganska tidskrävande – enbart när 4 av 

de kapade bitarna, en i taget, placerades i maskinen för att fräsa ut totalt 12 paneler och hela 

processen för fräsning beskrivs enlig tabell 3.  

Efter att mindre bitar har kapats till förflyttas de till någon av fräsmaskinerna – oftast till den 

större modellen – för att påbörja bearbetning. Då panelen A71 är 740x160 mm stor kan 3 

paneler fräsas ut på de 1000x500 stora plåtbitarna. Den resterande bit som blir kvar på plåten 

läggs på lagret för att användas till andra artiklar.  

Vid fräsning placeras plåten med framsidan med skyddsplast på nedåt i maskinen. Vid 

bearbetningen av den första plåtbiten står operatören och väntar på att processen skall blir 

färdig. Efter att de första tre bitarna frästs färdigt och spolats rena med tryckluft och nästa bit 

plåt har placerats i maskinen tar operatören bort plasten på panelerna och placerar dem på en 

arbetsbänk med wellpappskivor mellan. Då detta delmoment sker inom tidsintervallet för 

fräsning av nästa plåt räknas tiden enbart in efter det att plåt nummer 4 har bearbetats. 

 

 

 

 

Aktivitet Tid (min) 

Gå till lagret för att hämta plåt 0,5 

Ta fram 2 plåtar 2,17 

Ställa in kapmaskin  0,08 

Kapa 2 plåtar till 8 mindre bitar 2 

Totalt 4,75 
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Tabell 3: Moment och tider vid fräsning 

 

• Ställtid för fräsning av paneler = 9,84 minuter 

• Cykeltid för fräsning av en panel blir 16,63/3 paneler = 5,54 minuter 

       
      Figur 9: Färdigfräst panel (egen bild, 2019). 

 

SLIPNING  

I detta processteg togs – med hänsyn till operatörens höga arbetsbelastning – enbart tider för 

slipning av 7 paneler.  

Efter momentet med fräsning skickas panelerna till slipning för att de skall få en slät yta. 

Panelerna placeras vid slipmaskinen antingen på en rullvagn eller vid en intilliggande maskin. 

Väntetiden innan paneler påbörjas behandling är i genomsnitt 2,5 dagar, men kan variera ända 

upp till en vecka beroende av dels hur överbelastad ytbehandlaren är dels panelernas 

leveransdatum. Enbart ena sidan slipas och tiderna varierar från 0,6 – 1,25 min, beroende av 

hur många mindre repor och märken som upptäcks på panelerna. En genomsnittlig tid räknades 

fram till 0,89 minuter per panel. Emellertid kan det ta uppemot 10-15 minuter om finns flera 

 Tider (min) 

Aktivitet Plåt 1 Plåt 2 Plåt 3 Plåt 4 Genomsnitt 

Gå till fräsmaskinen 

 

0,50 

Byte av pinnfräs 1,58 

Leta fram artikel A71 i dator  3,42 

Ställa in dator för artikel  A71 4,76 

Rengöra fräsmaskin 0,08 

Hämta + spänna fast plåtbit 1,67 1,73 1,87 0,93 1,55 

Ställa in dator 0,03 0,1 0,05 0,05 0,06 

Fräsning 3 paneler 16,65 16,67 16,58 16,63 16,63 

Lossa + blåsa rent panelerna 2,05 1,6 2,55 2,78 2,25 

Blåsa ren maskinen inför nästa plåt 0,32 0,15 0,17 0,18 0,21 

Sammanlagd tid för 3 paneler 20,72 20,25 21,22 20,57 20,70 

Ta bort plast + slipa kanter  3,67 

Totalt  34,71 
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djupare repor och märken, vilka behöver slipas bort med våtslippapper respektive gnuggas bort 

innan de kan slipas. Är repan som upptäcks av grövre slag blir det kassation. 

   
  Figur 10: Område vid slipmaskin (egen bild, 2019). 

Efter slipning placeras panelerna, med wellpappskivor mellan, på en rullvagn eller annan ledig 

plats, där de blir liggande i genomsnitt 2,5 dagar innan de transporteras till Skultuna för 

ytbehandling.  

• Ställtid för slipning av paneler = 0 minuter 

• Cykeltid för slipning av en panel = 0,89 minuter 

 

YTBEHANDLING (EXTERNT I SKULTUNA) 

I detta processteg har inga tider kunnat mätas då A71-paneler ännu ej har behandlats. Tider för 

denna process är en uppskattad genomsnittlig tid baserad på information från såväl anställda på 

företaget som från anställda på Skultuna Ytbehandling 

Transport av paneler till och från Skultuna Ytbehandling AB sker då cheferna åker till 

respektive hem från jobbet; på väg hem de tar en liten omväg förbi ytbehandlaren för att lämna 

de paneler som blivit slipade och hämtar upp dem igen någon morgon på väg till jobbet. Då 

transport av paneler sker utanför arbetstid är denna tid ej medräknad i processen. Antalet 

paneler som lämnas in åt gången kan variera från ett fåtal upp till flera stycken.  

Skultuna Ytbehandling AB har inget datasystem som registrerar inkommande ordrar och har 

heller inget annat slags system som anger i vilken ordning ordrar kommer in eller skall 

behandlas, utan när behandling av panelerna sker beror av hur många andra jobb de har och hur 

bråttom det är med Aluscreens paneler. Även antalet inlämnade paneler per gång har betydelse 

då det gällande artikel A71 går i fem stycken i de kar som panelerna behandlas i men att 

ytbehandlaren ändå behandlar de paneler som kommit in, även om det är ett färre antal än fem 

då Aluscreen betalar styckpris för behandling av panelerna.  

