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Sammanfattning  
Med utgångspunkten att ständigt förbättras och öka konkurrenskraften arbetar Alfa Laval mot Lean 

principer. Vad som dock är ett problemområde är att se över fabriken ur ett helhetsperspektiv, när 

fabriken är uppdelad i många avdelningar. Lösningen till detta problem är att via olika metoder eller 

verktyg kunna fastställa svaren på problemen. 

 

Denna examensrapport redogör för hur metoder inom Lean produktion kan vara lösningen för 

problemområdet. Forskningen är huvudsakligen byggd på en bred värdeflödesanalys som syftar till att 

fånga in ett företags alla aspekter ur ett helhetsperspektiv, med syftet att minska risker för 

suboptimering och istället optimera produktionen som helhet.  

För att se gränssnitt mellan informationsflödet har i denna forskning metoden swimlane utgjort en 

kartläggning över ett företags hela kontorsavdelning, planerings och inköps avdelningar.  

 

Resultatet av denna forskning visar att värdeflödesanals är en bra metod för att kunna identifiera 

slöserier, ojämnheter i produktion, brister vid tillverkningen och flaskhalsar. För att sammankoppla 

olika avdelningar av ett företags informationsflöde, visas i resultaten att swimlane är en bra metod för 

syftet.  

 
Nyckelord: Lean, Produktion, Value stream mapping, Värdeflödesanalys, Swimlane, Flöde,  
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1. Inledning  
Detta examensarbete har utförts i enighet med kursen KPP231, Examensarbete, innovativ produktion, 

vid Mälardalens Högskola. Denna avhandling är resultatet av arbetet och i detta kapitel beskrivs 

bakgrund och syfte. 

1.1 Bakgrund  
Företag världen över får det svårare att förbli lönsamma i samband med att konkurrensen ökar, kraven 

på att utnyttja resurser på mest effektivt sätt (Modig & Åhlström, 2011) ökar ständigt globalt. Att vara 

så resurseffektiv som möjligt, minimera slöserier och producera effektivt är centrala syften hos företag 

idag. ”Lean produktion” är filosofin och sättet för företag att leva upp till de styrande mål som företag 

eftersträvar idag. I stora drag bygger framgång på att utnyttja resurser på bästa möjliga sätt, 

resurseffektivitet (Modig & Åhlström 2011). Riktlinjen vid Lean produktion är att producera mer med 

mindre mänskliga ansträngningar, färre utrustningar och maskiner, mindre tid, mindre ytor och mindre 

slöserier (Blucher & Öjmertz 2004). Samhället och industrierna utvecklas världen över, därför är en 

central pelare inom Lean att ständigt förbättras, Continuous improvment, i syfte att utvecklas, förbli 

konkurrenskraftigt som företag och bidra till en bättre värld (Larsson & Korjonen 2013). I samband 

med dessa förbättringar och förändringar måste resurseffektiviteten ständigt mätas och kontrolleras, 

samt i de allra flesta fall måste resurser omfördelas, som kan medföra vissa svårigheter.  

Att fördela om resurser, ändra i planeringar eller strukturer har stor påverkan hos företag, därför gäller 

att alltid kunna verifiera förändringsförslag innan beslut fattas. För att möjliggöra detta finns inom 

Lean produktion en metod, value stream mapping, som används för att analysera flöden i processer 

med intention att identifiera värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter (Modig & Åhlström, 

2011). Alla icke värdeskapande aktiviteter ses som slöserier, oavsett i vilken form de uppstår, och bör 

därför alltid reduceras eller helst elimineras (Bicheno, 2004). Vissa icke värdeskapande aktiviteter kan 

dock klassas som nödvändiga under vissa omständigheter, men även dessa ska reduceras och på lång 

sikt, elimineras. En värdeflödesanalys synliggör aktuella tillståndet, där direkta flaskhalsar, trånga 

sektorer eller andra brister blir åskådliga, men även förbättringsmöjligheter åskådliggörs, oavsett om 

det handlar om material, processer eller produkter (Blucher, et., al, 2007). VSM har många fördelar 

inom industrin, där metoden ofta är grunden eller bidrar till att effektivisera produktionen, framförallt 

fås en överblick av den totala processen (Keyte & Locher, 2008).  

1.2 Företaget  
Alfa Laval är en ledande global leverantör av produkter och lösningar inom områden som 

värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets produkter används världen över vid 

framställning av bl.a. läkemedel, livsmedel, och kemikalier, men även vid behandling av vätskor. 

