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Sammanfattning 

Wipro Infrastructure Engineering i Östersund, tillverkare av hydraulcylindrar, vill anpassa 

tillverkningen av två högvolymsprodukter i det manuella produktionsflödet genom 

resurssnålare tillverkning för att möta det nya kundkravet om en ledtid på 48 timmar mot 

tidigare ledtid på 10 arbetsdagar. 

Produktionen av hydraulcylindrarna Reach och Sideshift kan delas in i en sekvens om fyra 

processteg; maskinbearbetning av cylinderrör och kolvstång, svetsning, montering och 

slutligen lackering och packning. 

Värdeflödeskartor över det nuvarande tillståndet för hydraulcylindrarna Reach och Sideshift 

visade att den värdeskapande tiden i processerna stod för 2,1 % och 1,6 % av ledtiden för 

Reach respektive Sideshift. Genom observationer identifierades slöserier främst i lager och 

väntan.  Aktiviteter som inte tillför värde men som är nödvändiga identifierades främst i 

materialförsörjningen av tillsatsmaterial till processerna. Arbetsinnehållet och 

arbetsmängden till respektive process styrs genom produktionsberedning i ett MPS-system. 

Varje process arbetar individuellt utan hänsyn till behovet i nästa process. Detta medför att 

produktionsprocesserna upplevs som isolerade öar som trycker fram material genom hela 

tillverkningen. 

Med värdeflödeskartor av nuvarande tillstånd som grund och med Lean-metodik som 

angreppsätt, skapades värdeflödeskartor som visar på ett önskat framtida tillstånd. Ett flertal 

förbättringsåtgärder genomfördes i syfte att reducera upptäckta icke-värdeskapande 

aktiviteter i material- och informationsflödet. Flera produktionsprocesser kopplades 

samman för att bilda en produktionscell. En supermarket för bearbetade cylinderrör och 

kolvstänger som stödjer FIFU infördes. Kanbanstyrning av tillsatsmaterial implementerades. 

En kanban-tavla sattes upp för att förenkla informationsflödet och ett kontrollerat lager av 

färdiga produkter infördes. 

Resultaten av förbättringsåtgärderna visar på en minskning av ledtiden genom hela 

värdeflödet med 50 % för båda produkterna till 4,1 dagar. Andelen värdeskapande 

aktiviteter ökade med 43 % och 69 % för Reach respektive Sideshift. Seriestorlekarna 

minskade med 65 % och tiden från start av order i produktionscellen till färdig produkt tar 

endast 20 timmar. 

Slutsatserna från resultatet visar på att ett resurssnålt, förbrukningsstyrt och sammanlänkat 

värdeflöde går att uppnå med hjälp av metoder och verktyg inom Lean. Ett väsentligt steg i 

ledtidsreduktion har uppnåtts och författarens åsikt är att företaget genom fortsatt arbete 

med Lean kan nå en ledtid på 48 timmar. 



III 

Abstract 

Wipro Infrastructure Engineering Östersund, manufacturer of hydraulic cylinders, wants to 

adapt the production of two high volume products in the manual product line. Through Lean 

methods, the aim is to reduce the lead time in order to meet new customer requirements of 

lead times of 48 hours. The currently agreed lead time from order to delivery is ten days. 

The production of the hydraulic cylinders Reach and Sideshift can be divided into four 

subsequent steps; machining the cylinder tube and piston rod, welding, assembling and 

finally painting and packaging of the final product. 

Value stream maps resembling the current state for Reach and Sideshift showed that the 

ratio between value-adding time and total lead time was a mere 2.1 percent for Reach and 

1.6 percent for Sideshift. Through observations waste was identified primarily in inventory 

and in waiting. Non-value adding but necessary activities were mainly found in activities 

concerning supply of material to the processes. The work orders are dealt to each process 

through an MPS-system. Each process works individually without consideration to the needs 

of connecting processes. This causes each production process to behave like an isolated part 

pushing rather than pulling material through the production. 

By using value stream maps of the current state as a foundation for improvements, and with 

a Lean approach, value stream maps of a desired future state were drawn. Several measures 

were taken to improve the processes by reducing non-value adding activities in the material- 

and information flow. Several production processes were linked by creating a production 

cell. A supermarket supporting FIFO for machined tubes and rods was introduced. Kanban 

was implemented for supply of material to the processes. A kanban whiteboard is used to 

simplify the flow of information and a limited inventory of finished products was installed. 

The results of the measures taken for improvements show that the lead time through the 

value stream was reduced by 50 percent to 4.1 days for both products. The value-adding 

ratio increased by 43 percent for Reach and 69 percent for Sideshift. Batch sizes were 

reduced by 65 percent and the time from starting an order in the production cell to finished 

product now only takes 20 hours.  

Conclusions based on the results clearly show that a Lean pull production and connected 

processes can be achieved by using Lean methods and tools. A significant step in lead time 

reduction has been achieved and it is the author’s opinion that the company, through 

continued work with Lean measures, can achieve a lead time of 48 hours.
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Förord 

Detta examensarbete avslutar min utbildning på civilingenjörsprogrammet Innovativ 

produktion och logistik med inriktning Innovativ produktion vid Mälardalens Högskola. 

Examensarbetet är utfört under perioden september 2009 till och med mars 2010 på Wipro 

Infrastructure Engineering Östersund. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare och bollplank på Wipro, Anders Furborg. Utan 

dig hade detta examensarbete inte varit möjligt. Jag vill även passa på att tacka samtliga 

medarbetare på Wipro som på ett eller annat sätt har varit involverade i mitt arbete. Jag 

hoppas resultatet blir en sporre för ert framtida förbättringsarbete. 

Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Mats Jackson på Mälardalens Högskola. 

 

Östersund, 2010 

 

 

Karl Wall 
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1 Inledning 
I detta kapitel redovisas bakgrunden till examensarbetet och en ingående beskrivning av 

problemområdet ges. Problembeskrivningen mynnar ut i syftet med arbetet och slutligen 

uppges vilka avgränsningar som gjorts för ett genomförbart arbete. 

1.1 Bakgrund 

Wipro Infrastructure Engineering AB Östersund ingår i en koncern som tillhör 

marknadsledarna inom tillverkning av hydraulcylindrar. Wipros enhet i Östersund tillhör 

affärsområdet Light Cylinders som producerar de minsta modellerna av hydraulcylindrar ur 

Wipros sortiment. Produktionen i Östersund är kundorderstyrd vilket ställer höga krav på 

produktionsplanering och flexibilitet. 

Wipros vision är att vara den globala ledaren inom hydraulcylindrar. En steg närmare 

visionen har tagits då Wipros verksamhet i Östersund har flyttats till en nybyggd fabrik. I den 

nya fabriken har delar av produktionsflödet automatiserats och en ny layout har utformats. 

Trots dessa förutsättningar för en effektiv produktion upplever Wipros enhet i Östersund att 

de åtgärder som vidtagits inte har gett önskad effekt. Krav från koncernen på kontinuerligt 

förbättringsarbete och hårdare krav från kunder på införande av Lean Production har lett till 

ett behov för Wipro att se över sina processer. 

1.2 Problembeskrivning 

Wipros produktion är kundorderstyrd vilket betyder att inga slutprodukter tillverkas mot 

lager. Produktionsplaner bereds elektroniskt genom ett MPS-system som i sin tur fördelar en 

produktionsordning till respektive maskin eller arbetsgrupp. Detta medför att produktionen 

kan uppfattas som en indelning i isolerade öar där varje maskin eller arbetsgrupp arbetar 

som fristående enheter, oberoende av varandra. En av Wipros största kunder har på kort tid 

begärt att ledtider för vissa produkter skall minska till 10-20 % av vad de är idag. Detta 

innebär att Wipro måste vidta åtgärder för att förbättra sin nuvarande produktionsstrategi. 

1.3 Syfte och direktiv 

Med Lean-metoden värdeflödesanalys kan processer synliggöras och icke-värdeskapande 

aktiviteter identifieras. Genom en värdeflödesanalys kan en visuell nulägesbeskrivning 

skapas vilket kan fungera som grund för ett önskat framtida tillstånd. Syftet med 

examensarbetet är att med hjälp av värdeflödesanalys kartlägga delar av produktionsflödet 

med tillhörande aktiviteter för att skapa beslutsunderlag för omformning av 

produktionsrelaterade processer och därefter i samråd med uppdragsgivaren genomföra 

utvalda åtgärder för att nå det önskade framtida tillståndet. 
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Direktiv lämnade av Wipro är: 

• En analys av det nuvarande flödet 

• Förbättringsförslag för att möta det nya kravet om minskad ledtid 

• Implementering av förbättringsförslag och förslag på framtida åtgärder 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet är med hänsyn till tillgänglighet av tid och resurser begränsat till två 

högvolymsprodukter (Reach och Sideshift) som tillverkas i det manuella flödet på Wipros 

enhet i Östersund. Reach och Sideshift tillhör de typer av hydraulcylindrar som i dagsläget 

tillverkas utan inslag av automatiserade processer och vars volymer Wipro bedömer kommer 

öka i framtiden. 

Värdeflödeskartläggningen avser kartläggning från det att kunden lägger en order tills att 

produkten är producerad och tillgänglig för transport till kunden (s.k. från dörr till dörr). 
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2 Företagsbeskrivning 
Detta kapitel ger en presentation av Wiprokoncernen, dess affärsområden samt en närmare 

presentation av verksamheten i Östersund 

2.1 Koncernen 

Wipro (Western India Palm Refined Oils) startades 1947 i Indien. Från början var 

verksamheten enbart inriktad på framställning av och handel med vegetabiliska oljor. 1975 

utökade Wipro med affärsområden inom tillverkning av pneumatiska och hydrauliska 

cylindrar. 1980 tillkom verksamhet inom affärsområdet IT och i början av 1990-talet skedde 

expansioner utomlands, främst till USA. 

Idag har Wiprokoncernen cirka 100 000 medarbetare i över 35 länder, varav 20 000 utanför 

Indien. 

2.1.1 Affärsområden 

Fördelade på tre marknadsområden har Wipro fem affärsområden, så kallade business units, 

se bild 2.1. Infrastructure Engineering, som Östersundsfabriken tillhör, och Consumer Care & 

Lightning utgör tillsammans en relativt liten del av koncernen medan Wipro Technologies 

och Wipro Infotech står för närmare 90 % av koncernens omsättning. 

 

 
Bild 2.1 Affärsområden inom Wipro (källa: www.wipro.com) 
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2.2 Wipro Infrastructure Engineering 

Business unit Infrastructure Engineering omfattar tre områden; hydraulik, vatten och 

ekoenergi. Inom hydraulikområdet tillhör Wipro marknadsledarna med tillverkning i Indien, 

Sverige och i Finland. Forskning och utveckling sker i Sverige och i Indien. 

Användningsområden för Wipros hydraulikprodukter är inom material- och lasthantering, 

bygg- och schaktutrustning, jordbruk samt specialprodukter. 

 

 
Bild 2.2 Områden inom Infrastructure Engineering (källa: www.wipro.com) 

2.2.1 Östersundsfabriken 

Produktionen av hydraulikprodukter startade i Östersund redan på 1960-talet i det 

dåvarande företaget Hara AB. Drygt trettio år senare bytte företaget namn till Bemuro AB 

och verksamhetens inriktning var produktion inom enkel- och dubbelverkande 

hydraulcylindrar. 2004 förvärvades Bemuro av dåvarande Hydrauto Group som i sin tur 

köptes upp av Wipro under slutet av 2006. 

Den nuvarande fabriken i Östersund började byggas i början av 2008 och driftsattes i mitten 

av 2009. 

 

Bild 1.3 Wipros fabrik i Östersund (källa: Wipros interna bildarkiv) 
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3 Metod 
I detta kapitel redogörs examensarbetets forskningsansats. Metoder för datainsamling samt 

vilken arbetsmetod författaren använt beskrivs. Dessutom skildras hur validitet och 

reliabilitet fastställts vid genomförandet av examensarbetet. 

3.1 Ansats 

Detta examensarbete kan beskrivas som en utredning eftersom direktiven på uppdraget 

överensstämmer med beskrivningen av en utredning. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2006) är tidsaspekten ofta kort i utredningar. Problemorienteringen kräver ofta en ansenlig 

mängd resurser och genomgång av tidigare forskning inom området är nödvändig. 

Resultaten från utredningar avser att få något att hända, att lösa bestämda problem eller att 

förändra en situation (Lundahl och Skärvad, 1999). 

Syftet och målen med examensarbetet överensstämmer med kraven på en utredning då 

resultatet avser att identifiera och lösa problem vid värdeflödet för hydraulcylindrarna Reach 

och Sideshift. 

Genomförandet av en utredning sker ofta i samråd med de personer som kommer att 

påverkas av resultaten. Utredaren fungerar som en förändringsagent och redovisningen av 

utredningen sker normalt genom samtal med den eller de personer som berörs av förslagen 

(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1991). 

Under utredningens gång har samtal och möten med berörda personer kontinuerligt ägt 

rum. Författaren har sedan tidigare erfarenhet av industriell produktion. Detta tillsammans 

med akademiska kunskaper och nya ögon som ser på processerna har möjliggjort att 

författaren kunnat agera som förändringsagent. 

3.1.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Holme och Solvang (1997) beskriver metod som ett sätt att lösa problem för att nå fram till 

ny kunskap. Val av metod skall baseras på typen av information som skall undersökas. 

Beroende på om det är mjukdata eller hårdata som undersöks finns två olika metodiska 

angreppssätt att tillgå; kvalitativ metod och kvantitativ metod. 

Kvalitativa metoder kännetecknas av närhet till källan som information hämtas från. 

Metodens primära syfte är att skapa djup förståelse genom insamling av mjukdata för att 

beskriva problemet. (ibid.) 

Kvantitativa metoder präglas av kontroll från forskarens sida och syftar till att med hårddata 

genomföra analyser och jämföra resultat. I kvantitativa metoder översätts information till 

siffror som sedan tolkas genom statistiska slutsatser. (ibid.) 

I detta examensarbete har både kvalitativa och kvantitativa metoder använts för att angripa 

problemet. De kvalitativa metoder som har använts är verktyget värdeflödesanalys, 

intervjuer och observationer. Mätningar av bland annat cykeltider, värde- och icke-
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värdeskapande tider samt befintlig data från företagets affärssystem, verksamhetssystem 

och arkiv tillhör de kvantitativa metoder som har använts. 

3.2 Datainsamling 

Insamling av data för analys kan ske på ett flertal sätt och två typer av data finns att tillgå; 

primär- och sekundärdata. 

3.2.1 Primärdata 

Information som samlas in för första gången kallas för primärdata. Ejvegård (2009) beskriver 

primärdata som information från källor som bör kunnas lita på. Exempel på primärdata är 

originalhandlingar som protokoll, officiell statistik och riksdagstryck men även också 

intervjuer, observationer och enkäter. 

Intervjuer 

Inledningsvis i arbetet användes semi- och ostrukturerade intervjuer med produktionsledare 

och produktionspersonal för att få en uppfattning om nuläget. Ostrukturerade intervjuer i 

form av samtal hölls även med ansvariga från olika funktioner som ekonomi, planering, 

kvalitet och logistik. Detta för att få en förförståelse för hur och till vilken grad de olika 

funktionerna arbetar och samverkar. 