Den totala tiden för hela processen, från avfettning till eftertätning, är tre timmar och sker enligt 

följande: 

När panelerna skall behandlas hängs de först upp på en ställning (se exempel i figur 16), som 
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varierar beroende av antalet paneler och panelens utformning. Hela ställningen sänks sedan ner 

i alkalisk avfettning som rensar bort fett och smuts varefter de sköljs i vatten. Sedan behandlas 

de i natriumlut för att få bort själva ytskiktet och få bättre resultat vid eloxeringen. Efter 

ytterligare sköljning i vatten och neutralisering i salpetersyra sänks panelerna ner i ett 

eloxeringsbad i vilket det går strömskenor som bygger upp anoderingsskiktet och skapar 

porerna på panelen. Efter ännu en sköljning i vatten får de färgpigment i skiktet genom ett så 

kallat svart färgbad. För att färgen skall stanna kvar sker en eftertätning i avjoniserat vilket gör 

att färgen låses in. Slutligen hängs panelerna upp för torkning i minst 12 timmar, varefter de 

paketeras i samma förpackning som de kom i, det vill säga oftast mellan wellpappskivor medan 

de kontrolleras att de inte har fått några repor eller andra märken.  

Enligt ytbehandlaren är panelens yta, som från att ha haft en hårdhet på strax under 100 vickers 

före behandling till runt 300 vickers efter, så hård att det är svårt att få några skador på den. 

Den totala tiden hos ytbehandlaren överstiger sällan en vecka men kan skilja en del beroende 

av produkt där vissa har högre prioritet än andra.  

                            
                          Figur 11: Ytbehandlade paneler på tork (egen bild, 2019). 

 

• Ställtid för ytbehandling av paneler = 0 minuter 

• Cykeltid för ytbehandling av en panel = 180 minuter 

 

LASERMÄRKNING 

I detta processteg har inga tider kunnat mätas då inga A71-paneler genomgått detta steg än. 

Tider för denna process är en uppskattad genomsnittlig tid baserad på information från såväl 

anställda på företaget. 

Efter ytbehandlingen placeras panelerna på en arbetsbänk vid lasermaskinen. Innan panelerna 

läggs in i maskinen spolas de rena med tryckluft samt undergår en noggrann översyn för att 

upptäcka eventuella märken och repor som kan göra att panelen kan behöva slipas om och 

genomgå ännu en ytbehandling. Om repor upptäcks efter att panelen har lasermärkts och har 

maskinen skapat en nivåskillnad som inte går att slipas bort varför panelen istället får kasseras. 

I en pärm finns ritningar på hur respektive panelvariant skall placeras i maskinen för att 

märkningen på plåten skall bli rätt.  I anslutning till maskinen finns en dator i vilken inställning 
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för lasermärkning av den specifika panelen görs innan maskinen startas. Efter lasermärkningen 

av framsidan spolas panelen återigen ren och placeras ut i en pallkrage i väntan på att baksidan 

skall lasermärkas. Efter märkning av baksidan placeras panelerna återigen på arbetsbänken med 

wellpappskivor mellan för att senare bäras bort till kontroll- och paketeringsavdelningen. Under 

de 12 minuter som lasermärkning av framsidan pågår förbereder först operatören nästa panel 

för att sedan gå och arbeta vid en annan arbetsstation.  

                        Tabell 4: Moment och tider vid lasermärkning 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Ställtid för lasermärkning av paneler = 1 minut 

• Cykeltid för lasermärkning av en panel =15 minuter 

      
     Figur 12: Panel A71 klar för kontroll och paketering (egen bild, 2019). 

 

KONTROLL & PAKETERING  

I detta processteg har inga tider kunnat mätas då inga av A71-panelerna genomgått kontroll och 

paketering. Tider baseras på uppgifter från de anställda. 

Panelerna kan efter lasermärkning bli liggandes olika lång tid på ett avlastningsbord intill 

kontroll- och paketeringsborden beroende av leveransdatum och hur mycket annat de har i 

produktionen. I kontrollen granskas panelerna noggrant för att upptäcka eventuella märken eller 

smårepor, vilka i så fall tas bort med en mycket finkornig slipkloss.  

Aktivitet Tid (min) 

Leta fram artikel och ställa in dator för  A71  1 

Hämta ritningspärm + leta rätt på A71 0,5 

Översyn 0,5 

Gå till tryckluftsmaskin + blåsa ren plåt  0,3 

Gå till + placera panel i lasermaskin 0,8 

Lasermärkning framsida panel 12 

Ta ut panel och gå till tryckluftsmaskin  0,3 

Gå till pallkrage för att lägga i panel 0,4 

Gå till + placera panel i lasermaskin 0,25 

Lasermärkning baksida panel 3 

Ta ut panel och lägga på bord 0,1 

Totalt 19,15 
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  Figur 13: Kontroll- och paketeringsbord (egen bild, 2019).          

När panelerna har finslipats och anses vara i godkänt skick paketeras de en och en i silkespapper 

som sedan placeras mellan wellpappskivor. Hela momentet för kontroll och paketering tar i 

genomsnitt (3+0,5) minuter per panel. Dessa läggs sedan på ett bort bredvid packning- och 

kontrollborden, där det även finns paneler som ännu inte har genomgått någon kontroll.   

• Cykeltid för paketering av en panel =0,5 minuter 

Anledningen till att enbart paketeringstiden anges som cykeltid är för att cykeltid är 

värdeskapande tid, det vill säga något som kunden anser sig villig att betala för. I detta 

processteg är enbart paketering av värde för kunden då kontrollen blir ett extra steg för att 

garantera kvaliteten, vilken skulle kunna ha säkerställts under tillverkningsprocessens gång. 