Främsta produkterna som tillverkas av företaget är, separatorer, värmeväxlare, pumpar och ventiler. 

Alfa Laval finns i 100 länder runt omkring i världen och sysselsätter ca 9 500 personer. Årligen 

lanseras 35 till 40 nya produkter, och företaget har patent över flera hundra produkter.  

Fabriken i Eskilstuna, är en av de viktigaste för tillverkningen av separatorer. Företaget är liksom 

resten av Alfa Lavals fabriker byggt på SU avdelning (Supply Unit) och CU (Component Unit) 

avdelning. Vid fabriken i Eskilstuna tillverkas, monteras och testas separatorerna innan de skickas till 

kunder. Kvalitén i produkterna är en mycket central faktor i företaget där variationsvidden av 

separatorer är bred. Produkterna produceras efter önskemål och är ofta specialtillverkade för speciella 

tillämpningar. 
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Alfa Laval har sedan 2007 arbetat mot Lean och Sex sigma, där företaget lyckats utveckla ett eget 

produktionssystem, Alfa Laval Production System (ALPS), i enighet med Lean och Sex sigma. Detta 

produktionssystem har sedan efter implementerats globalt över Alfa Lavals fabriker och kontor, där 

produktionssystemet är grunden kring företagets egna filosofier och företagets ständiga utvecklande.  

Fabriken i Eskilstuna består av 7 produktionsceller, där olika 

komponenter tillverkas för separatorerna för att sedan sättas 

samman i montageavdelningen. Företaget känner ett behov av 

analysera hela materialflödet då detta tidigare aldrig gjorts. För att 

möta eventuella framtida behov och volymökningar inom 

produktionen önskas att hela materialflödet analyseras och indikerar vart företagets flaskhalsar eller 

trånga sektorer finns. I samband med detta startas ett projekt för att se gränssnitten mellan 

avdelningarna och även få en helhetsbild över hela fabriken.   

1.4 Problemformulering 
Alfa Laval i Eskilstuna har idag ingen karta, bild eller visuellt material över företagets totala 

produktion dvs. materialflödet, och inte heller över informationsflödet.  

1.4 Syfte  
Detta examensarbete syftar till att ge företaget ökad förståelse kring både material och 

informationsflödet, med fokus på: 

 Identifiera eventuella flaskhalsar 

 Få en helhetsbild över verksamheten 

 Suboptimering 

Forskningsfrågor i detta arbete är skrivna nedan 

 Hur fungerar vfa som metod för att synliggöra suboptimering eller visa gränssnitt mellan olika 

avdelningar? 

 Vilken typ information bidrar en vfa med vid utredning av nulägen? 

 Hur kan muda elimineras genom vfa? 

1.5 Avgränsningar  
Värdeflödesanalysen ska specificeras över en särskild separator, vilken är den som utgör den största 

procentuella delen av den totala produktionen, Bellman 2 – Tetra Pack MR900. Analysen ska utföras 

från råmaterial till leverans. Följaktligen avgränsas examensarbetet från övriga separatorer. Ledningen 

uppskattar bredden i arbetet framför djupet.  

Fabriken i Eskilstuna består av sju tillverkningsceller, en stor montage- och testavdelning samt en 

lageravdelning. Detta arbete kommer att behandla alla avdelningar förutom två celler, C6 och C9, då 

detta inte önskas av företaget.   

Figur 1 Alfa Laval logga 
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2 Metod  
Detta kapitel beskriver hur studien genomförts. Kapitlet innehåller en begriplig bild över 

tillvägagångssättet och metoden för nödvändiga datainsamlingen.  

2.1 Angreppssätt  
Arbetet startades i samband med fastställandet av en problemformulering som syftar till att gränsa och 

förklara bakgrunden till studien. Metoden specificerades därefter och ett möte med handledaren på 

företaget upprättades för vidare diskussion av metoden. Det praktiska arbetet tog fart i ett tidigt skede 

av projektet samtidigt som en litteraturstudie påbörjades i syfte att få de teoretiska värdena inom Lean 

och kunskap kring vsm. Litteraturstudien pågick konstant och parallellt med resten av studien. I syfte 

att ta fram underlag för det nuvarande läget på produktionen utfördes nödvändiga observationer direkt 

mot tillverkningen, avdelning för avdelning. Observationerna pågick under tre månaders tid och 