Observationer 

Observationer kan ske med olika stor grad interaktion och inbladning av observatören. Enligt 

Lundahl och Skärvad (1999) varierar observatörens grad av interaktion med det som skall 

observeras och kan sägas sträcka sig från obefintlig till intensiv. Ofta är det praktiskt omöjligt 

att genomföra observationer med obefintlig interaktion med den miljö eller de individer som 

observeras (ibid.). Genomförda observationer under examensarbetets gång har dels 

inneburit intensiv interaktion då arbetets ansats som utredning krävt detta, men även också 

obefintlig interaktion då författaren avsåg att kartlägga ett nuvarande tillstånd i 

produktionen. 

3.2.2 Sekundärdata 

Med sekundärdata avses data och information som dokumenterats men som inte är 

insamlat eller sammanställt för den egna studien (Lundahl och Skärvad, 1999). Exempel på 

sekundärdata är böcker, tidningsartiklar, planer och protokoll. Enligt Lundahl och Skärvad 

(ibid.) bör sekundärdata användas om tillgänglighet finns men att precisionen bör kritiskt 

granskas och säkerställas. I detta examensarbete har sekundärkällor används från studier 

som liknar författarens uppgift. Vidare har litteratursökningar hos bibliotek i aktuella ämnen 

gjorts. Även elektroniska databaser har nyttjats. 

3.3 Arbetsmetod 

Examensarbetet inleddes med studier av företagets verksamhetssystem och tillhörande 

dokument som bland annat beskriver övergripande verksamheten och funktionerna men 
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även också miljö- och kvalitetsarbete. Därefter skedde rundvandringar och författaren 

deltog i olika möten i den dagliga verksamheten. Därefter genomfördes litteraturstudier, 

främst inom området Lean produktion och metoden värdeflödesanalys. Under hela arbetets 

gång samlades information in parallellt med kartläggningen av informations- och 

materialflödet. Arbetets övergripande tillvägagångssätt beskrivs i figur 3.1. 

 

 

Figur 3.1. Arbetsgång under examensarbetet 

 

3.4 Granskning av metod 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) skriver att överföringen av teori i form av begrepp 

och modeller till verkligheten, så kallad operationalisering, är kopplad till två relevanta 

begrepp; validitet och reliabilitet. 

3.4.1 Validitet 

Eriksson och Wiedershem-Paul (2006) definierar validitet som ett mätinstruments förmåga 

att mäta det som avses mätas. Vidare delar författarna in begreppet i inre och yttre validitet. 

Inre validitet syftar på överensstämmelsen mellan begrepp och de mätbara definitionerna av 

dem medan yttre validitet har att göra med överensstämmelsen mellan det mätvärde man 

får vid användandet av den mätbara definitionen och verkligheten. 

Kartläggning av informations- 

och materialflöde 

Kartläggning av nuläge 

Analys av nuläge 
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För att säkerställa hög validitet i detta arbete har ett stort antal respondenter använts vid 

intervjuerna. Dessutom har författaren i den mån det har varit möjligt använt sig av 

triangulering vid datainsamling för att få tillförlitliga beslutsunderlag. 

3.4.2 Reliabilitet 

Yin (2009) menar att begreppet reliabilitet är ett test vars syfte är att säkerställa att om en 

redan utförd utredning görs om av en annan person så skall den utredningen visa på samma 

upptäckter och resultat. Vidare skriver Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) att reliabilitet 

är ett instrument som ska ge stabila och tillförlitliga utslag, oberoende av undersökare. 

Examensarbetet är till stor del uppbyggt av mätningar, observationer och tolkningar. För att 

få hög reliabilitet har datainsamling skett under flera veckors tid samt på olika tidpunkter på 

dygnet. Författarens tolkningar har sedan kontrollerats mot och godkänts av berörda 

personer med relevant erfarenhet och kunskap för att ytterliga höja reliabiliteten. 

3.4.3 Metodkritik 

Ett problem med utredningar är att de ställer vissa krav på utredaren. Till exempel för att 

kunna fungera som en förändringsagent måste utredaren få mandat att genomföra 

förändringar eller att personer i ledande positioner kan tilldela resurser till 

förändringsarbetet. Författarens tidsbegränsade insyn i verksamheten kan ha påverkat 

rapporten på ett sådant sätt att insamlad information och data inte ger den fullständiga bild 

av situationen som ett längre tidsperspektiv skulle ha gjort. 

Genomförda observationer har till största delen utförts under dagtid då tillträde till 

företaget under kvälls- och nattetid är begränsat. Observationerna har även varit av 

deltagande karaktär från författarens sida vilket gör att observationerna inte kan ses som 

oberoende då författaren kan ha haft viss påverkan i vissa situationer.  
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4 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av produktionsupplägget och dess ingående delar. 

Inledningsvis ges en övergripande bild av aktuell produktion som följs av beskrivningar av 

material- och informationsflöden. Därefter följer en detaljerad beskrivning av nuvarande 

produktionsflöde för de valda hydraulcylindrarna Reach och Sideshift. 

4.1 Produktionsupplägg 

Produktionen av hydraulcylindrar kan delas in i en sekvens om fyra delar, se figur 4.1. Första 

delen är bearbetning av råmaterial till bland annat cylinderrör och kolvstångstång. 

Bearbetning följs av svetsning av bearbetat material eller tillsatsmaterial som länkhuvud, 

botten och anslutningar. Efter bearbetning och innan svets ska normalt materialet tvättas för 

att säkerställa renhet som är en förutsättning för ett korrekt svetsarbete. Efter svets skall 

materialet återigen tvättas för att sedan manuellt monteras och provtryckas i luft eller olja. 

Därefter maskeras och pluggas den kompletta cylindern för att genomgå lackering som sker i 

lackanläggningen för att slutligen packas för leverans till kund. 

 

Figur 4.1 Aktuellt produktionsupplägg 

Produktionspersonal arbetar normalt tvåskift med i snitt åtta timmar per skift. Nattskift kan 

förekomma vid tillfälligt ökade produktionsvolymer eller om produktionen ligger efter 

planerat schema. Tillgänglig produktionstid per skift varierar något i samband med 

oplanerade raster och möten. 

4.2 Materialflödet 

I princip allt material som bearbetas eller förädlas är av järn eller stål. Grunden för en 

komplett hydraulcylinder är en komplett kolvstång samt ett komplett cylinderrör som 
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monteras ihop. Färdigkapade järn- och stålämnen köps normalt in men vissa 

hydraulcylindrar tillverkas av långa stålstänger och långa rör som köps in och kapas till rätt 

längd. Materialflödets typ varierar något beroende på vilken typ av produktfamilj som 

produceras men flödet kan generellt beskrivas som ett där ett större antal detaljer sätts 

samman för att bilda ett mindre antal slutprodukter. 

4.2.1 Produkter i arbete (PIA) 

Som tidigare nämnt så sker all tillverkning mot kundorder, och generellt gäller ingen 

tillverkning mot lager. Varje process arbetar enligt ett specifikt arbetskort ur datasystemet 

och när antalet artiklar är färdiga stansas arbetskortet som klart i systemet och artiklarna 

placeras på en valfri lagerplats som normalt är i ett pallställ. Processer nedströms hämtar 

därefter artiklarna från lagerplatsen för vidare bearbetning när arbetsordern som kräver 

dessa artiklar är högst upp i körorderkön. Se figur 4.2 för ett generellt exempel på 

materialets flöde genom tillverkningen. 

 

 

Figur 4.2 Typiskt materialflöde 

 

Viss överproduktion förekommer trots att produktion endast sker mot kundorder. 

Bearbetningen, som är längst uppströms i tillverkningsflödet, kan vid vissa tillfällen bearbeta 

fram fler detaljer än det antal som är specificerat på arbetskortet. Den främsta orsaken till 

detta är att det ibland återstår ett fåtal råämnen efter arbetskortet är klart och operatören 

anser då att det är lika bra att bearbeta dessa så det finns ett par extra i lager ifall behov på 

någon enstaka artikel skulle uppstå. En annan orsak är att operatörer har kännedom om att 

viss kassation kan komma att ske nedströms i flödet. Sker en kassation vid till exempel 
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svetsning och inga bearbetade delar finns i lager så kommer detta att störa produktionen 

eftersom bearbetningen då snabbt måste ta fram en ny detalj. Denna form av 

överproduktion har resulterat i bland annat inkurans, felaktiga lagersaldon samt lagring av 

samma artikel på flera lagerplatser.  

4.2.2 Lager 

Lagring av råmaterial och PIA sker normalt på pall eller i så kallade tvättkorgar som är en 

metallkorg med håligheter. All transport av material sker med truck. Ungefär 1100 

helpallsplatser finns fördelade på pallställ som är placerade på olika platser i och runt 

produktionen. Tre paternosterverk1 finns för lagring av tillsatsmaterial som används vid 

montering och svetsning. 

4.3 Informationsflödet 

Tillverkningen styrs och övervakas genom planering och beredning i ett affärssystem för 

material- och produktionsstyrning (MPS). Tillverkning beordras genom skarpa ordrar från 

kunder samt till viss del enligt prognoser från vissa större kunder. Ungefär två gånger i 

veckan fördelas nya arbetsordrar ut elektroniskt till respektive process i tillverkningen. Med 

process menas här till exempel en stång- eller rörsvarv, en rundsvets eller en 

monteringsstation. Varje process har i snitt alltid arbetskort en vecka framåt i sin arbetskö 

samt eventuella ordrar som ännu inte har färdigställts i tid. Kapaciteten i respektive 

tillverkningsprocess är beräknad utifrån tillgänglig tid vilket är den faktor som begränsar 

produktionen. 

4.3.1 Huvudplanering 

Planeringsfunktionen tar emot prognoser och order från kunder samt lämnar 

ordererkännelser till kund. Normalt ligger ledtiden från order till leverans mellan 10-30 

arbetsdagar beroende på kund och hydraulcylinder. Ungefär 500 olika 

hydraulcylindermodellen tillverkas men av dessa är ett flertal samma typ av hydraulcylinder 

då det är endast slaglängden som varierar.  

Dagligen sker en automatisk nettobehovskörning i MPS-systemet där tillverkningsförslag 

genereras utifrån skarpa order och prognoser från kunder, se figur 4.3. 

Nettobehovskörningen kontrollerar materialsaldon och kapacitet i maskiner och skapar 

utifrån detta förslag för både inköp och tillverkning. 

Tillverkningsförslaget som skapas ur nettobehovskörningen anpassas efter tillgängligt 

material och tillgänglig kapacitet. I MPS-systemet finns en funktion som kontrollerar 

lagersaldon för att se om mängden material i lager är tillräcklig för att kunna starta 

tillverkning. Även hänsyn tas till material som redan är uppbokat till pågående 

tillverkningsförslag. Detta kallas materialklarering. 

                                                           

1 Fast hissanordning av karuselltyp med flera lagerplan för lagring av material. 
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Figur 4.3 Informationsflödet i planeringsprocessen 

 

För att kunna planera de olika ingående tillverkningsstegen för respektive hydraulcylinder 

finns uppskattade parametervärden på stycktider i minuter inlagda per artikel i MPS-

systemet. Ställtider finns i produktionen men används generellt inte i planeringen. Ett fåtal 

artiklar har dock uppskattade ställtider inplanerade i MPS-systemet. Se tabell 4.1 för ett 

exempel på beräknad tidsåtgång vid tillverkning av 20 hydraulcylindrar som tillhör en 

produktfamilj där enbart kolvstång och cylinderrör bearbetas. 

 

A. PROCESS B. ARTIKEL C. ANTAL D. STYCKTID (min) E. STÄLLTID (min) TOTALT C*D + E (min) 

Svarv Kolvstång 20 2 60 100 

Svarv Cylinderrör 20 3 60 120 

Rundsvets Kolvstång kpl 20 3 0 60 

Rundsvets Cylinderrör 20 2 0 40 

MIG svets Cyl.rör kpl 20 2 0 40 

Montering Hydr.cyl 20 5 0 100 

Lackering Hydr.cyl 20 3 0 60 

520 min 

Tabell 4.1 Exempel på tidberäkning vid planering 

Tidsåtgången i exemplet i tabell 4.1 visar på att totala ledtiden i produktionen är nästan nio 

timmar för att framställa 20 hydraulcylindrar. Vid normal planering skall bearbetning av 

kolvstång och cylinderrör ske parallellt för att vara färdiga till samma dag. Planeringen har 

dock valt att en så kallad säkerhetsdag skall vara inplanerad mellan varje process och även 

innan leverans till kund. Säkerhetsdagens funktion är att fungera som en tidsfrist ifall 

föregående process inte kan färdigställa en order enligt tidsplanen. För exemplet i tabell 4.1 

innebär detta till exempel att om svarvningen av kolvstång skall vara färdig dag 1 så skall 

NETTOBEHOVSKÖRNING 

SKARPA ORDRAR PROGNOSER 

TILLVERKNINGSFÖRSLAG 

INKÖP TILLVERKNING 
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rundsvetsen vara klar dag 3. För detta exempel blir då den totala ledtiden 10 dagar, se figur 

4.4. 

 

 

Figur 4.4 Ledtid med säkerhetsdagar 

 

4.3.2 Produktionsplanering 

Produktionsplaneringens funktion är att genom MPS-systemet på operationsnivå bereda in 

tillverkning i de olika processerna så att de leveransdatum som huvudplaneringsfunktionen 

lovat kunderna kan mötas. Med operationsnivå syftas på de steg i en process där förädling 

sker, till exempel när en anslutning svetsas eller när en toppmutter förmonteras. 

MPS-systemet tillåter två typer av klassificering av material som har tillförts värde. Ena 

klassificeringen är material av T-typ där T står för tillverkad. En T-artikel lagerförs inte därför 

den är bunden till den order som avser slutprodukten. Syftet med T-artiklar är att dessa ska 

passera genom tillverkningsprocesserna utan att lagerföras. Den andra klassificeringen kallas 

L-typ och syftar på att artikeln skall lagerföras. Se figur 4.5 för en jämförelse mellan T- och L-

artiklar. 

 

Figur 4.5 Skillnad mellan T- och L-artikel 
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De flesta artiklar idag är av L-typ. Detta beror på att samma typ av artikel kan ingå i flera 

olika hydraulcylindrar och att kunder kan lägga flera order på samma artikel vid samma 

ordertillfälle. Om T-klassificering används skulle detta innebära att produktionsplaneringen 

får ett tillverkningsförlag för respektive kundorder som T-artikeln ingår i. Med L-

klassificeringen fås istället ett tillverkningsförlag som täcker alla ordrar som artikeln ingår i. 

Denna typ av planering leder till långa serier och få omställningar. 

För att framställa en komplett olackerad hydraulcylinder är oftast första steget, beroende på 

produktfamilj, bearbetning av kolvstång och cylinderrör. Bearbetning av kolvstång och 

cylinderrör planeras ofta till att äga rum samtidigt vilket medför tidsbesparingar om utfallet 

blir som planerat. Idag uppstår ofta förskjutningar mellan planerade färdigtider och verkligt 

utfall. Främsta orsaken till detta är att de parametervärden som finns i MPS-systemet inte 

överensstämmer med verkligheten. En annan orsak är att produktionsplaneringen kan, mitt 

under pågående produktion, prioritera om tillverkningsordrar i vissa processer vilket 

påverkar andra processer. 