 

UTGÅENDE LAGER  

Så snart panelerna har paketerats placeras de – beroende på när i tiden leveransdatum ligger - 

antingen på det avlastningsbord som befinner sig i direkt anslutning till paketeringsbänkarna 

eller, om det är lång tid kvar till leverans, på en lagerhylla. Tiden då panelerna ligger på 

lagerhyllan kan variera från några dagar upp till flera månader. Om de skall skickas iväg samma 

dag som de paketerats läggs panelerna i en kartong, vilken sedan placeras på den hylla från 

vilken distributionsföretag hämtar upp paket. Paketen brukar i regel skickas en vecka innan 

leveransdatum och kunden Delta Nordic mottar leverans samma dag som den har skickats från 

företaget.  
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4.2.2 SPAGHETTIDIAGRAM  

Personalens rörelser i produktionen av artikel A71 redogörs i spaghettidiagrammet nedan. 

Större karta av diagrammet återfinns i bilaga 1. 

 
Figur 14: Spaghettidiagram (bearbetad version av tillhandahållen layout från Aluscreen, 2019). 

Processen för produktionen av artikel A71 startar med att order delas ut till operatör 1 som går 

till inkommande lager för att hämta plåt samt att kapa en större plåtbit till ett antal mindre delar. 

Sedan går operatör 1 till fräsmaskinen och fräser ut panelerna ur plåtbitarna för att till sist 

placera de frästa panelerna vid slipmaskinen. Vid slipmaskinen tar operatör 2 vid och slipar 

panelerna samt hämtar och lämnar dem för ytbehandling för att sedan placera dem i en pallkrage 

vid lasermaskinen. I området kring lasermärkning kan noteras att det för operatör 3 förkommer 

ett antal rörelser mellan pallkrage, tryckluftsmaskin och lasermaskin innan panelerna slutligen 

hamnar på avlastningsbordet ute i kontroll- och paketeringsavdelningen. Från borden för 

kontroll och paketering utgår sedan panelerna antingen tillbaka till avlastningsbordet, till 

lagerhyllan eller till utgående lagerhylla.    
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4.2.3 VSM - NULÄGE 

I värdeflödeskartan nedan beskrivs de transporter, informationsflöden, processflöden samt tider 

som förekommer avseende artikelnummer A71. En större modell av värdeflödeskartan finns att 

studeras i bilaga 2.  

Medan beräkningar i tidigare avsnitt har angivits per panel, då det kan vara olika antal i de olika 

processerna, gäller beräkningarna i värdeflödeskartan 15 paneler.  Detta för att underlätta vid 

jämförelse mellan VSM i nuläge och VMS i framtida läge (se figur 17). 

 
Figur 15: VSM av produktionsflödet i nuläge (egen bearbetning, 2019). 

Av värdeflödeskartan ovan framgår att en elektronisk order avseende artikel A71 kommer till 

företaget ungefär en gång var tredje månad samt att företaget i sin tur beställer material från 

leverantör var femte vecka. Kartan visar även att det under produktionsprocessen går manuella 

produktionsordrar, vilka bestäms av företagets ledning, ut till processerna. 

Vidare visar figur 15 den totala ledtiden, väntetider samt värdeskapande och icke 

värdeskapande tider:  

 Ledtid = tid till produktion + cykeltider + ställtider + övriga processtider + väntetider 

            = 25,5 dagar och 4,62 timmar 

 Värdeskapande tid = totala cykeltiden = 14,50 timmar  

 Icke värdeskapande tid (totalt) = ledtid – värdeskapande tid = 25 dagar och 2,12 timmar 
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4.2.4 VÄRDESKAPANDE OCH ICKE VÄRDESKAPANDE AKTIVITETER – NULÄGE 

Cirkeldiagrammet i figur 16 nedan visar värdeskapande respektive icke värdeskapande andelar 

för den totala processen samt andelen väntetider mellan processtegen, där de sistnämnda enligt 

VSM ovan uppgår till 24,5 dagar.  

Icke värdeskapande tid i diagrammet nedan avser enbart aktiviteter i processerna medan de i 

VSM ovan avser totala icke värdeskapande tid, det vill säga i processerna + väntetider mellan 

dessa.  

               
             Figur 16: Värdeskapande och icke värdeskapande tider i nuläge (egen bearbetning, 2019). 

Av diagrammet kan utläsas att de värdeskapande respektive icke värdeskapande aktiviteterna i 

processerna endast utgör en bråkdel (drygt 2 % vardera) av totala ledtiden. Samt att i stort sett 

hela (drygt 95 %) av ledtiden består av väntan mellan processtegen, vilket pekar på att det är 

här som fokus på förbättringsåtgärderna bör ligga. Väntetider som också är icke värdeskapande 

tider utgör tillsammans med de icke värdeadderande tiden i processerna 97,65 % av totala 

ledtiden.  

4.3 IDENTIFIERADE SLÖSERIER OCH FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FÖRBÄTTRINGAR 
 

Då Aluscreen är ett HMLV-företag som kan ha cirka 12 000 artiklar ute i produktion samtidigt 

har det varit en komplex uppgift att till en av alla dessa artiklar finna förbättringsåtgärder. 

Eftersom produktionslayouten inte kan förändras till förmån för just denna enstaka artikel eller 

artikelgrupp, kommer förbättringsförslag vara av mer övergripande slag. Nedan redovisas 

enbart de processer för vilka studenten funnit att det finns utrymme för förbättringar och hoppas 

att förbättringsförslagen kan göra processen effektivare inte enbart för studiens nämnda artikel 

eller artikelgrupp utan i viss mån även andra produkter som företaget har i sin produktion.  