4.4 Reach och Sideshift 

Hydraulcylindrarna Reach och Sideshift ingår i en produktfamilj där endast kolvstång och 

cylinderrör bearbetas, övriga ingående delar köps in färdiga och svetsas alternativt 

monteras. Produktionsvolymerna uppgår till cirka 80 Reach och 120 Sideshift per vecka och 

dessa två produkter har största årsvolymen i det manuella flödet. Huvud- och 

produktionsplanering av dessa hydraulcylindrar sker enligt beskrivning i avsnitt 4.3. Figur 4.6 

visar layouten över de involverade processerna för Reach och Sideshift, se bilaga 1 för en 

förteckning av de olika processerna. 

 

 

Figur 4.6 Layout över aktuellt flöde 

 

M120 

M
16

0 

M215 

M220 M300 

M
400 

M220 

M220 

M220 

TVÄTT 

M305 

PROCESS 

PALLSTÄLL 

TVÄTT 



15 

4.4.1 Produktionsflödet 

Detta avsnitt beskriver aktuell arbetsgång vid tillverkning av hydraulcylindermodellerna 

Reach och Sideshift. 

Bearbetning 

Produktion inleds alltid med svarvning av cylinderrör i M160 och kolvstång i M120. Båda 

operationerna planeras normalt in för att köras parallellt för att spara tid. En 

förstabitskontroll utförs alltid för att säkerställa att de bearbetade delarnas mått 

överensstämmer mot de på ritningen. För att maskinoperatörerna skall kunna fokusera på 

enbart arbete i maskinerna finns en person som ser till att råmaterial körs fram till 

respektive process samt att färdiga ordrar plockas upp och placeras i pallställ. Normalt väljs 

ett pallställ med närhet till efterföljande process men eftersom pallplatser är flytande kan en 

valfri pallplats i valfritt pallställ väljas. Bearbetade cylinderrör måste tvättas i ett tvättbad så 

att mindre spånor, skärvätska och andra orenheter avlägsnas innan svets. Bearbetade 

kolvstänger torkas rena med trasa. Se bild 4.1 och 4.2 för exempel på bearbetat cylinderrör 

respektive kolvstång. 

 

Svetsning 

Efter bearbetning skall fästanordningar svetsas fast på rör och stång. Detta sker genom 

rundsvetsning av länkhuvud på kolvstång och botten på cylinderrör. När arbetskortet för 

endera artikel är längst upp i körplanen för M215 påbörjar operatören arbetet med att 

stämpla på det pågående jobbet och hämtar de bearbetade stängerna eller rören från dess 

pallplats med palltruck. Därefter måste operatören hämta, beroende på om det är stång 

eller rör som ska svetsas, länkhuvuden eller bottnar ur ett paternosterverk. Både länkhuvud 

och botten (se bild 4.3 och 4.4) är förpackade styckvis och måste tvättas innan de kan 

användas. På länkhuvudena måste dessutom en plastplugg avlägsnas med tång och en 

smörjnippel slipas bort med en bandslip. Vid en normal serie om 80 eller 120 Reach 

respektive Sideshift tar behandlingen av länkhuvuden eller bottnar cirka 1,5 timmar. Ofta ser 

Bild 4.1 Bearbetat cylinderrör Bild 4.2 Bearbetad kolvstång 
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operatören till att ta fram fler länkhuvuden eller bottnar än vad arbetskortet kräver för att 

ha lite extra för framtida jobb vilket innebär att det ibland kan dröja upp till 3 timmar innan 

det faktiska svetsarbetet påbörjas. 

Rundsvetsningsoperationen är halvautomatisk vilket innebär att operatören placerar stång 

och länkhuvud, eller rör och botten, i fixturer i svetsen och därefter startar svetsningen 

genom en knapptryckning. När svetsningen är färdig kontrolleras svetsfogen och närliggande 

områden skrapas med en skrapa för att avlägsna eventuella efterlämningar som kan uppstå 

vid svets. 

Rundsvetsade stänger skall sedan förmonteras men måste först tvättas för att säkerställa 

renheten. Stängerna placeras i en tvättkorg och flyttas med palltruck till en tvättmaskin som 

under 5-10 minuter tvättar stängerna. Efter tvätt lyfts tvättkorgen ned med palltruck och 

placeras på en yta nära monteringen, M300. 

På rundsvetsade rör skall en anslutning (se bild 4.5) manuellt svetsas fast på Reach och två 

stycken på Sideshift. Beroende på operatör vid M215 och mån av plats ställs pallen med rör 

antingen inne hos M220 eller i ett pallställ. Anslutningarna måste först hämtas ur ett 

paternosterverk, packas upp en och en och tvättas. Efter svets av anslutningar tvättas och 

hanteras rören på samma sätt som stängerna. 

Bild 4.3 Länkhuvud med plastplugg och smörjnippel Bild 4.4 Botten 

Bild 4.5 Anslutning på cylinderrör 
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Montering och förmontering 

Om tillverkningsordningen i tidigare processer har utfallit som planerat så ska svetsade 

kolvstänger komma till monteringen före de svetsade rören. Detta för att detaljer skall 

monteras på kolvstången innan den kan sättas ihop med cylinderröret. Observationer visar 

på att stängerna når monteringen först i cirka hälften av fallen vilket främst beror på att 

rören har varit tillgängliga före stängerna vid svets. 

När stängerna kommer till monteringen är detta en indikation på att förmontering ska 

påbörjas. För att montera en komplett kolvstång behövs en förmonterad toppmutter och en 

förmonterad kolv. Normalt går en person till förmonteringen, M305, och påbörjar 

förmonteringen medan stängerna och rören ligger vid monteringen. Förmontering och 

iordningställande av övriga detaljer till monteringen tar cirka en timme för en person. För att 

undvika den tidsförlust som uppstår när förmontering inte sker parallellt med montering, 

försöker montörerna vara vaksamma på hur svetsarna ligger till och om möjligt starta 

förmontering innan rör och stång är färdigsvetsade. 

Montering i M300 sker i tre steg; montering av toppmutter och kolv, ihopsättning till 

komplett hydraulcylinder samt provtryckning och märkning. När hela ordern är 

färdigmonterad körs den vidare för lackering. 

 

Lackering och utleverans 

Lackeringen av hydraulcylindrarna sker i en till stor del automatiserad lackanläggning, 

process M400. Innan lackering kan påbörjas måste vissa områden på hydraulcylindrarna 

maskeras för att undvika att färg fäster på dessa områden. När cylindrarna är maskerade 

hängs de upp med krokar och färdas sedan genom lackanläggningen. Beroende på kund och 

cylindermodell kan det även vara nödvändigt att göra en genomspolning av 

lackanläggningen för att byta och blanda färg och kemikalier för att få rätt nyans och struktur 

Bild 4.6 Kompletta, ej lackerade hydraulcylindrar 
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på lacken enligt kundens önskemål. Momentet med färgbyte och genomspolning kan ses 

som ställtid eftersom hela lackanläggningen står still under tiden omställningen sker. 

Efter lackering packas hydraulcylindrarna efter kundens önskemål. Generellt emballeras 

varje produkt för sig för att sedan packas i en tätomslutande träpall. 
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5 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som behandlar problemområdet som 

examensarbetet baseras på. Inledningsvis presenteras begreppet Lean. Därefter beskrivs 

Toyotas produktionsstrategi som följs av metoder och verktyg inom Lean. Slutligen diskuteras 

lagerhantering och kapitlet avslutas med en beskrivning av metoden värdeflödesanalys. 

5.1 Lean 

Direkt översatt betyder det engelska ordet lean mager. Sätts detta samman med produktion 

fås innebörden mager produktion. Denna översättning ses ofta som missvisande då 

begreppets innebörd är att åstadkomma så mycket som möjligt med så lite resurser som 

möjligt. Detta gör att tolkningarna resurssnål produktion eller att göra mer med mindre ses 

som mer passande (Bicheno och Holweg, 2009, Olhager, 2000). 

Under 1950-talet banade Toyota väg för det som idag kallas Lean produktion. Toyotas 

dåvarande produktionschef Taichii Ohno fick i uppdrag att se till att Toyota skulle nå samma 

framgång som Henry Ford hade gjort med massproduktion (Liker, 2004). Ohno insåg att tävla 

med Ford i produktionsvolym inte var möjligt då Toyota var en liten aktör på 

fordonsmarknaden med begränsade resurser. Dessutom såg Ohno problem med löpande 

band-principen och massproduktion då den Japanska marknaden var liten och efterfrågan 

varierade mycket. Ohno konstaterade att ett resurseffektivt sätt att producera behövdes. 

Detta skulle komma att kallas TPS (Toyota Production System) vars principer och filosofier i 

västvärlden kallas Lean produktion (ibid.). 

5.1.1 Eliminera icke-värdeskapande aktiviteter 

Womack och Jones (2003) föreslår fem principer att följa för att bli Lean. De fyra första 

principerna kretsar kring att förebygga aktiviteter som inte tillför värde – sett från kundens 

perspektiv medan den sista principen handlar om att underhålla de föregående principerna: 

Specificera kundvärde. Kunder köper inte produkter, de köper en funktion. Att tillhandahålla 

fel produkt, men på fel sätt ses som slöseri eftersom kunden då inte får det den betalar för. 

Identifiera värdeflödet. Värdeflödet är de aktiviteter som en produkt genomgår innan 

leverans till kund. Genom att kartlägga dessa aktiviteter och kritiskt bedöma dessa utifrån 

värdeskapande förmåga blir helheten synlig och suboptimering kan undvikas. 

Kontinuerligt flöde. Womack och Jones (ibid.) menar på att det är viktigt att få värde att flöda 

genom aktiviteterna. Enstycks-flöde bör strävas efter men i de fall då detta inte är möjligt 

kan kontrollerade buffertar användas mellan processer. Dock så bör storleken på dessa 

buffertar kontinuerligt minskas för att synliggöra och bearbeta de problem som är upphovet 

till buffertlagringen. 
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Dragande system. Hastigheten genom ett flöde bör styras av det reella behovet. Ofta 

planeras produktion utan hänsyn till det faktiska behovet mellan processer. Genom att 

processer nedströms signalerar sitt behov till processer uppströms genom hela värdekedjan 

uppnås ett system där material dras i stället för trycks genom produktionssystemet. Womack 

och Jones (ibid.) menar på att dragande system innebär korta reaktionstider i förhållande till 

förändringar i efterfrågan samt att ingen överproduktion sker. 

Perfektion. När de övriga principerna är inarbetade gäller det att bibehålla det som har 

uppnåtts. Perfektion handlar till viss del om kvalitet men Womack och Jones (ibid.) 

framhåller att tillverkning av exakt det kunden önskar precis när denne efterfrågar detta 

med ett minimum av slöseri är det som karaktäriserar perfektion. 

Enligt Bicheno (2006) ska Womack och Jones principer inte ska ses som flera steg som tas ett 

i taget och sedan anses vara avklarade. Principerna skall istället ses som en resa med 

fortlöpande förbättringar.  

Slöseri, eller muda på japanska, kan definieras som operationer och processer som inte 

tillför värde till kunden och kallas för icke-värdeskapande aktiviteter. Taichii Ohno 

identifierade sju typer av slöseri (Liker, 2004; Liker och Meier, 2006): 

1. Överproduktion. Produktion av något som det inte finns behov av leder till 

överbemanning, lagerhållning och därmed ökade kostnader. 

2. Väntan. Material som inte befinner sig i rörelse orsakar väntan. Väntan är ett slöseri 

som motverkar flöde vilket leder till längre ledtider. 

3. Transport. Fysik förflyttning av PIA (produkter i arbete), transport av råmaterial långa 

avstånd eller att lagra färdigt gods mellan processer. 

4. Felaktiga processer. Användandet av obehövda aktiviteter för att förädla material. Ofta 

uppstår denna typ av slöseri när högre kvalitet än nödvändigt eftersträvas. 

5. Lager. För mycket PIA, färdigt gods och råmaterial orsakar långa ledtider, fler fel och 

gömmer problem som obalanser i och mellan processer. 

6. Onödiga rörelser. Att gå, leta efter utrustning, sträcka sig efter något. Dessa typer av 

rörelser stjäl tid som kan användas för värdeskapande aktiviteter. 

7. Defekter. Produktion av felaktiga produkter och omarbete av fel och brister kostar 

pengar på lång och kort sikt. 

Liker (2004) anser att det finns ett åttonde slöseri; medarbetarnas oanvända kreativitet. 

Genom att inte ta tillvara på kreativitet, idéer och förslag från de anställda uppstår ett slöseri 

som skulle kunna leda till förbättringar av processer och därmed mindre slöseri. 

 

5.1.2 Produktionsstrategi 

För att kunna bedriva en långsiktig produktion måste den generera vinst. Traditionell 

prissättning brukar se ut på följande sätt (Dennis, 2002; Shingo, 1994): 
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Kostnad + Vinstmarginal = Pris 

För att kunna erbjuda kunderna ett konkurrenskraftigt pris finns två alternativ: sänk 

kostnaderna eller sänk vinstmarginalen – eller en kombination av de båda. 

Idag är fasta eller successivt minskande priser vanligt då konkurrensen är stor inom många 

industrier. Därför föreslår Dennis (ibid.) en omskrivning av prisekvationen: 

Pris(fast) – kostnad = Vinstmarginal 

Genom ändrade tankesätt och fokus på att långsiktigt sänka kostnader utan att minska 

personalen eller överskrida budgetar, se figur 5.1, är det möjligt att bedriva 

konkurrenskraftig produktion (ibid.) 

 

 

5.2 The Toyota Way 

”En vision först, sedan de nödvändiga verktygen” (Bicheno och Holweg, 2009, s.4). 

Det finns många så kallade Lean-verktyg. Just-in-time, Jidoka, 5S, Heijunka och 

värdeflödesanalys för att nämna några. Liker (2004) menar på att organisationer ofta 

fokuserar på och försöker implementera en eller ett par verktyg utan att först ta till sig de 

tankesätt som möjliggör en Lean produktion. Liker (ibid.) har genom studier av Toyota 

utvecklat fjorton principer som kan delas in i fyra överordnade principer (4P) som beskriver 

grundläggande tankesätt och filosofier för Lean hos Toyota, se figur 5.2. 

 

 

 

 

Vinst 

Kostnad 

Fast pris 

Figur 5.1 Fokus på kostnadsreduktion (Dennis, 2004) 
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5.2.1 Filosofi 

Grunden för en Lean produktion är en filosofi där långsiktiga beslut går före kortsiktiga 

ekonomiska handlingar. Agera ödmjukt genom med insikten att ett företag är en liten del av 

helheten i en värdekedja. Varje del av företaget bör utvärderas bedömas utifrån dess 

möjligheter och förmågor att uppnå värde för både kunden och samhället som företaget 

verkar i. 

Princip 1: basera beslut på långsiktighet, även på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. 

5.2.2 Process 

Rätt process skapar rätt resultat. Genom att bedöma processer utifrån ett värdeskapande 

perspektiv och eliminera den eller de delar i processen som inte tillför värde (för kunden), 

kan ett kontinuerligt flöde genom processen uppnås och problem lättare identifieras. 

Princip 2: sträva efter kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. 