 

4.3.1 INGÅENDE LAGER 
 

Den information som erhållits vid kontakt med leverantören av aluminiumplåtar är att den grå 

plast (se figur 8) som skyddar 3 mm-plåtarna är en slags tjockare plast avsedd för laserskärning 

samt att den genomskinliga plast som används på en del plåtar är tunnare och lossnar lätt från 

plåten. Den genomskinliga plasten gör det heller inte möjligt att upptäcka mindre märken eller 

2,35 % 2,29 % 

95,36 %

Värdeskapande & icke värdeskapande tider

Värdeskapande tider i
processerna

Icke värdeskapande tider i
processerna

Väntetider mellan processer
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repor utan att behöva lyfta på den, varför företaget inte kan garantera att plåten är fri från skador 

innan plasten avlägsnas efter momentet med fräsning. Den åtgärd som företaget emellertid kan 

och bör göra för att undvika eventuella ytterligare skador är att hålla ytan framför hyllan med 

plåtar fri så att uttag kan ske med minimal risk att stöta ihop med andra föremål och på så sätt 

skada plåten.  

Andra åtgärder på lageravdelning kan ske genom att tillämpa 5S: Hyllplanen på vilka plåtarna 

ligger, obehandlade som behandlade, kan markeras på ett tydligt sätt avseende tjocklek samt att 

de behandlade plåtarna kan märkas upp gällande artikeltillhörighet. Vidare bör allt material som 

finns där idag och som inte används och som står i vägen städas bort.   

 

4.3.2 SLIPNING 

Även i denna process bör företaget använda sig av verktyget 5S, bland annat genom att städa, 

sortera och märka upp platser för paneler. Vid väggen snett framför slipmaskinen finns idag 

ingenting varför företaget kan utnyttja den ytan till att ställa dit bord för oslipade respektive 

slipade paneler samt att de ovanför bordet kan sätta upp hyllor på vilka de slipade panelerna 

kan placeras, förslagsvis utifrån leveransdatum. Innan cheferna går hem för dagen kan de ta en 

runda förbi hyllorna och då lätt se vilka paneler som bör prioriteras för transport till 

ytbehandlaren den dagen. Vidare bör företaget införa regelbunden städning av slipmaskinen för 

att garantera att slipytan är ren från föremål som skulle kunna skada panelerna.  
 

4.3.3 YTBEHANDLING  
 

Enligt uppgift från ytbehandlaren kan själva processtiden inte reduceras, däremot kan den totala 

tiden för alla paneler minskas genom att behandla maximala antalet paneler per fixtur. För A71 

är detta antal 5, varför inlämning på till exempel 15 paneler åt gången (förklaring i avsnitt 4.3.6) 

- istället för som idag i varierande mängd - skulle innebära att enbart 3 fixturer behövs. Detta 

skulle resultera i att ytbehandlaren sparar tid genom att inte behöva pussla ihop med andra 

kunders produkter vid varje fixtur samt att dennes arbetsbelastning jämnas ut, vilket är enligt 

princip 4 (heijunka) som handlar om att flödet skall vara jämt och kontinuerligt. 

En annan av principerna (11) säger att företag bör respektera och hjälpa sina partners och 

leverantörer att bli bättre vilket även leder till att den egna verksamheten kan fungera på ett 

bättre sätt. Figur 12 avslöjar att ordningen hos ytbehandlaren har en del övrigt att önska och att 

då panelerna kommer in för ytbehandling och hängs upp på ställningen inför behandling kan 

riskera att ådra sig repor och märken från material som finns i ställningens omedelbara 

omgivning, detta då panelerna innan behandling har en lägre hårdhet och därför är ömtåligare. 

Aluscreen kan hjälpa sig själva genom att hjälpa ytbehandlaren att för deras produkter hålla en 

bättre ordning. Detta kan exempelvis göras genom att ha bättre arbetsytor med bänkar att 

placera Aluscreens material på.  

Ytterligare åtgärder kan vara att båda parter kontrollerar panelerna vid överlämning så att repor 

och märken inte upptäcks först när panelerna transporterats tillbaka till företaget. Även då det 

kan ta tid att kontrollera dessa eftersom företaget låter behandla ett antal olika varianter av 

paneler kan denna åtgärd spara tid för företaget i andra moment.  
 

4.3.4 LASERMÄRKNING 
 

Som visas i spaghettidiagrammet i figur 15, finns en hel del rörelser omkring denna process. 

Då vissa av dessa rörelser är onödiga och såtillvida en av de 7+1 slöserierna (onödiga 
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rörelser/arbetsmoment) bör maskiner, arbetsyta och redskap placeras på ett sådant sätt att dessa 

rörelser elimineras. Detta kan göras genom att ersätta den arbetsbänk som idag står vid 

lasermaskinen med en större modell vilket ökar arbetsytan så att panelerna kan få plats på den 

vilket medför att operatören inte behöver gå fram och tillbaka till pallkragen. Genom att öka 

arbetsytan minskar både antalet rörelser men även risken att av misstag placera föremål ovanpå 

en panel och på så sätt orsaka skada på den.  

 

4.3.5 KONTROLL OCH PAKETERING 

Som figur 14 visar finns på de båda borden och dess tillhörande hyllor en mängd föremål av 

olika slag. Företaget kan genom att tillämpa några av de 5S: n skapa ordning och reda samt 

frigöra plats på arbetsytan. De föremål som sällan eller aldrig används bör avlägsnas och istället 

bör material som ofta används placeras dit. Exempel på material som används regelbundet är 

silkespapper, vilket idag finns på lagret och som personal behöver hämta varje gång de ska 

paketera panelerna. Dessa förflyttningar fram och tillbaka till lagret är dels slöseri i form av 

onödiga rörelser men att materialet finns på lagret kan även medföra att det slarvas vid 

paketering och att silkespapper – som förutom wellpappskivor är ett slags extra skydd under 

transport - inte alltid används. Pappret kan förslagsvis läggas i någon form av skyddslåda på en 

av hyllorna så att det inte drar till sig smuts eller partiklar från andra produkter. Efter att material 

som inte används avlägsnats kan de märka upp plats för de återstående verktygen så att de blir 

lättare att hitta.  

Förutom dessa åtgärder bör panelerna så snart de är kontrollerade paketeras både med 

silkespapper mellan wellpappskivor men även direkt ner i lådor vilka sedan placeras antingen 

på lagerhyllan eller på hyllan för utleverans. Fastän att lager anses vara en form av slöseri torde 

detta sätt ändå vara bättre då panelerna är packade och skyddade från att riskera skador än att 

som idag ligga oskyddade på avlastningsbordet som också det är en form av lager. Med detta 

tillvägagångssätt blir det även mer plats över till andra artiklar som ska kontrolleras och 

paketeras samt att arbetsplatsen ser prydligare ut.  
 

4.3.6 GENERELLA TIPS OCH FÖRSLAG FÖR REDUCERING AV VÄNTETIDER 
 

Utifrån de ordrar som studenten tagit del av innehåller de flesta av dem 3–4 positioner med 

beställning på 10 paneler vardera och med leveransdatum som ligger ungefär med en månads 

mellanrum och med första leveransdatum en månad från ordermottagande. Med utgångspunkt 

i denna information och med avseende på att företaget vill producera flera än vad positionen 

anger ifall det blir kassation på några, att antalet paneler som kan fräsas ut samtidigt är 3 samt 

att maximala antalet per behandling hos ytbehandlaren är 5 kan det för varje position tillverkas 

15 stycken paneler. Blir det låg eller ingen kassation kan dessa läggas på lager för att levereras 

vid de fåtaliga tillfällen då företaget får in positioner på enstaka paneler eller om möjligt en hel 

delorder.  

Dessa 15 paneler bör alltså följas åt genom hela produktionsprocessen och inte som idag då 

några ligger för slipning, några hos ytbehandlaren och ytterligare några vid lasermaskinen. På 

detta sätt blir processen inte lika rörig utan mer överblickbar samt att det blir lättare att hitta 

mönster på när och hur eventuella märken uppstår. Om detta handlar princip 2 (skapa 

kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan), som även tar upp om att tiden då 

arbetsprojekt väntar på att bli påbörjade bör elimineras. Eftersom operatören vid fräsmaskinen 

behöver fortsätta fräsa andra paneler samt att fräsmaskinen är en kostsam investering och inte 

bör stå stilla kan slipningen tas vid direkt av nästa operatör som också ansvarar för denna 

process, vilken enligt beräkningar i genomsnitt skulle ta 13,39 minuter för 15 paneler.  
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Genom att direkt när ordern kommer in boka en tid för ytbehandling kan de lämnas dit samma 

eftermiddag som de har slipats och hämtas 2 dagar senare. Processflödet av panelerna skall 

sedan fortsätta på detta sätt - utan väntetider mellan - till dess att de skickas ut för leverans. För 

att transportera panelerna mellan de olika processtegen kan rullvagnar användas för att undvika 

att behöva återvända fler gånger. Genom att jobba på detta sätt skulle företaget kunna få ner 

ledtiden för A71 från 25,5 dagar och 4,62 timmar (se figur 15) till drygt 8 dagar (se figur 17). 

Ytterligare en princip som företaget bör tillämpa är princip 5 (bygg upp en kultur som stoppar 

processen direkt när problem uppstår så att dessa inte följer med under hela processen). Även 

om inte företaget har maskiner som av sig själva stoppar processen när något går fel (Jidoka) - 

gällande problemet i denna studie - kan företaget genom att jobba på ovan beskrivna sätt och 

genom kontroller mellan stegen lättare hitta mönster på var i processen som misstagen begås, 

sakta ner produktionen och hitta lösningar till problemet. Denna princip kan användas i 

kombination med metoden 5 varför för att kunna komma till botten med problemet. Detta 

förfaringssätt bidrar förutom ökad kvalitet på panelerna även till att medarbetare överlag blir 

engagerade och använder sin kreativitet för att lösa problem som leder till att produktiviteten 

ökar och företaget får färre kassationer.  

 

4.3.7 VSM – FRAMTIDA LÄGE 

Genom att korta ner väntetider mellan processerna, minska ner onödiga rörelser och moment 

samt att maximalt antal paneler ytbehandlas samtidigt har ledtid, icke värdeskapande tid samt 

väntetider i VSM i framtida läge (figur 17 nedan, större modell återfinns i bilaga 3) minskat i 

jämförelse med VSM i nuläge (se figur 15). 

 
      Figur 17: VSM i framtida läge (egen bearbetning, 2019). 
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 Ledtid = tid till produktion + cykeltider + ställtider + övriga processtider + väntetider 

           = 8,5 dagar och 3,25 timmar 

 Värdeskapande tid = totala cykeltiden = 14,50 timmar  

 Icke värdeskapande tid (totalt) = ledtid – värdeskapande tid = 8 dagar och 0,75 timmar 

 

4.3.8 VÄRDESKAPANDE OCH ICKE VÄRDESKAPANDE AKTIVITETER - FRAMTIDA LÄGE 

I jämförelse med cirkeldiagrammet i figur 16 visar diagrammet i figur 18 nedan att väntetider 

minskat med nästan 9 % samt att värdeskapande som icke värdeskapande aktiviteter har ökat 

till ungefär 7 % vardera. Anledningen till att väntetider ser ut att inte ha minskat så mycket är 

för att i och med att väntetider minskat så har även den totala ledtiden minskat med flera dagar. 