Processer ska vara behovsstyrda. Genom att processer nedströms får rätt material i rätt 

mängd och i rätt tid skapas en förbrukning som styrs av det faktiska behovet och antalet 

produkter i arbete (PIA) hålls nere. 

Princip 3: skapa dragande processer som är styrda av faktiskt behov. 

Skapa en jämn belastning i och mellan processer. Processer bör utformas så att 

arbetsmängder för både människa och maskin, i och mellan processer, hålls på en jämn nivå. 

Princip 4: utforma processer så att arbetsbelastningen har en konstant och jämn nivå. 

 

Filosofi 

(långsiktigt tänkande) 

Process 

(eliminera slöseri) 

Personer och partners 

(Respektera, utmana 

och utveckla) 

Problem- 

lösning 

Figur 5.2 4P modellen. Eget från Liker (2004) 



23 

Kvalitetssäkra genom att lösa problemen direkt. Genom att stoppa eller sänka takten i 

processer vid problem och lösa dem direkt, uppnås högre produktivitet på sikt. Att bygga in 

kvalitetskontroller och felsäkra moment i processer skapar förutsättningar för undvikande av 

mänskliga fel. 

Princip 5: sträva efter att stoppa eller sänka produktionstakten för att få rätt kvalitet direkt. 

För att uppnå kontinuerliga flöden måste processer vara standardiserade. Stabila, 

repeterbara arbetsmetoder i processer är en förutsättning för dragande flöden i en process. 

Samla det ackumulerade lärandet om en process genom att standardisera och 

vidareutveckla dagens bästa lösning. 

Princip 6: standardiserade uppgifter är grunden för kontinuerlig förbättring och engagemang 

från medarbetare. 

Genom att visualisera processer kan problem synliggöras. Visuella kontroller möjliggör även 

att snabba bedömningar kan göras om en process fungerar normalt eller om det föreligger 

några avvikelser. 

Princip 7: skapa visuella processer för att synliggöra problemen. 

Använd teknologi för att stötta en process, inte för att ersätta personerna i processen. Ny 

teknik bör användas först när processen fullt ut kan hanteras manuellt. Syftet med ny 

teknologi skall vara för att stödja processen först efter att tekniken har testats grundligt och 

visar resultat på att tillföra något till processen. 

Princip 8: använd pålitlig och beprövad teknologi som stöttar människor och processer.  

5.2.3 Personer och partners 

Enligt Liker (ibid.) är det ovanligt att Toyota anställer chefer som inte har jobbat inom 

Toyota. Det främsta skälet är att det tar många år innan en ny person förstår kulturen och 

filosofierna som genomsyrar Toyota. Oftast har cheferna inom Toyota själva börjat på 

verkstadsgolvet och genom åren jobbat sig till högre positioner inom företaget. 

Princip 9: odla ledare med stor förståelse för det arbete som bedrivs och som lär ut till andra. 

Kulturen i företaget bör baseras på värderingar som delas och följs av alla i företaget. 

Kontinuerlig uppmuntran till resultat genom anammandet av företagets filosofi bygger en 

starkare kultur för medarbetarna. Arbetslag bestående av olika delar ur organisationen 

skapar underlag för högre problemlösningsförmåga och är kompetenshöjande. 

Princip 10: sträva efter medarbetare och arbetslag som följer företagets filosofi. 

Leverantörer och partners bör ses som en förlängning av företaget. Utmana partners att 

växa och utvecklas genom utmaningar. Genom att respektera, utmana och samarbeta med 

externa parter skapas en större förståelse för helheten. 
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Princip 11: Respektera och utveckla externa parter genom att utmana och hjälpa dem. 

5.2.4 Problemlösning 

Problemlösning och förbättring av processer bör ske genom direkt deltagande i aktiviteter. 

Undvik åtgärder baserad på information på sekundärkällor. Detta gäller även chefer då det 

bidrar till en fördjupad förståelse av situationer som uppstår. Information som sprids skall 

vara väl förankrad i verifierad data så att inga felaktiga beslut tas. 

Princip 12: skapa en egen bild av situationen genom själv vara en del av den. 

Diskutera alla alternativ innan ett beslut fattas. Genom att noggrant definiera problemet och 

analysera alla lösningsalternativ innan ett beslut tas, fås en högre grad av måluppfyllelse. 

Processen innan beslut är ofta tidskrävande men belöningen är ett val som är baseras på en 

noggrann beslutsprocess. 

Princip 13: fatta beslut genom att noggrant överväga lösningsalternativen för att sedan 

implementera besluten snabbt. 

När processer är standardiserade kan Lean-verktyg för ständiga förbättringar användas för 

att finna rotorsaken till problem och eliminera dessa. Genom att sträva efter låga 

råvarulager och få produkter i arbete synliggörs problem som alla i organisationen måste 

hjälpas åt för att lösa. Att kontinuerligt blotta problem och produktivt angripa dem skapar en 

lärande organisation med problemlösningsförmåga. 

Princip 14: sträva efter att bli en lärande organisation genom kontinuerliga förbättringar och 

obeveklig reflektion. 



25 

 

5.3 Metoder och verktyg för Lean produktion 

Bicheno och Holweg (2009) menar på att genom att illustrera konceptet Lean så kan en 

helhetsförståelse fås för de principer, metoder och verktyg som ingår, något som visat sig 

användbart hos bl.a. Toyota. Lean-huset, se figur 5.3, är en vanlig illustration som både visar 

vad som utgör Lean-konceptet och hur organisationer kan nå dit. Valet av ett hus för att 

illustrera Lean beror på att hus byggs från grunden (Dennis, 2002). Genom att lägga grunden 

för ett hus kan sedan väggar resas och slutligen kan ett tak läggas. 

 

 

5.3.1 Engagemang 

Kärnan i Toyotas produktionsfilosofi är att människan är företagets största tillgång (Liker och 

Meier, 2006). Centrumet i Lean-huset består av engagerade och motiverade medarbetare 

som gradvis bygger upp grund, väggar och tak. Medarbetarna är delaktiga i det dagliga 

arbetet och därmed det dagliga förbättringsarbetet som måste bedrivas för att eliminera 

slöserier. För att skapa en Lean produktion behöver anställda träning, utbildning och stöd 

från ledning och chefer. Möjligheten att få ta del av ständiga förbättringar skapar 

engagemang och motivation hos de anställda och en förståelse för genomförandet fås (ibid.) 

Stabilitet 

Standardisering 

Förbruknings-

styrd 

produktion Engagemang; 

Flexibla, engagerade och 

förbättringsmotiverade 

medarbetare 

Kundfokus 

Ständiga förbättringar 

Högsta kvalitet, lägsta kostnad, kortaste ledtiden 

genom eliminering av slöseri. 

Kvalitet i alla 

led 

Figur 5.3 Lean-huset. Eget från Dennnis (2002) 
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5.3.2 Stabilitet och standardisering 

En förutsättning för Lean produktion är stabila och standardiserade processer. Dennis (2002) 

sammanfattar de ingående delarna i stabilitet och standardisering med fyra M: 

• Människa 

• Maskin 

• Material 

• Metod 

Enligt Bicheno och Holweg (2009) innebär standardisering att utarbeta processer och 

procedurer som är repeterbara, pålitliga och kapabla, samt att dokumentera dessa. 

Standarder skall inte ses som en absolut sanning utan modifieras kontinuerligt när ett nytt 

bästa sätt har upptäckts. Standarder skall upprättas och dokumenteras av den eller de 

personer som arbetar i processen som standarden berör. Om till exempel en konsult eller en 

produktionstekniker bestämmer det bästa sättet och därmed standarden uppstår ofta 

svårigheter för efterlevnad av standarden på sikt. Bellgran (2005) nämner ett flertal fördelar 

med att involvera operativ personal vid utvärdering av processer. Den mesta kunskapen om 

en viss process finns hos den eller de som dagligen arbetar med processen vilket skapar 

underlag för mer precisa lösningar. Vidare nämner Bellgran (ibid.) att genom ett aktivt 

deltagande i standardisering av processer underlättas arbete med förankring och acceptans. 

Liker (2004) menar på att standardisering ska ses som ett medel för stabilitet. Att upprätta 

standarder och följa dem kan uppfattas som ”Tayloristiskt” men syftet är inte att styra de 

anställda att göra saker på ett absolut sätt. Syftet är att ge anställda ansvar och möjlighet att 

åstadkomma bästa möjliga arbetssätt. 

5S 

För att nå standardiserade arbetsätt krävs ordning och reda och att varje detalj i processer 

har sin plats. 5S är ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa ordning och reda (Bicheno, 

2006). Används metoden kontinuerligt skapas förutsättningar för stabila och 

standardiserade processer. 

• S1 – Sortera. Verktyg och material som inte behövs i processen sorteras bort. 

• S2 – Strukturera. Det material och de verktyg som behövs i processen tilldelas en fast 

plats nära respektive användningsområde. 

• S3 – Städa. Arbetsplatsen med tillhörande utrustning skall hållas ren. Regelbunden 

städning medför även att kontroller görs vilket kan identifiera avvikelser. 

• S4 – Standardisera. Upprätthåll S1, S2 och S3 med hjälp av dokumentation som 

standardiseras. 



27 

• S5 – Se till. Skapa vana att arbeta standardiserat. Fokusera på ständiga förbättringar 

och problemlösning. 

(Goldsby och Martichenko, 2005) 

Baudin (2004) lyfter fram synlighet som ett resultat av 5S. Genom att använda till exempel 

märkta verktygstavlor och skrivtavlor ökar synligheten och det blir därmed lättare att 

identifiera avvikelser. Dennis (2002) nämner säkerhet som ett sjätte S. 5S bidrar indirekt till 

en säkrare arbetsplats genom ordning och reda men införandet av säkerhetsstandarder och 

säkerhetsprocedurer är ett ytterligare steg för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen. 

TPU 

Totalproduktivt underhåll (TPU) är en metod som bygger vidare på stabiliteten och 

standardiseringen som 5S medför. Metodens syfte är att upprätthålla och säkerställa 

stabilitet och effektivitet i maskiner och utrustning genom systematiskt underhållsarbete 

(Dennis, 2002). Bellgran och Säfsten (2005) menar på att TPU även skapar en självlärande 

organisation med det primära målet att ständigt förbättra produktionsrelaterad utrustning. 

Ett vanligt mått inom TPU är total utrustningseffektivitet (TAK). Enligt Bellgran och Säfsten 

(2005) kan TAK ses som ett tidsbaserat mätetal som består av tre delar, se figur 5.4: 

 

 

Planerad tid för produktion utgörs av tillgänglig tid, operativ tid samt värdeökande tid. 

Tillgänglig tid bestäms av antalet tillgängliga timmar för en viss maskin eller utrustning minus 

tid för haverier och ställtider. Operativ tid mäter planerade produktionstakten och jämför 

denna med den verkliga utnyttjandegraden. Skillnader som uppstår mellan dessa beror på 

reducerad hastighet och små stopp. Värdeökande tid mäter antalet rätt producerade 

produkter i förhållande till totala antalet tillverkade produkter. Defekter och 

uppstartsförluster bidrar till en sänkt värdeökande tid. (Ljungberg, 2000). 

Planerad tid 

Tillgänglig tid 

Operativ tid 

Värdeökande tid 

1. Utrustningsfel och avbrott 

2. Ställtid och justeringar 

3. Reducerad hastighet 

4. Tomgång och små stopp 

5. Defekter i processen 

6. Uppstartsförluster 

Figur 5.4 TAK. Eget från Bicheno (2006) 
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Nakajima (1992) identifierade sex stora förluster som direkt påverkar den totala 

utrustningseffektiviteten (se figur 5.4 och 5.5). För att nå ett lönsamt utövande av TPU 

föreslår Nakajima (ibid.) två avgörande faktorer: noggranna utrustningsdriftsnoteringar för 

underlag till lämplig skötsel och bättre kontroller, samt noggranna mätningar för bedömning 

av utrustningarnas tillstånd. 

 

 

5.3.3 Förbrukningsstyrd produktion 

För att undvika slöseri i form av överproduktion som ofta leder till många andra slöserier är 

det viktigt att leveranser i och mellan processer sker i rätt mängd och i rätt tid (Liker, 2004, 

Goldsby och Martichenko, 2005). Konceptet just-in-time (JIT) utgörs av principer, tankesätt 

och metoder som verkar för att endast producera det som efterfrågas när det efterfrågas 

(Storhagen, 1989). Traditionellt sett sker tillverkning genom tilldelning av arbete till 

respektive process i tillverkningen. Waters (2003) menar på att denna form av planering där 

olika processer tillåts jobba individuellt utan hänsyn till den kedja de ingår i, ofta skapar 

mellanlager vars storlek inte regleras och skapar därmed problem.  Med JIT kan ett system 

skapas där processer länkas samman och mellanlager kan styras. Med enkla medel kan en 

dragande produktion uppnås där förbrukande processer nedströms signalerar till processer 

uppströms att börja producera.  

Bellgran och Säfsten (2005) menar på att ett dragande system är att föredra eftersom 

aktiviteterna i produktionen då orsakas av ett reellt behov i form av kundorder. I ett 

tryckande system däremot är det produktionsplanen som skapar aktivitet vilket ofta 

Figur 5.5 Beräkning av TAK (Nakajima ,1992) 
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resulterar i obalans, höga lagernivåer och långa serier till följd av rädsla för omställningar. 

Figur 5.6 visar en jämförelse mellan traditionell tillverkningsplanering och ett system som 

stödjer JIT och därmed en produktion där aktiviteter startas av faktiska behov. 

 

 

 

 

Kanban 

En kanban är ett visuellt verktyg som stödjer JIT och därmed en dragande produktion. En 

kanban har ofta formen av ett kort och kan ses som en shoppinglista som innehåller 

information om vad och hur mycket som ska handlas och vart, vem som ska ha det som 

handlas samt var det ska levereras (Dennis, 2002). En kanban fungerar som en signal som 

tillåter påfyllnad av det som har förbrukats vilket förhindrar överproduktion mellan 

processer (Bicheno, 2006). Olhager (2000) skiljer på två typer av kanban; produktionskanban 

och transportkanban. En produktionskanban förser den producerande processen med 

information om partistorlek och operationsdata medan en transportkanban används av den 

producerande processen för att signalera materialbehov. 

Process 

A 
Lager 

Schema för 

A 
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B 
Lager 
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C 
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Schema för 

C 
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Produktionsplanering 

(a) Lagerbildning genom tryckande produktionsplanering 
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A 
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B 
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C 

Schema bestäms genom 
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materialbehov från process C 

Schema bestäms genom 

materialbehov från process D 
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(b) Dragande produktion med minimala mellanlager 

Figur 5.6 Jämförelse mellan tryckande och dragande produktion. Eget från Waters (2003) 
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Antalet kanban-kort som behövs för en given artikel kan bestämmas ur sambandet 

a

DL
y

)1( α+
=  

där kanbanantaly =  

       tidsenhetpernefterfrågaD =  

       kanbanförstidinspektioninklusiveledtidL ,=  

       )var(ker iabelpolicyhetsfaktorsä=α  

       lastbärareeniartikelarantala =  

(Olhager, 2000) 

Säkerhetsfaktorn α beror på en process förmåga att hantera störningar som kan uppstå. 

Olhager (2000) nämner att Toyotas mål är att säkerhetsfaktorn inte skall överstiga 0,1. 