Orsaken till att även tiderna för de icke värdeskapande aktiviteterna i diagrammet har ökat trots 

att de rent tidsmässigt egentligen har minskat är för att dessa nu ändå utgör en större andel av 

den totala ledtiden sedan densamma har minskat med cirka 17 dagar medan icke värdeskapande 

aktiviteter i processen har minskat med enbart 22,42 minuter. På samma sätt ser de 

värdeskapande aktiviteterna i diagrammet ut att ha ökat fast de rent tidsmässigt är oförändrade 

jämfört med i nuläget (se figur 16).  

          
        Figur 18: Värdeskapande och icke värdeskapande tider i framtida läge (egen bearbetning, 2019). 
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5. DISKUSSIONER 

I detta kapitel presenteras och beskrivs diskussioner från litteraturstudien och fallstudien med 

avseende på de forskningsfrågor som ställdes i examensarbetets inledning. Syftet med 

diskussionen från litteraturstudien är att belysa de likheter respektive skillnader som råder 

avseende Lean-filosofin och dess verktyg medan syftet med diskussionen från fallstudien är att 

företaget får ge sin syn på saken angående de resultat och förbättringsförslag som har 

presenterats. 

 

5.1 DISKUSSIONER FRÅN LITTERATURSTUDIER  

Såväl Liker (2009) som Miltenburg (2000) anger att Jidoka kan översättas till ”automatisering 

i kombination med mänsklig inverkan” och går ut på att bygga in felsäkring i maskiner. Medan 

Liker (2005) enbart nämner att maskinen skall stoppar av sig själva när något går fel hävdar 

Miltenburg att maskinen stannar både då det uppstår fel i processen, när arbetet är slutfört samt 

då maskinen själv fått problem.  

Kaizen som är en japansk term och betyder ”till det bättre” innebär enligt Liker (2009) och 

Petersson et al. (2015) att företaget hela tiden bör göra små förbättringar i det dagliga arbetet – 

även benämnt ständiga förbättringar - för att hela tiden jobba med att få bort slöserier och 

förbättra resultatet företaget.  

Liker (2009) och Petersson et al. (2015) anger överproduktion, väntan, onödiga förflyttningar, 

överarbete, överlager, onödiga rörelser/arbetsmoment, defekter samt outnyttjad kreativitet hos 

de anställda som de (7+1) slöserierna. Medan Liker (2009) anser att överproduktion innebär att 

producera något som ingen har beställt menar Petersson et al. (2015) att även kundorderstyrda 

företag kan överproducera ifall de till exempel tillverkar en hel order direkt men där det finns 

risk att kunden vill göra en ändring av beställningen. Vidare menar Liker (2009) att väntan 

innebär tid då arbetare väntar på material, verktyg, på nästa process och så vidare. Petersson et 

al. (2005) menar att även väntan på sent ankommen personal till arbetet eller möten är en form 

av slöseri. Avseende överarbete menar Liker (2005) att detta sker på grund av att maskiner och 

utrustning är av bristfällig kvalitet medan Petersson et al. (2015) anger att då kunden får en 

produkt av högre kvalitet än denne beställt är en form av överproduktion. 

Såväl Bicheno et al. (2013) som Liker (2009) och Nash & Poling (2008) anser att 

värdeflödeskarta (VSM), som består av material-, process- och informationsflöden, är ett bra 

verktyg att använda för att kartlägga tillverkningsprocessen i ett företag. Liker (2009) menar att 

slöserier kan upptäckas med hjälp av kartan medan Bicheno et al. (2013) menar att även 

värdeadderande moment synliggörs. Medan Liker (2009) inte närmare går in på hur 

kartläggningen skall utföras eller vad en VSM skall innehålla beskriver Bicheno (2013) och 

Nash & Poling (2008) att proceduren startar med att rita ut övre delen av kartan som skall 

innehålla informationen för flödet, som order, leverans med mera. I mitten av kartan skall 

processflödet med lager, olika produktionstider, väntetider med flera redovisas för att sedan 

längst ner i kartan finnas en tidsstege som räknar ihop de olika delarna.  

Både Bicheno et al. (2013) och Petersson et al. (2015) anser att spaghettidiagram är ett 

användbart verktyg för att åskådliggöra slöseri i form av förflyttningar på fabriksgolvet. Då det 

kan vara svårt att få en överblickbar bild av alla rörelser av människor, material, fordon med 

mera som förekommer på ett företag menar Petersson et al. (2015) att flödet bör följas från 

början till slut genom att i en fabrikslayout rita ut streck för varje rörelse. Även Bicheno et al. 
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(2013) menar att tillvägagångssättet är att i en layout göra markeringar av flödet men anser att 

den som kartlägger även bör promenera själva sträckan istället för att bara rita ut den samt att 

då även mäta hur långt flödets totala längd blir.  

De 5S:n består enligt Liker (2009) och Bicheno et al. (2013) av Sortera, Strukturera, Städa, 

Standardisera och Skapa en vana och används för att få en ren och välstrukturerad arbetsplats 

som underlättar för arbetare att hitta verktyg, minskar risken för olyckor och för att reducera 

slöserier. Bicheno et al. (2013) hävdar att företag förutom dessa 5S även använder ett sjätte S 

som handlar om säkerheten på företaget men anser att detta sjätte S istället borde inrymmas i 

vart och ett av de första fem S:n istället för att vara ett separat. Dhounchak (2017) som också 

nämner detta sjätte och som kallar metoden som sådan för 6S istället för 5S hävdar att detta S 

för säkerhet har lagts till separat då ursprungsmetoden inte prioriterar säkerhet i tillräckligt hög 

grad. Vidare anser Dhounchak (2017) att detta sjätte S är det viktigaste av alla S:en då det 

innebär att personal skall skyddas från olycksfall genom att ges tillgång till skyddsutrustning 

av allehanda slag vilket är  

Liker (2009) beskriver metoden 5 varför som ett sätt att vid problemlösning nå djupare ner i 

organisationen och högre uppströms i processen genom att för varje svar på en fråga ställa en 

följdfråga. Bicheno et al. (2013) hävdar dock att metoden är mer komplex än så då flera svar 

kan vara rimliga på varje ställd fråga och att svaren på frågorna inte skall hittas på ett mekaniskt 

sätt utan istället bör varje potentiellt svar diskuteras innan nästa fråga ställs. Dessutom menar 

Bicheno et al. (2013) att då ordet ”varför” kan ge en klang av ifrågasättande kan det istället 

bytas ut och formuleras om till exempelvis ”vilka rimliga orsaker kan finnas till att…?”. 

HMLV-företag kännetecknas av hög produktmix tillverkade i låga volymer där ordervinnare är 

snabb leverans och att kunden kan beställa skräddarsydda produkter (Jina et al., 1997). Irani 

(2011) nämner faktorerna varierande ställ- och cykeltider samt att maskiner grupperade efter 

funktioner som kännetecken för en HMLV-miljö.  Enligt Suri (2010) är leanverktyg ämnad för 

massproduktion, vilket även Irani (2011) håller med om men där den senare ändå nämner 5S, 

Jidoka och SMED som några av de verktyg som kan implementeras i HMLV-företag. 

 

5.2 DISKUSSIONER FRÅN FALLSTUDIEN 

Utifrån fallstudien kan konstateras att Aluscreen är ett HMLV-företag med över 12 000 artiklar 

ute i produktion vilka tillverkas mot kundorder. När produktionen av en artikel påbörjas är 

beroende bland annat av hur situationen ser ut för alla andra artiklar, leveransdatum samt 

arbetsbelastning hos ytbehandlaren. Idag kan artiklar påbörjade i en delorder befinna sig i olika 

mängd ute i de olika processerna, vilket har gjort fallstudien en aning komplicerad att utföra 

avseende beräkningar av cykeltider, processtider, tider i mellanlager etcetera.  

För att kunna jämföra produktionssituationen av nuläget för examensarbetets utvalda artikel, 

med ett önskat framtida läge för densamma valdes att i VSM göra beräkningar utifrån 15 paneler 

vilka skulle följas åt genom alla processer. Detta sätt skulle även underlätta för företaget att 

hitta mönster på var i produktionen som märken på panelerna uppstår. Att låta en hel batch av 

paneler från en delorder följas är något som företaget ska välja att titta på för att se hur det 

skulle fungera. Men då mer av den anledningen att se om det skulle fungera bättre generellt sett 

ute i produktionen och inte nödvändigtvis för att hitta mönster på var i produktionen som 

märken uppstår. Anledningen till detta beror på att företaget i samband med att kunden Delta 

Nordic fick en ny kvalitetsansvarig, vilket även råkade inträffa ungefär i samband med att 

examensarbetet påbörjades, började slipa panelerna innan de skickades ut för ytbehandling, 

vilket har lett till att företaget nu nästintill inte har några kassationer av artikeln i fråga. Att 
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kassationen blivit så låg beror även på att samtidigt som slipning av panelerna startades kunde 

konstateras att märken uppstod hos ytbehandlaren varför denne blivit tillsagd att hantera 

panelerna försiktigare när han hänger upp panelerna på ställningen, vilket de menar orsakade 

märken. Av nämnda anledning finns därför inget större intresse av att ändra om hos 

ytbehandlaren avseende bord eller var deras paneler skall placeras. Samt att detta heller inte 

skulle vara möjligt anser de. Att kontrollera paneler på plats anses inte heller möjligt då det inte 

finns plats att placera ut panelerna på. 

Vidare menar företaget att utplacering av fler eller större arbetsbänkar vid till exempel 

lasermaskinen innebär risk att bänkarna blir en slags avlastningsyta istället, vilket de har 

erfarenhet av från tidigare ställe de hade företaget på. Däremot tror de att bord och hyllor vid 

slipmaskinen kan underlätta för att skapa ordning och reda. Samt att övriga förslag på att få en 

mer ordnad arbetsplats kan blir verklighet då de idag håller på att göra plats för lagerutrymmen 

där de ska ha lager av PIA samt att ställa in saker som i nuläge står utspridda runtom i fabriken.  

Till sist menar företaget att även om de kan korta ner den totala ledtiden med någon vecka inte 

har någon större betydelse då de har 3-4 veckor på sig att leverera och att i de fall kunden önskar 

snabbare leverans och det inte är möjligt kan kunden oftast anpassa sig efter företagets 

förutsättningar.  
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6. ANALYS 

I detta kapitel redovisas en analys av resultatet. Analysen utförs genom att jämföra den 

teoretiska referensramen med fallstudien för att hitta likheter och skillnader dem emellan, vilket 

sedan ligger till grund för att kunna besvara frågeställningarna.  