Exempel 5.1 

Efterfrågan på en artikel är 100st per timme och artiklarna flyttas i lastbärare om 10st i varje. 

Ledtiden för en lastbärare är 45 minuter. Hur många kanban-kort behövs med en 

säkerhetsfaktor på 10 % och hur mycket lager av PIA kommer då att finnas i omlopp? 

Lösning 
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Endast heltal av kanbankort kan finnas i flödet vilket innebär antingen åtta eller nio kort. 

Väljs åtta kort så sänks säkerhetsfaktorn och väljs nio kort så finns det större marginal för 

störningar. Waters (2003) rekommenderar att en hög säkerhetsfaktor sätts till en början och 

minskas successivt i takt med att flödet stabiliseras. 

Lagret av PIA som kommer att vara i omlopp beror på antalet kanban-kort samt hur många 

artiklar varje kanban avser. I detta exempel blir antalet PIA 80 eller 90 artiklar beroende på 

om åtta eller nio kanban-kort används. 

För att framgångsrikt kunna driva ett kanbanflöde nämner Dennis (2002) sex regler som 

måste beaktas: 

1. Stoppa defekter. Upptäckta avvikelser och defekter skall stoppas direkt och rotorsaken 

till problemet utreds för att förhindra uppkomst av samma problem igen. 

2. Producera när behov finns, inte innan. Produktion och förflyttning av material får 

endast ske när nästföljande process nedströms ger signal (kanban), inte innan. Endast 

den kvantitet och de artiklar som kanban-kortet avser får produceras och följa med 

vid förflyttning. 
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3. Producera enligt ordning och i den mängd som efterfrågas. Bygger vidare på andra 

regeln och handlar om att kanbans fungerar som kuggarna mellan processer. 

4. Utjämna produktionen. För att kunna producera rätt del i rätt mängd och i rätt tid, 

måste stabilitet finnas i produktionsschemat. En jämn produktion bör eftersträvas 

där belastningen på människa, maskin och process inte fluktuerar. 

5. Använd kanban för att finjustera produktionen. Ett JIT-system med kanban klarar inte 

av kraftiga svängningar i produktionen. Därför bör större variationer hanteras i 

produktionsplanen och kanban användas för att reglera en jämn förbrukningstakt. 

6. Stabilisera och stärk processen. De fem första reglerna kan inte följas utan robusta 

processer där ständiga förbättringar framhävs och elimination av slöserier 

förekommer. 

5.3.4 Kvalitet i alla led 

Problem relaterade till kvalitet medför ökade kostnader, minskad produktivitet och längre 

ledtider för att nämna några faktorer. Betydelsen av kvalitet inom Lean innebär att agera 

felförebyggande och att vara proaktiv i stället för att leta kvalitetsbrister och reagera på 

dessa (Bicheno, 2006). Som exempel kan nämnas att Shingo (1994) ställer frågan om 

inspektion sker för kassation eller information. Huvudprincipen enligt Shingo (ibid.) är att 

kontrollera för att rätta till fel, inte för att upptäcka dem.  

Shingo (ibid.) skiljer mellan två syften med inspektioner. En kassationsinspektion innebär att 

aktivt leta efter felaktiga detaljer för att sedan kassera eller omarbeta dessa medan en 

informationsinspektion kan liknas vid en medicinsk undersökning där en diagnos ställs som 

följs av en passande behandling. Informationsinspektion kan i sin tur delas in i två typer; 

successiv inspektion och självinspektion. Den successiva inspektionen bygger på att 

operatören, i stället för en utsedd objektiv instans, utför inspektionen från det som har 

levererats från föregående operation, se figur 5.7. Shingo (ibid.) nämner två nackdelar med 

den successiva inspektionen: 

• Inspektionsfel kan förekomma eftersom den mänskliga faktorn påverkar 

• Avsaknad av ansvar för felet kan göra bedömningen av inspektionen olika strikt 

beroende på vem som gör bedömningen 
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Figur 5.7 Successiv inspektion (Shingo, 1994) 

De nackdelar som successiv inspektion medför kan elimineras genom självinspektion. 

Självinspektion innebär att bygga in felsäkringsskydd som inte kräver mänsklig 

uppmärksamhet. Poka-yoke är en japansk benämning på de anordningar som byggs in i 

processer och operationer och som omöjliggör att fel kan uppstå. (Dennis, 2002).  När en 

poka-yoke upptäcker ett fel ges en varnings signal i form av avstängning av maskinen den är 

monterad i eller en varning genom ljud- eller ljussignaler. Exempel på poka-yokes är sensorer 

som måste aktiveras innan en operation kan utföras eller brytare som måste beröras innan 

nästa steg i en operation kan utföras (Dennis, ibid.). 

5.3.5 Kundfokus 

Taket i Lean-huset är kundfokus och strävan mot ständiga förbättringar. Enligt Liker (2004) är 

det ledningens ansvar att förankra Lean-tankarna hos medarbetarna i verksamheten och 

koppla samman verksamhetens övergripliga mål med ständiga förbättringar. 

Den japanska termen Kaizen betyder ständiga förbättringar och syftar på att små och 

frekventa förbättringsinitiativ ofta ger mer än stora sällan återkommande förbättringar 

(Liker och Meier, 2006). Bicheno och Holweg (2009) menar på att eftersom kunders syn och 

krav på sina leverantörer, av olika anledningar, ändras över tiden så är Kaizen-aktiviteter 

nödvändiga för företag att hela tiden hitta sätt att skapa nytt värde till företagets kunder. 

5.4 Lagerhantering 

Enligt Shingo (1994) är lagerfri produktion den viktigaste delen i Toyotas produktionssystem. 

Vidare skriver Liker (2004) att lager, vare sig i, utanför eller mellan produktionsprocesser 

fungerar som ett skydd mot oväntade händelser och döljer problem. Den japanska sjön, se 

bild 5.1, visualiserar problemen som Liker (ibid.) tar upp. Vattennivån symboliserar mängden 

lager medan stenarna representerar problemen som finns under vattenytan. Så länge nivån 

är högre än stenarna döljs problemen men när lagernivåerna sänks kommer problemen att 

synliggöras och måste då lösas. Krajewski, Ritzman och Malhotra (2007) föreslår att 

lagernivåer bör sänkas lite i taget så att de problem som dyker upp inte blir för stora att 

hantera. Vidare skriver Krajewski et al (2007) att en ”trial and error”-ansats är att föredra då 

detta möjliggör tillbakagång till ursprungsläget i de fall då problemen inte kan lösas 

långsiktigt. 
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Shingo (1994) tar upp två former av lager: 

• Lager mellan processer (PIA) 

• Orderstorlekslager 

5.4.1 Lager mellan processer 

Båda typerna av lager innebär att en viss väntan förekommer mellan operationer. Shingo 

(ibid.) delar in PIA i tre olika typer: E-typ, C-typ eller S-typ. Lager av E-typ bildas av 

produktionstekniska skäl som flöden mellan processer och processkapacitet. C-typ uppstår 

av planeringstekniska skäl som till exempel i flaskhalsar eller i processer där kassationen är 

hög och försörjningen av jobb måste säkerställas. Lager som uppstår för att balansera 

osäkerhet och stress är av S-typ. 

Lager av E-typ kan avhjälpas genom att sträva efter en beläggning i processer och maskiner 

som överensstämmer med det reella behovet. Genom att lyfta fokus från att maximera 

nyttjandegraden till att balansera arbetsbördan mellan processer minimeras risken för 

uppkomst av lager av E-typ. 

Uppkomsten av C-typ lager skapas medvetet av produktionsplaneringen för att vara en 

kudde mot driftsstörningar, kassationer eller oväntade händelser i produktionsplanen. Enligt 

Shingo (ibid.) kan denna form av lager inte helt undvikas eftersom så många variabler 

påverkar storleken av C-typ lager. Dock så kan tillräcklig flexibilitet i produktionen och 

tidsanpassning mellan skiftlag leda till en minskad lageruppkomst. Aktivt arbete med att 

förenkla verktygsbyten och reducera ställtider skapar möjligheter för en snabbare 

omställning vid ändringar i produktionsplanen. 

S-typ lager har ingenting med produktionsteknik eller planering att göra. Shingo (ibid.) 

beskriver S-typ lager som en trygghet för oförutsedda situationer och menar att det är 

psykologiska faktorer som orsakar uppkomsten. Vidare skriver Shingo (ibid.) att S-typ lager 

bör betraktas som ett sparkonto på en bank. Genom att endast göra uttag från lagret när 

den normala produktionen inte räcker till, sker ett lån från lagerbanken som sedan lämnas 

tillbaka så fort det är möjligt. På detta sätt sker en kontrollerad lageranvändning. Uttag som 

Bild 5.1 Den japanska sjön (Krajewski et al, 2007) 
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görs från lagret bör ifrågasättas av produktionsplaneringen och varje uttag bör ses som ett 

tillfälle att rätta till det problem som orsakade uttaget. 

5.4.2 Orderstorlekslager 

Stora orderstorlekar (serier) skapar automatiskt lager mellan processer då oftast endast en 

detalj i taget kan bearbetas. Stora serier försvaras ofta av produktionsplaneringen av den 

anledningen att omställningar tar tid och att det då inte är ekonomiskt försvarbart att 

producera i korta serier vilket då innebär mer ställtid till följd av fler omställningar. Shingo 

(ibid.) menar på att ställtider ofta ses som fasta vilket innebär att stycktiden blir lägre ju fler 

detaljer det är i en serie. 

Överlappning av operationer eller processer, se figur 5.8, innebär att delkvantiteter ur 

tillverkningsserier transporteras till nästföljande operation vilket medför kortare väntan för 

färdiga detaljer jämfört med färdigställande av hela serier (Olhager, 2000). Förutom kortare 

kötider genom överlappning av operationer lyfter Liker och Meier (2006) fram att den totala 

ledtiden blir kortare med mindre serier vilket i sin tur leder till att tiden mellan kundorder 

och betalning blir kortare. 

 

Figur 5.8 Överlappning av operationer. Eget från Olhager (2000) 

5.5 Värdeflödesanalys 

En central del inom Lean är att systematiskt söka efter och eliminera aktiviteter som inte 

skapar värde för kunden. Enligt Krajewski et al (2007) kan så mycket som 60 % av 

aktiviteterna i ett värdeflöde vara slöseri med tid och resurser – två delar som är avgörande 

för att nå en Lean produktion. Rother och Shooke (2004) definierar begreppet värdeflöde 

som ”alla aktiviteter, såväl sådana som skapar mervärden som de som inte gör det, och som 

är nödvändiga för att kunna förädla en produkt”. Metoden värdeflödesanalys syftar till att 

skapa visuella kartor över material- och informationsflöden (Rother och Shooke, ibid.). 

Metoden är enkel och fördelarna är flera: 

Tid 

Tid 

Utan överlappning 

Med överlappning 



35 

• Helheten. Värdeflödesanalysen tydliggör hur individuella processer är 

sammanlänkade i värdeflödet. (Liker och Meier, 2006) 

• En karta som visar vägen. Resultatet av en genomförd värdeflödesanalys visar vart 

problem och slöserier förekommer och var insatser behöver göras för nå en Lean 

produktion. (Liker och Meier, ibid.) 

• Förenklar beslut. Det visuella tillvägagångssättet möjliggör att många aspekter kan 

beaktas vilket minskar risken för suboptimering. (Rother och Shooke, 2004) 

• Samband mellan informations- och materialflöden tydliggörs mer än vid användandet 

av många andra verktyg. (Rother och Shooke, ibid.) 

Arbetsgången vid en värdeflödesanalys, se figur 5.9, börjar normalt med ett val av 

produktfamilj och analysen avser dörr-till-dörr inom företaget, det vill säga från mottag av 

råmaterial till leverans till kund (Rother och Shooke, ibid.). Därefter skall det nuvarande 

tillståndet kartläggas och resultatet av detta steg utgör förutsättningarna för hur det 

framtida tillståndet skall se ut. Pilarna mellan karta över nuvarande och framtida tillstånd 

visar att arbetet med att rita kartorna sker samtidigt. Förbättringsmöjligheter dyker upp allt 

efter som det nuvarande tillståndet ritas upp och kan då planeras in i det framtida 

tillståndet. Sista steget är att skapa en handlingsplan som realiseras med Lean-metodik. 

 

Figur 5.9 Arbetsgång vid värdeflödesanalys (Rother och Shooke, 2004) 

5.5.1 Nuvarande tillstånd 

Rother och Shooke (2004) understryker vikten av en helhetssyn vid kartläggning av ett 

värdeflöde. Vidare skriver författarna att innan kartläggningen påbörjas så bör det finnas en 

ledare utsedd som har ansvar för hela värdeflödet, från processnivå till detaljnivå, för att 

undvika suboptimerade beslut. När en ledare för värdeflödet är utsedd skall en 

produktfamilj utses. Rother och Shooke (ibid.) definierar en produktfamilj som ”en grupp av 

produkter som i stort sett passerar genom samma processer och utrustningar på sin väg 

nedströms”. Detta innebär att värdeflödet bestäms utifrån de aktiviteter och processer som 

är gemensamma för ett visst antal produkter, inte utifrån val av produkter. 
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Kartläggningen av den valda produktfamiljen utgår från produkternas materialflöde samt 

tillhörande informationsflöde, se bilaga 2 för symboler som används vid kartläggning. Med 

materialflöde menas här transformationen från råmaterial till färdig produkt och med 

informationsflöde menas den eller de upplysningar som talar som för respektive processteg 

vad som ska produceras och vad som skall ske därefter. Rother och Shooke (ibid.) påpekar 

att material- och informationsflödet, se bild 5.2, är nära sammankopplade med varandra 

eftersom de tillsammans bildar ett fungerande produktionsflöde. 

 

Bild 5.2 Produktionsflöde (Rother och Shooke, 2004) 

 

Kartläggningen bygger på fyra delar; kunden, processer och aktiviteter, materialflödet samt 

informationsflödet (Rother och Shooke, ibid.). Dessa presenteras nedan: 

1. Kunden 

I enlighet med Womack och Jones’ (2003) första princip om kundvärde börjar 

kartläggningen av flödet med att specificera kundkraven. Här ingår information om 

till exempel det månatliga behovet av respektive produkt ur produktfamiljen samt 

hur och i vilka kvantiteter produkterna skall levereras. (Rother och Shooke, 2004) 

2. Processer och aktiviteter 

Nästa steg är att rita in tillverkningsprocesserna. För varje process skall detaljerad 

fakta samlas in genom observationer och mätningar, till exempel cykeltider och 

ställtider. Dessutom skall platser där material samlas upp i lager observeras och ritas 

in. 

3. Materialflödet 

Materialets förflyttning från leverantörer, mellan processer samt till kund skall ritas 

in med pilar som visar på om materialet trycks eller dras fram genom tillverkningen. 

Enligt Rother och Shooke (2004) är det ibland inte möjligt att få med information om 

alla inköpta artiklar. Istället bör de artiklar som är särskilt viktiga ritas in. Om detta är 

ofrånkomligt rekommenderar författarna att ett flödesdiagram på delprocessnivå 

används. Lager som uppstår mellan processer ritas in som trianglar. 
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4. Informationsflödet 

Pilar som symboliserar förmedlad information ritas in från höger till vänster i kartan. 

Pilarna visar även om informationen förmedlas på elektronisk väg och hur de olika 

processerna kommunicerar. Rother och Shooke (ibid.) understryker vikten av att 

bedöma huruvida sättet som information förmedlas bidrar till en tryckande eller 

dragande produktion. Har respektive process egna körscheman att följa vid 

tillverkning skapas isolerade öar i produktionen vilket försvårar möjligheten för ett 

dragande system som är en av de viktigaste kännetecknen för Lean produktion 

(ibid.). 

Kartläggningen av nuläget avslutas med att rita in en tidslinje under processrutorna. Med 

hjälp av tidslinjen kan tillverkningens totala ledtid bestämmas. Tid som används för att skapa 

värde för kunden, värdehöjande tid, skiljs från övriga tider och sammanfattas i slutet av 

tidslinjen. En kvot mellan värdeskapande tid och icke-värdeskapande tid erhålls vilket är det 

övergripande mätetal som ska förbättras genom kartläggningen av det framtida läget. I 

värdeflöden där parallella processer förekommer skall tiden beräknas på den eller de 

processer som tar längst tid. (ibid.) 

5.5.2 Framtida tillstånd 

Kartan över nuläget granskas för att få en uppfattning om vart slöserier och obalanser 

förekommer. Rother och Shooke (2004) rekommenderar att fokus bör ligga på processer i 

stället för operationer för att åstadkomma största möjlig förbättring. Liker och Meier (2006) 

föreslår sju faktorer att ta hänsyn till vid utformningen av det framtida tillståndet: 

1. Flexibilitet 

2. Kort ledtid 

3. Sammanlänkade processer 

4. Flödesloopar 

5. Förenklade informationsflöden 

6. Kundbehov 

7. Taktid 

Vidare tar Rother och Shooke (2004) upp ett antal frågor som bör besvaras innan 

utformningen av det framtida tillståndet: 

• Vilken är takttiden? 

Takttid är kvoten mellan tillgänglig tid och kundbehov och representerar 

försäljningstakten. Till exempel om tillgänglig tid per skift är 480 minuter och 

kundens behov är 96 produkter per dag så blir takttiden 480/96 = 24 minuter. 
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Att producera över eller under takttid innebär antingen att kunden inte får 

sina leveranser i tid eller att överproduktion sker. 

• Ska tillverkning ske mot en supermarket för färdiga produkter eller för 

leverans direkt till kund? 

Supermarkets är kontrollerade lager som avsiktligt kan få finnas mellan 

processer eller i slutet av tillverkningen. Syftet med supermarkets är att 

balansera mellan processer där cykeltider skiljer sig åt. När uttag ur en 

supermarket sker ger detta en signal till föregående process att tillverka för 

att fylla på det som har förbrukats. Tillverkning direkt för leverans kräver ett 

tillförlitligt order-leverans-flöde och marginalerna är mindre än vid 

tillverkning mot supermarkets. 

• Var i processen går det att tillverka med kontinuerligt flöde? 

• Var i produktionen måste det finnas ett dragande system med supermarkets 

för att styra produktionen i processer uppströms? 

• Vilken punkt i tillverkningskedjan ska styra produktionsflödet? 

I ett dragande system är processernas aktiviteter förbrukningsstyrda och varje 

process tillverkar endast det som efterfrågas av nästföljande process. Detta 

innebär att produktionsplanering normalt sett enbart behöver ske i en av 

processerna. Denna punkt där planeringen sker kallas för pacemaker vilket 

betyder att det är vid den punkten som takten för hela flödet bestäms. 

Flera tänkbara svar till frågorna kan komma att innebära investeringar eller layoutändringar. 

Rother och Shooke (ibid.) rekommenderar dock att svaren bör anpassas så att det inte tar för 

lång tid innan det framtida tillståndet kan börja utformas och att frågan ”vad kan 

åstadkommas med det som redan finns?” bör ligga tillgrund för det som skall åstadkommas i 

det framtida tillståndet. 

5.5.3 Handlingsplanen 

Enligt Liker och Meier (2006) behövs ett metodiskt och stegvis tillvägagångssätt för att skapa 

processer som är Lean. Att genomföra enstaka förbättringar i värdeflödet leder ofta bara till 

smärre förbättringar medan att sträva efter ett förbrukningsstyrt flöde vars takt styrs av 

kundens behov, skapar en förbättring av helheten. Att kartlägga ett nuvarande tillstånd och 

arbeta fram ett förslag på ett framtida tillstånd är rent slöseri om inte planen förverkligas 

(Bicheno och Holweg, 2009). För att metodiskt och systematiskt arbeta fram ett realistiskt 

genomförande rekommenderar Rother och Shooke (2004) en handlingsplan i tre delar: 

1. Dela upp genomförandet i ett antal steg 

Även om kartläggningen har visat på många förbättringsområden så handlar det om 

att bygga ihop ett antal existerande delprocesser till ett sammanhängande 

värdeflöde. Genom att dela in värdeflödet i lämpliga loopar (slingor) som till exempel 
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leveratörsloop och pacemakerloop kan mindre sammankopplade värdeflöden 

identifieras. 

2. Gör en plan för värdeflödet 

Varje loop som skall förbättras bör ha en plan. I planen bör det framgå vilka åtgärder 

och ändringar som skall genomföras och vad målsättningen är. Prioritetsordningen 

inom varje lopp är att först skapa flöde och dragande produktion, därefter utjämning 

av produktmix och volymer. 

3. Handlingsplan för genomförande 

Handlingsplanens tidsrymd bör vara relativt kort, inte mer än ett år. Innehållet i 

handlingsplanen bör vara mätbara mål, vilka som är ansvariga för vad samt 

tillgängliga resurser. Aktivt och målinriktat arbete är enligt Rother och Shooke (ibid.) 

avgörande för att nå de uppsatta målen. 

Slutligen påpekar Rother och Shooke (ibid.) att förbättringar i värdeflödet är först och främst 

en ledningsuppgift. Utan ledningens engagemang och vilja att nå bättre flöde i framtiden är 

det svårt för övriga medarbetare att lyckas i sitt dagliga förbättringsarbete. Ledningen måste 

förankra de mjuka delarna av Lean och visa medarbetarna att Lean är ett naturligt inslag i 

den daliga verksamheten. 
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6 Nulägesanalys 
Med den teoretiska referensramen som grund analyseras situationen i flödet för de valda 

hydraulcylindrarna. Först presenteras de nya kraven om ledtid. Därefter presenteras de icke-

värdeskapande aktiviteter som upptäckts i flödet. Med lean-verktyget värdeflödesanalys 

analyseras det nuvarande tillståndet i det aktuella flödet. Det nuvarande tillståndet utgör 

sedan grunden för förbättringsförslag som med metoder och verktyg inom Lean skall leda till 

ett framtida tillstånd. 

6.1 Nya krav på ledtider 

En av Wipros största kunder har ställt krav på sänkta ledtider. Syftet är att dels att kunna få 

tillgång till nödvändiga produkter inom en kort tidsram men även också för att utveckla 

Wipro som leverantör. 

Kunden har begärt att få hantera ordrarna av produkterna Reach och Sideshift genom 

kanban. Ett elektroniskt kanbankort för respektive produkt kan skickas till Wipros 

ordermottagning när kunden ser ett behov av materialet. Kvantiteterna på varje kort är fasta 

och antalet per kort är 28 och 39 stycken för Reach respektive Sideshift. Mottar Wipro ett 

kort före 08:00 så skall leverans ske nästföljande arbetsdag. Mottas kortet efter 08:00 skall 

leverans ske inom två arbetsdagar. 

6.2 Värdeflödeskartor 

Värdeflödeskartor föreställande det nuvarande tillståndet ritades upp för båda produkterna, 

se bilagorna 3 och 4 för Reach respektive Sideshift. Genomförda mätningar visar på att 

genomloppstiderna från dörr till dörr varierar något men har ett medelvärde på 6,1 

produktionsdagar för Reach och 6,3 för Sideshift. Med nuvarande genomloppstider kan inte 

Wipro möta kundens krav om sänkta ledtider utan att hålla ett stort säkerhetslager av 

färdiga produkter. Den del av genomloppstiden som tillför värde till kunden, den 

värdeskapande tiden, utgör 2,1 % respektive 1,6 % av genomloppstiden för Reach respektive 

Sideshift. Enligt Rother och Shooke (2004) är en låg andel värdeskapande tid vanligt 

förekommande bland tillverkande företag och det är genom fokus på att reducera den icke-

värdeskapande tiden som genomloppstiden och därmed värdeflödet kan förbättras. 

6.3 Icke-värdeskapande aktiviteter 

Längs värdeflödet identifierades slöserier från alla åtta kategorier. Det främsta slöseriet 

anser författaren vara överproduktion vilket enligt Liker (2004) ofta är upphovet till andra 

former av slöserier. Enligt Rother och Shooke (2004) är all produktion som inte motsvarar 

kundens behovstakt att betrakta som överproduktion. Överproduktion uppstår ofta 

uppströms i värdeflödet då maskinoperatörer framställer fler detaljer än enligt order på 

grund av kassationsrisker i processer nedströms. Det lager som då uppstår kan klassificeras 

som S-typ eftersom operatörerna då undviker osäkerhet och stressmoment som kan uppstå i 

och med att processer nedströms upptäcker fel vilket innebär att maskinoperatörerna måste 
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fort framställa nya detaljer. E-typ lager identifierades mellan samtliga processer och är ett 

resultat av produktionsplanering med felaktiga parametersvärden i bland annat cykeltider 

(C/T) och ställtider (S/T). 

Tillgängligheten till pallställ gör det enkelt för operatörerna att dölja de produkter som är i 

arbete mellan processer men skapar i stället stora lager av PIA. Under tillverkningsprocessen 

från råmaterial till färdigmonterad hydraulcylinder sker alla transporter med palltruck. Detta 

innebär tidsförluster i form av transporter och onödig hantering som skulle kunna användas 

till värdeskapande tid. 

Eftersom processer arbetar enligt individuella körscheman oberoende av behovet från 

nästföljande process uppstår väntan. Mängden PIA, som utgörs av kundordrar, befann sig i 

väntan i cirka sex dagar för respektive produkt. Längst väntan förekommer mellan 

bearbetning och svetsning och mellan svetsning och montering där varje order i snitt väntar i 

två dagar mellan respektive process, se tabell 6.1 för uppmätta väntetider. 

Väntan mellan processerna Reach (dagar) Sideshift (dagar) 

M160/M215 2 2 

M120/M215 2 2 

M215/M220 1 1 

M220/M300 2 2 

M300/M400 1 1 

Tabell 6.1 Antal dagar i väntan mellan processer 

6.4 Tryckande produktion 

Som tidigare nämnt arbetar varje process efter ett eget körschema. Följderna av detta är en 

osynkroniserad produktion där ordrarna trycks fram i stället för att dras fram från behoven 

av processerna nedströms. Eftersom alla färdiga ordrar placeras i pallställ osynliggörs 

problemen från den tryckande produktionen. Undantaget är monteringen, M300, där ordrar 

färdiga för montering placeras på en avsedd yta. 

Nuvarande sätt att planera produktionen innebär att ordrar som inte kan färdigställas ändå 

påbörjas. Detta beror delvis på saldodifferenser som kan uppstå längs flödet men beror 

huvudsakligen på indelningen av artiklar i L-typ och T-typ. Under projektet noterades att 

monteringen konstant hade mellan 5 och 10 ordrar som inte gick att färdigställa eftersom 

material saknades. Skulle T-typ artiklar användas innebär detta att artiklarna som tillverkas 

är knuten till en kundorder och att inga ordrar kan startas om inte allt material finns i lager. 

Planering av produktion i processerna, som sker två gånger i veckan, ger enligt Rother och 

Shooke (2004) osannolikt samma utfall som planerat. Att styra varje process med egna 
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körscheman försvårar för processer nedströms att få rätt artikel i rätt mängd och framför allt 

i rätt tid. Genom att styra produktionen i en punkt, pacemakerprocessen, och använda sig av 

FIFU på en in-yta till respektive process, kan mängden PIA både synliggöras och regleras och 

det tryckande systemet blir mer dragande. 

Eftersom all produktion sker mot kundorder innebär detta att varje process hela tiden 

arbetar med seriestorlekar som varierar. Varje serie som färdigställs i en process kan bestå 

av upp till 80-120 cylinderrör eller kolvstänger. Eftersom processer nedströms inte har 

tillgång till serien förrän föregående process är färdig, innebär detta att flödet mellan 

processerna upplevs ryckig och att effekterna av det tryckande systemet blir mest påtaglig 

när en process blir färdig med en order som nästa process ska ha. 

6.5 Materialförsörjning och lager 

Förutom bearbetningen har samtliga processer i flödet behov av tillsatsmaterial vid 

tillverkningen. Ordrar som påbörjas inleds oftast med att ta fram och behandla det material 

som krävs vid respektive processteg. Det kan ta upp till flera timmar innan själva ordern kan 

börja behandlas vilket försvårar för planeringen eftersom vissa förberedande moment tar 

olika lång tid beroende på vilken operatör som arbetar. 

Dessa förberedande aktiviteter är nödvändiga men icke-värdeskapande. Wipro har personal 

som arbetar med intern logistik och materialhantering men har inga rutiner för 

materialförsörjning direkt till produktionsprocesserna. Tabell 6.2 visar tidsåtgången över 

nödvändiga men icke-värdeskapande aktiviteter som utförs av personalen i 

produktionsprocesserna varje gång en serie Reach eller Sideshift skall tillverkas. 

Aktivitet Utförs av process Tidsåtgång (timmar) 

Förberedning av länkhuvuden och 

bottnar 
M215 1,5 

Förberedning av anslutningar M220 1,0 

Förmontering M305 1,0 

Tabell 6.2 Nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter 

Figur 6.1 visar tillsatsmaterialens lagerlägen och i vilka processer de används. Lagerlägena 

som används är i pallställ och paternosterverk som inte ligger i anslutning till 

tillverkningsprocesserna. Genom att använda sig av tillfälliga lagerlägen med förberett 

tillsatsmaterial i anslutning till tillverkningen skulle produktionsledtiden kunna sänkas med 

3,5 timmar.   
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Figur 6.1 Lagerlägen och förbrukande processer för tillsatsmaterial 

6.6 Parametervärden i MPS-systemet 

För att kunna planerna och starta tillverkning i tid för att möta kundernas önskade datum 

har respektive processteg parametervärden lagrade i MPS-systemet. Parametervärden som 

finns är stycktid per artikel samt ställtid. 

Parametervärden för Reach och Sideshift, se tabell 6.3 respektive 6.4, skiljer sig avsevärt från 

tider uppmätta av författaren. Ställtider har inom tidsrymden för examensarbetet inte varit 

möjliga att mäta upp eftersom dessa skiljer sig beroende på vilken artikel som framställts 

innan. Ställtider är av särskild vikt vid produktionsplanering eftersom CNC-maskinerna i 

bearbetningen ofta kräver omfattande verktygsbyten. Trots detta saknar de flesta artiklar 

ställtider vid tillverkning. 