 

Fallstudien visar att företaget inte arbetar enligt Lean i någon större utsträckning och använder 

således inte verktyg och metoder såsom till exempel 5S, Just-in-time och Kaizen.  

Att arbeta enligt Just-in-time, som enligt Liker (2009) handlar om att rätt material kommer i 

rätt tid och i rätt kvantitet blir svårt för företaget då de har många produkter i sitt sortiment och 

i så varierande antal och då det snabbt kan komma en beställning på en liten order så behöver 

de ha viss mängd material hemma för att snabbt kunna tillverka artiklarna. Detta leder i sin tur 

till att de har ett visst lager av plåtar, obehandlade och behandlade, som väntar på att bli 

förbrukade. Lager är enligt Liker (2009) och Petersson et. al (2015) ett av de 7+1 slöserierna 

och som företag bör undvika.  

I företagets produktion bildas även lager mellan de olika stationerna så kallade produkter i 

arbete (PIA) men även då företaget tillverkade flera positioner från en order flera månader i 

förväg för att sedan lägga på lagerhylla i väntan på utleverans. Detta är enligt Liker (2009) ett 

av de 7+1 slöserierna, det vill säga att producera något för snabbt eller för tidigt. Petterson et 

al. (2015) menar att även företag som tillverkar mot order kan göra sig skyldiga till detta slöseri 

ifall de tillverkat samtliga delar i ordern och kunden kan komma att ändra sig innan 

leveransdatum ägt rum. Företaget har emellertid på senare tid från att ha tillverkat alla 

positioner i en order och sedan ställt på lager istället börjat dela upp och tillverka färre positioner 

åt gången, det vill säga jämnat ut arbetsbelastningen enligt Likers (2009) princip 4 (Heijunka). 

Detta görs bland annat för att de vid tillverkning av högre volymer överbelastade inte bara 

operatörerna på företaget utan även ytbehandlaren samt att detta ledde till att de hade svårt att 

leverera den första delordern i tid.  

En annan av Likers (2009) principer företaget till viss del tillämpat är princip 12 (genchi 

genbutsu) alltså att gå till källan och se med egna ögon istället för att enbart förlita sig på fakta 

från maskiner. Företaget använde flera funktioner ur affärssystemet Monitor, men märkte snart 

att siffrorna i programmet inte stämde överens med verkligheten, vilket är anledningen till att 

de idag inte utnyttjar flertalet av dess funktioner.   
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I detta kapitel presenteras och beskrivs svar på forskningsfrågor samt rekommendationer med 

utgångspunkt i såväl den teoretiska referensramen som i fallstudien. 

 

7.1 SVAR PÅ FORSKNINGSFRÅGOR 
Forskningsfrågorna nedan besvaras med utgångspunkt i den teoretiska referensramen samt med 

hjälp av resultaten från fallstudien.   

1) Hur kan företag inom HMLV- produktion som tillverkar mot order bli mer effektiva och 

öka kvaliteten med implementering av Lean? 

Genom att använda 5S-metoden kan företaget få en strukturerad och välordnad arbetsplats som 

underlättar vid transporter inom fabriken samt för att hitta material och verktyg fortare. Även 

verktyget 7+1 slöserier kan användas för att få bort onödiga arbetsmoment, onödiga rörelser, 

väntan med flera göra att produktionen kan bli mer effektiv. 

 

Förutom nämnda verktyg kan företaget gynnas av att anamma följande av de 14 principerna:  

Princip 2: Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan 

Princip 4: Jämna ur arbetsbelastningen (heijunka). 

Princip 5: Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att 

                  kvaliteten blir rätt från början (Jidoka) 

Princip 14: Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och ständigt 

                   förbättra (kaizen) 

2) Har Lean betydande inverkan även vid produktion av lägre volymer? 

Den slutsats som kan dras ur såväl litteraturstudien som fallstudien är att det finns leanverktyg 

som passar bra respektive mindre bra i HMLV-företag. De verktyg som fungerar i HMLV- 

miljöer är de som även passar i HVLM-miljöer vilka går ut på att skapa ordning och reda i 

fabriken (5S) samt få bort slöserier i form av väntan, överarbete med flera (7+1 slöserier) samt 

förbättringsverktyget 5 varför. Det omvända förhållandet stämmer däremot inte; till exempel 

fungerar VSM i HVLM-miljöer medan det enligt fallstudien och enligt Irani (2011) inte passar 

i HMLV-produktion då verktyget är för outvecklat för att kunna hantera volym- och 

produktkomplexiteten som råder i HMLV-företag samt för att ledtiden, vilken skall reduceras i 

framtida VSM, från början oftast inte är så lång i HMLV-företag. 

7.2  REKOMMENDATIONER 
 Utifrån att detta examensarbete enbart bygger på en fallstudie genomfört på ett HMLV-

företag och begränsats till en enskild process blir generaliserbarheten inte så stor varför fler 

och mer omfattande undersökningar utförda på HMLV-företag bör studeras.  

 Fördjupade studier av hur enskilda leanverktyg kan implementeras i HMLV-miljöer 

rekommenderas. 

 Då det i denna studie enbart har presenterats en handfull leanverktyg skulle cheferna som 

nu har fått in liten introduktion i vad Lean innebär kunna gå en kurs i Lean och utifrån den 

mångåriga erfarenhet de har av hur deras företag fungerar välja ut de leanverktyg som de 

tror kan passa företaget.  

 För att öka kunskapen om hur HMLV-företag kan utvecklas och förbättras rekommenderas 

att ta del av litteratur både i form av böcker och vetenskapliga artiklar som behandlar detta 

ämne.  
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9 BILAGOR 

I detta kapitel presenteras bilagor till examensarbetet. 
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