Cykeltiden i process M400, lackeringen, skiljer sig avsevärt mellan parametervärdet i MPS-

systemet och faktisk tid. Detta beror på att standardpriser i affärssystemet beräknas på 

parametervärdena och med ett värde på åtta timmar för lackera en detalj skulle prisbilden 

bli felaktig. 
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Process Aktivitet 
Cykeltid enligt MPS-

system 
Uppmätt cykeltid 

M120 Svarvning kolvstång 240s 120s 

M160 Svarvning cyl.rör 480s 160s 

M215 Rundsvetsning länkhuvud 120s 52s 

M215 Rundsvetsning botten 180s 90s 

M220 Svetsning anslutningar 240s 98s 

M300 
Montering kompl. 

hydraulcylinder 
300s 360s 

M400 Lackering 240s 28800s 

Totalt: 1800s Totalt: 29680s 

 

Tabell 6.3 Jämförelse cykeltider Reach 

 

Process Aktivitet 
Cykeltid enligt MPS-

system 
Uppmätt cykeltid 

M120 Svarvning kolvstång 240s 83s 

M160 Svarvning cyl.rör 420s 201s 

M215 Rundsvetsning länkhuvud 180s 35s 

M215 Rundsvetsning botten 180s 90s 

M220 Svetsning anslutningar 180s 90s 

M300 
Montering kompl. 

hydraulcylinder 
300s 240s 

M400 Lackering 240s 28800s 

Totalt: 1740s Totalt: 29539s 

 

Tabell 6.4 Jämförelse cykeltider Sideshift 
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7 Genomförande och resultat 
Detta kapitel redovisar för de åtgärder som vidtagits för att möta direktiven från företaget. 

De vidtagna lösningarna baseras på problemen från nulägesanalysen. Inledningsvis 

presenteras arbetsmetoden som använts för att skapa ett framtida tillstånd i värdeflödet. 

Därefter presenteras de lösningar som tillämpats genom Lean-metodik och slutligen 

diskuteras resultaten av genomförandet.  

7.1 Övergripande arbetsmetod 

Eftersom examensarbetet har haft tidsbegränsad insyn i verksamheten ansåg författaren att 

det fanns ett behov av en arbetsgrupp med berörda personer från det aktuella värdeflödet. 

En projektgrupp bildades därför med funktioner från: 

• Huvudplanering 

• Produktionsplanering 

• Material och logistik 

• Produktionspersonal ur respektive berörd produktionsprocess 

Författarens roll inom gruppen var att med kunskaper inom Lean fungera som en 

förändringsagent, något som är naturligt i projekt av utredande karaktär enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (1991). 

7.2 Ett framtida tillstånd för värdeflödet 

Med det nuvarande tillståndet för värdeflödet tillsammans med genomförd nulägesanalys 

som grund, genomfördes ett antal åtgärder i syfte för att minska den icke-värdeskapande 

tiden och därmed möta Wipros direktiv. Bilaga 5 och 6 visar de framtida tillstånden för 

Reach respektive Sideshift som har åstadkommits genom nedanstående åtgärder. Mätdata 

som presenteras nedan baseras på en mätperiod om fyra veckor. 

7.2.1 Balansering av arbetsmängd 

Stora serier medför ett flertal problem såsom överproduktion och kvalitetsfel. Wipros motiv 

för att producera i långa serier beror på tidsförluster som uppstår till följd av omställningar i 

maskiner och utrustningar. Shingo (1994) menar på att försvara långa serier, som ger lägre 

stycketider, är att lura sig själv. Normalt sett kan ledtiden i en process beräknas som ställtid 

+ stycketid x antal. Kommer en order på 100 stycken Sideshift innebär detta att svarningen 

av 100 kolvstänger kommer att ta 100 x 83s = 138 minuter. Till detta tillkommer ställtiden 

men som tidigare nämnt finns inga ställtider registrerade. Detta innebär att nästföljande 

operation, rundsvetsning, inte kommer att ha tillgång till kolvstängerna förrän alla 100 

stängerna är svarvade och 138 minuter har gått. 
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Om istället kortare serier tillämpas kommer detta innebära att nästföljande processer 

kommer att ha tillgång till materialet tidigare. Genom att sänka seriestorleken till 28 

respektive 39 stycken Reach och Sideshift för alla steg i värdeflödet erhålls en reduktion i 

produktionsledtid, se tabell 7.1 och 7.2, med 12,7 och 16,6  timmar för Reach respektive 

Sideshift jämfört med innan vid normala serier om 80 respektive 120 stycken. 

Anpassningen av seriestorlekarna har gjorts med hänsyn till kvantiteterna på kundens 

kanbankort. 

Processen för lackering och utleverans, M400, har inte tagits upp i jämförelsen eftersom 

reduktionen i ledtid blir försumbar, även vid mindre serier. 

7.2.1 Kontrollerad lagerbildning 

Genom att införa en supermarket för bearbetade cylinderrör och kolvstänger skapas ett 

reglerat lager som möjliggör flöde. Tidigare producerades cylinderrör och kolvstänger enligt 

antalet på kundordrarna och dessa förvarades sedan på en eller flera pallplatser, oftast i 

olika pallställ. Detta innebar att nästa process i värdeflödet, rundsvetsen, var tvungen att via 

dator kontrollera vilken eller vilka lagerplatser som innehöll rören eller stängerna. Att flera 

lagerplatser fanns gjorde det dessutom svårt att efterleva FIFU-principen. 

Bild 7.1 och 7.2 visar påfyllnads- och förbrukningssidan av en supermarket som skapades i en 

sektion i ett befintligt pallställ som är beläget mellan bearbetningen och rundsvetsen (se 

figur 4.6 för pallställets placering). Supermarketen består av åtta pallplatser som alla är av 

fast typ vilket innebär att bearbetade cylinderrör och kolvstänger till båda 

hydraulcylindrarna endast kan ha ett lagerläge. Varje artikel har en egen hylla i 

supermarketen och därmed två pallplatser. Anledningen till att samma artikel förvaras i två 

pallar är för att säkerställa att rundsvetsen alltid har tillgång till rör och stång samt att detta 

Process C/T (s) Antal Ledtid (min)

M120 120 80 160

M160 160 80 213

M215 52 80 69

M215 90 80 120

M220 98 80 131

M300 360 80 480

Summa: 1173

M120 120 28 56

M160 160 28 75

M215 52 28 24

M215 90 28 42

M220 98 28 46

M300 360 28 168

Summa: 411

REACH serie om 80st

REACH serie om 28st

Process C/T (s) Antal Ledtid (min)

M120 83 120 166

M160 201 120 402

M215 35 120 70

M215 90 120 180

M220 90 120 180

M300 240 120 480

Summa: 1478

M120 83 39 54

M160 201 39 131

M215 35 39 23

M215 90 39 59

M220 90 39 59

M300 240 39 156

Summa: 480

SIDESHIFT serie om 120st

SIDESHIFT serie om 39st

Tabell 7.1 Jämförelser ledtider vid olika seriestorlekar 

REACH 

Tabell 7.2 Jämförelser ledtider vid olika seriestorlekar 

SIDESHIFT 
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möjliggör att separera påfyllnad från förbrukning och därmed upprätthålla FIFU. Eftersom 

pallplatserna är av fast typ har platserna märkts upp med artikelnummer och benämning för 

respektive produkt i supermarketen. Rundsvetsen, som är den förbrukande processen, styr 

supermarketen och säkerställer FIFU genom omplacering av märkta, inplastade papper som 

visar både påfyllnads- och förbrukningssidan vilken pall som skall plockas ur respektive fyllas 

på. Detta skapar en tydlig och visuell produktion och bidrar dessutom till att eventuella 

effekter av kvalitetsproblem på bearbetade rör och stänger inte påverkar produktionen i 

samma omfattning som tidigare produktionssätt gjorde eftersom serierna nu är mindre och 

mer frekventa. 

 

Tidigare var ett tänkbart scenario att en serie om 100 bearbetade cylinderrör kan ha 

bearbetas till felaktiga dimensioner vilket i bästa fall skulle upptäckas vid rundsvetsning och i 

värsta fall vid montering. Genom att minska seriestorlekarna minskas även effekterna av 

påföljderna vid eventuella kvalitetsproblem. 

Den genomsnittliga lagernivån under mätperioden uppgick till: 

• Reach: 53 stycken cylinderrör och kolvstänger 

• Sideshift: 59 stycken cylinderrör och kolvstänger 

Införandet av supermarketen har mellan bearbetning och rundsvets sänkt andelen PIA med 

34 % för Reach och 51 % för Sideshift jämfört med tidigare seriestorlekar. 

Bild 7.1 Påfyllnadssidan av supermarket Bild 7.2 Förbrukningssidan av supermarket 
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Tidigare kunde det skilja avsevärd tid mellan monteringens mottagande av färdigsvetsade 

cylinderrör och kolvstänger. Detta problem, som berodde på bland annat ojämnheter i 

produktionstakt i bearbetningen är nu eliminerat i och med införandet av en supermarket. 

Eftersom operatören vid rundsvetsen alltid har tillgång till bearbetade rör och stänger börjar 

denne medvetet med att svetsa kolvstängerna eftersom dessa skall förmonteras senare i 

produktionsflödet och därmed behövs före rören. 

För att säkerställa leveranser till kund inom angivna ledtider och för att kompensera för 

eventuella störningar som kan uppstå infördes ett säkerhetslager av färdiga produkter. Enligt 

Rother och Shooke (2004) är det lämpligt att överdimensionera vissa lager i början för att 

successivt minska dessa. I samråd med produktionsplaneringen bedömdes det som lämpligt 

att initialt lagerhålla två serier av färdiga produkter för både Reach och Sideshift. Detta 

innebär att två kundorder av respektive produkt kan levereras utan leveransproblem 

uppstår. Redan efter någon vecka togs ett beslut att minska säkerhetslagret av färdiga 

produkter till en serie av respektive produkt. 

7.2.3 Dragande produktion 

Istället för att operatörerna vid varje order måste anskaffa och hantera nödvändigt 

tillsatsmaterial, infördes styrning av tillsatsmaterialet med kanban och hanteringen sker via 

logistik- och materialhanteringspersonal. Förutom att detta leder till att operatörerna kan 

fokusera på och ägna sig mer åt värdeskapande tid så underlättas produktionsplaneringens 

funktion i och med att tidsplaneringen vid varje arbetsorder stämmer mer överens nu än vid 

tidigare förfarande. 

Process M215, rundsvetsning, har behov av tillsatsmaterialet länkhuvuden och bottnar (se 

bilderna 4.3 och 4.4). Tidigare förfarande vid anskaffande av tillsatsmaterial innebar att 

operatören vid M215 själv hämtade tillsatsmaterial som motsvarade minst 

tillverkningsorderns storlek. Till detta tillkom även tvättning och behandling av materialet för 

att kunna använda det vid rundsvetsning av kolvstång och cylinderrör.  

I produktionen finns tillgång till plastbackar med lock. Dessa plastbackar fick fungera som 

behållare för tillsatsmaterialet och märktes upp dels med färg för att identifiera tillhörighet i 

produktionen och dels med information om vilket tillsatsmaterial respektive back skulle 

innehålla samt hur materialet skall behandlas för att kunna användas vid rundsvetsen, se 

bild 7.3. 
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Bild 7.3 Plastbackar för kanban vid rundsvets 

Plastbackarna placerades på en vagn inom arbetsytan för rundsvetsen. Varje plastback 

representerar en kanban. Inledningsvis bestämdes antalet kanban för varje artikel enligt 

nedanstående formel från Olhager (2000): 
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       tidsenhetpernefterfrågaD =  

       kanbanförstidinspektioninklusiveledtidL ,=  
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Beräkningar visade att maximalt en kanban behövdes för respektive artikel. Om endast en 

kanban per artikel används skulle detta innebära att rundsvetsen saknar material om 

plastbacken är under påfyllnad av logistik- och materialhanteringspersonalen. Detta skulle i 

sin tur leda till produktionsstörningar. I stället bestämde författaren i samråd med berörd 

personal att åtminstone två plastbackar behövs per artikel för att inte riskera att 

rundsvetsen saknar tillsatsmaterial. Antalet artiklar för varje kanban bestämdes dels efter 

kundbehovet per kanban och dels efter vilken maximal vikt plastbacken får ha. Se tabell 7.3 

för antalet kanban och artiklar för respektive produkt. 

Artikel Antal artiklar per kanban Antal kanban
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2

2

28 2

39 2

Tabell 7.3 Kanban-data rundsvets 
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Med ett kundbehov på 28 respektive 39 stycken per kanban, bestämdes antalet artiklar i 

varje plastback till just detta antal eller nära en multipel av detta antal så länge inte en 

maximal vikt på 20kg överskreds. 

När operatören vid rundsvetsningen har förbrukat alla artiklar ur en plastback, sänds den 

tomma plastbacken via en luftburen rullbana till avdelningen för logistik- och 

materialhantering. Den tomma plastbacken agerar som en signal för tillåtelse att fylla på det 

som har förbrukats. Påfyllnaden förenklas genom plastbackarna är märkta med instruktioner 

som steg för steg visar hur länkhuvudena eller bottnarna skall hanteras. När plastbacken är 

påfylld sänds den åter till process M215 via samma rullbana. 

Anslutningar som handsvetsas på cylinderrör i process M220 bedömdes inte vara 

nödvändiga att ingå i ett kanban-system då dessa kräver minimala förberedande åtgärder för 

att kunna användas. Dessutom är anslutningarnas lagerläge nära den förbrukande 

processen. 

Tillsatsmaterialet för process M300, monteringen, flyttades från förmonteringen till ett 

rullställ nära monteringsytan och hanteras på ett liknande sätt som vid process M215, se bild 

7.4 och 7.5. 

Samma typ av plastbackar som används för länkhuvuden och bottnar används även till 

förmonterat tillsatsmaterial. Tidigare när kolvstänger och cylinderrör monterades 

innefattade detta ett moment där monteringspersonal måste gå till förmonteringen och 

plocka samt till viss del förmontera det nödvändiga materialet. För att undvika den typen av 

störningar, samt för att se till att monteringspersonalen alltid har rätt material i rätt mängd 

och i rätt tid, skapades en så kallad färdig plockorder av stående typ (se bild 7.6) i MPS-

systemet som innehåller samtligt material för att montera en serie om 28 stycken Reach 

eller 39 stycken Sideshift. En stående order innebär att den alltid är aktiv i MPS-systemet och 

när en stående order har sammanställts rapporteras den in i MPS-systemet och får då ett 

saldo. När monteringen har monterat en serie Reach eller Sideshift och rapporterat serien 

som klar så justeras även saldot på den stående ordern. 

Bild 7.4 Kanban vid monteringen, M300 Bild 7.5 Rullställ för kanban vid monteringen, M300 
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Ett lutande rullställ för plastbackarna placerades intill monteringsytan. Tack vare rullstället 

sker förbrukning från framsidan och påfyllnad på baksidan vilket säkerställer FIFU. 

Liksom tomma plastbackar från rundsvetsen skickas även tomma plastbackar från 

monteringen för påfyllnad via den luftburna rullbanan. 

7.2.4 Pacemakerprocessen 

Enligt Rother och Shooke (2004) borde det typiskt sett bara finnas en planeringspunkt i ett 

dragande produktionssystem. Tidigare planering av produktion medförde att varje 

produktionsprocess, från bearbetning till lackering, styrdes individuellt genom körscheman 

från produktionsplaneringen. Detta innebar att varje enskild process agerade som en 

pacemakerprocess vilket kan gör att produktionen kan ses som en indelning i isolerade öar 

där varje process arbetar i sin egen takt, oberoende av kundbehovet. 

Rother och Shooke (2004) anser att pacemakerprocessen normalt bör finnas längst 

nedströms i ett värdeflöde och därmed vara den process som bestämmer takten och 

förbrukningen för processer uppströms. Undantaget är produktion av kundspecifika 

produkter och enstyckstillverkning där pacemakerprocessen bör vara långt uppströms i 

värdeflödet eftersom FIFU-principen måste följas för att inte skapa stora mellanlager mellan 

processerna. Genom att bearbetningen nu producerar till en supermarket och endast det 

som förbrukas fylls på, bedömdes rundsvetsprocessen, M215, vara en lämplig 

pacemakerprocess eftersom den är närmast supermarketen för cylinderrör och kolvstänger. 

Detta innebär att rundsvetsen numer inte är beroende av när ordrar på bearbetade 

cylinderrör och kolvstänger är färdiga från bearbetningen. 

7.2.5 Sammanlänkade produktionsprocesser 

I och med att varje process i värdeflödet är skilda från varandra och har egna körscheman så 

försvåras möjligheterna att skapa ett kontinuerligt flöde som enligt Liker (2004) är en av 

hörnpelarna i Lean. 

Bild 7.6 Förmonterat material enligt stående order 
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Processerna rundsvetsning M215, handsvetsning M220 och manuell montering M300 är 

nära anslutna till varandra och kan nästan uppfattas som produktionslina. Även fast 

placeringen av processerna layoutmässigt möjliggör att kontinuerligt flöde kan användas, 

sker produktion i de olika processerna oberoende av varandra. För att skapa förutsättningar 

för flöde genom de olika processerna skapades en ny process i MPS-systemet som kallas 

M360 och består av processerna M215, M220 och M300, se figur 7.1. Syftet med att 

sammanföra de tre processerna till en och samma process och därmed bilda en 

produktionscell är för att underlätta och snabba på flödet genom dessa steg i tillverkningen. 

Från att varje enskild process har startat sin respektive order och vid färdigställande av order 

placerat ordern i ett pallställ, sker nu endast en start och ett avslut av varje 

tillverkningsorder för dessa tre processer. För att göra detta möjligt var det nödvändigt att 

göra strukturförändringar i MPS-systemet. Kompletta cylinderrör och kolvstänger som 

lämnar svetsprocesserna var tidigare L-artiklar vilket innebar att de inte var knuta till en 

specifik kundorder. Genom att ändra dessa till T-artiklar blir de kompletta cylinderrören och 

kolvstängerna knutna till den kundorder som behandlas genom hela cellen vilket gör att 

momenten med av- och påstämpling av arbetsorder mellan varje process inte längre behövs. 

 

Figur 7.1 Ombildning av processer till produktionscell M360 

 

7.2.6 Förenklat informationsflöde 

För att visualisera produktionen infördes en kanban-tavla, se bild 7.7, som visar information 

om aktuella order från kund samt tillverkningsordrar. Varje order från kund skrivs ut och 

placeras i den ruta som representerar den dag i veckan som leverans skall ske. Samtidigt 

skapas en tillverkningsorder på samma kvantitet som kundordern vilket säkerställer att 

säkerhetslagret av färdiga produkter kommer återställas eftersom leverans sker från detta 

lager. Genom att använda sig av tavlan för information om leverans och tillverkning får både 

produktionen och leveransavdelningen signaler om när tillåtelse finns för att producera 

respektive leverera. Detta säkerställer att tillverkningsordrar startas enligt kundbehov och 

att endast det som levereras från säkerhetslagret fylls på. Jämfört med tidigare, då 

produktionsplaneringen planerade en tillverkningsorder för varje process, planeras nu 

M215 M220 M300 

M360 
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endast en tillverkningsorder som omfattar produktionscellen M360 samt 

lackeringsprocessen M400. 

 

7.3 Sammanfattning av resultat 

Värdeflödeskartorna (se bilagorna 5 och 6) för de framtida tillstånden för de båda 

produkterna illustrerar det som efter genomförda åtgärder kan betraktas som de nutida 

tillstånden. 

Genom att fokusera på åtgärder och förbättringar i syfte att minska den icke-värdeskapande 

tiden har ledtiden från dörr-till-dörr minskat och andelen värdeskapande tid ökat, se tabell 

7.4. 

Ledtid (dagar) Värdeskapande tid (minuter) Värdeskapande tid i % av ledtid

Dåvarande tillstånd

Nuvarande tillstånd

Sideshift 4,1 175 2,7

Reach 4,12 178 3

Sideshift 7,4 177 1,6

Reach 6,0 180 2,1

 

Tabell 7.4 Resultat av genomförda åtgärder 

Reduktionerna i ledtid har inte varit tillräckliga för kunna producera direkt mot leverans till 

kunden men säkerhetslagret av färdiga produkter kompenserar för detta. Ledtiderna baseras 

Bild 7.7 Kanban-tavla 



54 

på kundens behov i förhållande till hur mycket material som lagerhålls mellan processerna. 

Lagerhållningen av bearbetade cylinderrör och kolvstänger motsvarar 2,7 och 2,5 dagars 

kundbehov av Reach respektive Sideshift medan säkerhetslagren av färdiga produkter 

motsvarar 1,4 dagar för Reach och 1,6 dagar för Sideshift. Dock har författaren noterat att 

det tar cirka 20 timmar från att produktionscell M360 startar produktion av en serie tills 

leveransavdelningen kan leverera den till kunden. 

Den värdeskapande tiden har minskat. Detta är ett resultat av bildandet av 

produktionscellen M360 och att hanteringen av tillsatsmaterial numer sköts av logistik- och 

materialhanteringspersonal. Kvoten av värdeskapande tid har ökat till följd av att ledtiderna 

har reducerats. 
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8 Slutsatser och rekommendationer 
Detta kapitel redovisar författarens slutsatser från resultatet och de förbättringsåtgärder 

som har vidtagits samt hur väl dessa mött direktiven från Wipro. Med utgångspunkt i 

genomförandet och slutsatserna presenteras rekommendationer på framtida 

förbättringsförslag. 

8.1 Slutsatser 

Inom Lean betonar många författare (se t.ex. Liker, 2004; Dennis, 2002) vikten av att se Lean 

som en lång resa där första steget är en fundamental förändring i tankesätt jämfört med 

traditionell produktion. Det är dessutom avgörande att ledningen dagligen lever och lär ut 

detta till alla medarbetare så att en företagskultur med kollektivt engagemang kan 

förankras. Med detta i åtanke har det inte varit möjligt för författaren att under perioden av 

examensarbetet skapa en kultur som arbetar med och uppmuntrar till ständiga 

förbättringar. Istället har teorier om metoder och verktyg inom Lean använts för att möta 

direktiven från företaget. 

Direktiven från Wipro vid examensarbetets början omfattade tre delar; analys av ett 

nuvarande produktionsflöde, förbättringsförslag, samt implementering av 

förbättringsförslagen för att skapa ett framtida tillstånd i produktionen som möter de krav 

som finns från kund om kortare ledtider. 

Författaren anser att samtliga direktiv har uppnåtts och att syftet med examensarbetet är 

väl uppfyllt. En grundlig värdeflödesanalys av det nuvarande tillståndet har genomförts där 

både icke-värdeskapande och värdeskapande aktiviteter har identifierats. I enlighet med 

rekommendationer från Shingo (1994) fokuserade författaren på att identifiera och förbättra 

aktiviteter i processnivå eftersom det oftast är på processnivå som den största andelen icke-

värdeskapade tid återfinns. Om värdeflödesanalysen av det nuvarande tillståndet hade 

gjorts idag skulle författaren valt att spendera mer tid på att definiera icke-värdeskapande 

aktiviteter vilket mest troligt skulle resultera i fler förbättringsförslag. 

Förbättringsförslagen som ledde till åtgärderna arbetades fram tillsammans med personal 

från produktionen och från nyckelfunktioner inom företaget. Detta tillvägagångssätt med att 

involvera flera funktioner i beslutstagandet visade sig vara en väl fungerade metod. Enligt 

Rother och Shooke (2004) är det vikigt att varje förbättringsåtgärd genererar en förbättring i 

det totala värdeflödet. Hade författaren enbart fokuserat på förbättringsåtgärder på vissa 

delar av värdeflödet skulle förmodligen resultatet inte vara lika synligt. 

Det framtida tillståndet som uppnåddes genom förbättringsåtgärderna visar på att det med 

enkla medel och utan dyra investeringar, går att skapa ett resurssnålt, kundorderstyrt och 

sammanlänkat produktionsflöde där aktiviteter i processer uppströms i värdeflödet påverkas 

av förbrukningen i processer nedströms i värdeflödet. Förbättringsåtgärderna ledde inte till 

att företaget kan producera direkt för leverans till kund inom ramarna för de nya ledtiderna. 
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Men genom att aktivt arbeta med att sänka lagernivåerna i supermarketen och i 

säkerhetslagret är det författarens uppfattning att företaget kan möta kundens krav på en 

ledtid om två arbetsdagar. Om inte examensarbetet hade genomförts anser Wipro att 

produktion i stora serier med stora lager av färdiga produkter, och därmed en hög 

kapitalbindning, hade varit en trolig lösning för att kunna möta kundens krav. 

8.2 Rekommendationer till Wipro 

Nedan ett antal förslag på förbättringsområden som författaren anser kan bidra positivt till 

Wipros produktionsutveckling. Förslagen har delats in i två områden: övergripande för 

verksamheten samt det värdeflöde som har studerats i examensarbetet. 

8.2.1 Övergripande rekommendationer 

• 5S 

Wipro har sedan en tid tillbaka arbetat med att implementera 5S. Författarens 

uppfattning är att 5S endast förekommer sporadiskt och att det endast är de tre 

första S som efterlevs. Genom att sträva efter standardiserade arbetssätt och 

dokumentera dessa kan stabila processer uppnås. Standardiserade och 

dokumenterade processer förenklar även för ny personal som snabbt orientera sig i 

arbetsplatsens processer. 

• MPS-systemet som stöd 

Eftersom all planering av produktion sker i MPS-systemet är det nödvändigt att 

parametervärden som ställtider och stycketider överensstämmer med verkligheten i 

produktionen. Om dessa inte överensstämmer så sker produktionsplanering med 

felaktiga förutsättningar. De värden som idag finns i MPS-systemet är upp till flera år 

gamla. Dessutom är en stor andel värden baserade på uppskattade uppgifter istället 

för uppmätta tider. Författaren anser att en lämplig åtgärd vore att varje operatör 

själv mäter cykeltider och ställtider samt dokumenterar detta. Inom Lean strävas det 

efter att personer som arbetar i processer skall också vara ansvariga för processen. 

• Mätetal 

Mätetal såsom leveransprecision (internt mellan processer, mot kund), ledtider i 

produktionen, och produktivitet följs idag upp månadsvis eller inte alls. 

Leveransprecision mäts endast mot kund och detta redovisas endast en gång i 

månaden. Intern leveransprecision mellan processer mäts inte. Produktivitet, det vill 

säga hur mycket respektive process producerar, mäts inte i dagsläget. Författaren 

anser att bristen på eller sällan återkommande mätningar och uppföljningar leder till 

att det är svårt att planera produktionen i realtid. Genom att dagligen rapportera 

leveransprecisionen mot kund och mellan processer kan problemen identifieras och 

omedelbara åtgärder sättas in för att förbättra situationen. För att förbättra och få 

en överblick av utrustningseffektiviteten bör TAK-beräkningar göras då MPS-systemet 

har de rapporteringsfunktioner som behövs för att göra beräkningarna. 
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• Orderbundna tillverkningsordrar 

Artiklar av L-typ respektive T-typ har både för- och nackdelar ur ett 

produktionsperspektiv. En fördel med lagerförda artiklar (L-typ) är att 

produktionsplaneringen underlättas då nettobehovskörningen (se kapitel 4.3.1) 

genererar endast ett tillverkningsförslag som motsvarar antalet av artikeln för att 

täcka alla kundordrar. Detta innebär även att antalet omställningar i maskiner 

minimeras. Den största nackdelen med L-typ artiklar är att den ger upphov till en 

tryckande produktion eftersom hela periodbehov tillverkas vid ett tillfälle. Att byta 

från L-typ till T-typ (tillverkade) skulle betyda fler omställningar och att fler men 

mindre serier tillverkas. Författarens uppfattning är att företaget inte tar tag i 

problemen med omställningar och ställtider utan kringgår hellre dessa genom att 

tillverka för tidigt och i för långa serier. Om fler T-typ artiklar införs skulle 

produktionen tvingas till att reducera ställtiderna vilket slutligen skulle leda till mer 

flexibilitet i processerna. 

8.2.2 Rekommendationer för fortsatt förbättringsarbete inom det aktuella värdeflödet 

• Omplacera pacemakerprocessen 

I de framtida tillstånd som skapades valdes process M215 (som nu ingår i cellen 

M360) till att vara pacemaker eftersom den ligger i anslutning till supermarketen för 

bearbetade cylinderrör och kolvstänger. I stället för att tillstånd att producera sker 

genom att en tillverkningsorder skapas för varje kundorder så borde en stående 

tillverkningsorder för respektive produkt finnas. Görs detta kan pacemakerprocessen 

flyttas längst nedströms till processen för lackering och utleverans (M400). Eftersom 

ett säkerhetslager av en order för respektive produkt finns skulle process M400 

kunna sätta upp den stående ordern på kanban-tavlan när leverans av en order har 

skett. Detta skulle skapa en mer rättvis bild av en dragande produktion. 

• Synliggöra problemen 

Lagernivåerna i supermarketen av bearbetade rör och stänger bör kunna sänkas 

ytterligare. Nuvarande lagernivåer som räcker nästan tre dagar bör kunnas sänkas till 

en dag genom att arbeta med att sänka ställtiderna i bearbetningen. Förvaringen av 

rör och stänger borde ske på vagnar i stället för i pallställ. Detta skulle reducera 

slöserier i form av transporter med truck.  

• Utökade operatörsuppgifter 

Eftersom rundsvetsprocessen M215 är halvautomatisk så har operatören tid till 

förfogande medan svetsning pågår. Anslutningar som handsvetsas på cylinderrören i 

process M220 skulle kunna handsvetsas av rundsvetsningsoperatören. Detta innebär 

att operatören i M220 kan frigöras för andra arbetsuppgifter samtidigt som tid sparas 

eftersom cylinderrören nu kan monteras direkt utan hanteras av en operatör i M220. 
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Bilaga 1 – Förteckning över processer 

 

 

M120 

M160 

M215 

M220 

M300 

M305 

M400 

CNC-svarv för kolvstång 

CNC-svarv för cylinderrör 

 

Rundsvets 

Handsvets 

Montering 

Förmontering 

Lackering och utleverans 
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Bilaga 2 – Symboler vid värdeflödeskartläggning 
Källa: Rother och Shooke (2004) 
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Bilaga 3 – Värdeflödeskarta nuvarande tillstånd Reach 
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Bilaga 4 – Värdeflödeskarta nuvarande tillstånd 

Sideshift 
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Bilaga 5 – Värdeflödeskarta framtida tillstånd Reach 
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Bilaga 6 – Värdeflödeskarta framtida tillstånd Sideshift 
 

 

 