omfattar den totala produktionen, med undantag från de celler som ledningen inte vill kartlägga och 

utreda. Dessa observationer ligger till grund för den värdeflödesanalys som omfattar processerna över 

hela fabriken. Parallellt med observationerna och litteraturstudien genomfördes också intervjuer med 

personer som är viktiga till detta projekt, där dessa personer oftast haft ledande roller i företaget och 

bidragit till författarnas ökade förståelse av företagets nuvarande tillstånd. Urval av intervjuade 

personer har alltid skett i samband med diskussion med handledaren på företaget i syfte att säkerställa 

reliabiliteten och validiteten på informationen som delges vid intervjuer. För att säkerhetsställa 

kvalitén i de utförda värdeflödesanalyserna granskades dessa av en sakkunnig person, som också är 

författarnas handledare från högskolan. Beräkningar av olika faktorer har alltid kontrollerats av 

handledare från företaget och forskningsenheten MITC. Informationsflödet analyserades och en 

kartläggning utfördes som överskådligt visar hela informationsflödet på företaget i form av en 

Swimlane, mellan alla avdelningar och positioner. Informationsflödet har ständigt kontrollerats av 

centrala personer på olika avdelningar för att verifiera kvalitén i kartläggningen. Som ett avslut på 

denna studie har metoden vfa analyserats och diskuterats, slutsatser har därefter kunnat dras samt 

rekommendationer kring hur Alfa Laval och industrierna kan ta del av metoden. Hur arbetet kunnat 

utföras annorlunda är det avslutande på detta examensarbete. Nedan visar figur 1 tillvägagångssättet 

för arbetet och dess olika moment.  
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Problemförståelse  

Metod  

Metod diskussion med 

handledare 

Planering  

Litteraturstudie  Datainsamling  

Observationer  

Intervjuer  

Värdeflödesanalys  Swimlane 

Aktuellt tillstånd 

Analys 

Slutsats & Diskussion 

  

Figur 1 Tillvägagångssätt 
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2.2 Forskningsansats  
Ett forskningsprojekt inleds alltid med att bestämma vilken typ av forskning som ska idkas. 

Förändrings, utvärderings, teori- och modellinriktad eller utprövande forskning är de olika 

forskningstyperna. Detta examensarbete är byggt på en utvärderande forskningsorientering. En 

utvärderande forskning åsyftar på utvärdering av processer, funktioner, produkter, eller tjänster vid 

produktion, planering eller förvaltning. Därför är det vitalt att arbetet utförs objektivt, så att inga 

förbättringsmöjligheter förbises. Enligt Andersson & Borgbrandt (1998) krävs en mycket distinkt 

formulering eller definition av det som ska utvärderas, för att få en lämplig struktur i 

forskningsresultaten där intressenterna kan dra nytta av resultaten.  

2.2.1 Induktiv och deduktiv metod 

Björklund & Paulson (2008) menar att vetenskaplig forskning måste sättas i relation till befintlig teori 

inom respektive område, detta visar att författaren känner till befintlig kunskap inom området. Det 

finns två olika tillvägagångssätt för teorin, deduktiv- eller induktiv- metod (Holme & Solvang, 1997).  

Forskaren ifråga kan grunda hypoteser på befintlig teori för att sedan undersöka dessa, alternativt är att 

börja från det andra hållet, dvs. med empirin, i syfte att uppnå ett resultat för att sedan sätta 

forskningen i relation till teorin (Björklund & Paulsson, (2008). Deduktion, att grunda hypoteser på 

teori som sedan analyseras, förekommer oftast vid samhällsvetenskapliga forskningar (Bryman 2002). 

Forskare som använder sig av induktiv metod börjar alltså med empirin och får fram konkreta 

observationer och resultat som de sedan förhåller till befintlig teori. När forskare pendlar iterativt 

mellan empiri och teori, kallas metoden ifråga för abduktion (Björklund & Paulsson, 2008).  

Denna forskning bygger på en deduktiv forskningsmetod då arbetets grund är vid litteraturstudier 

kring Lean, dess principer, metoder och verktyg. Datainsamlingen bygger därefter på litteraturstudien, 

genom observationer och intervjuer. 

2.2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Olsson & Sörensen (2007) beskriver att det inom metodläran finns två distinkta angreppssätt, 

kvantitativa och kvalitativa ansatser. Båda termerna relateras till undersökningsmetoder och hur all 

insamlad data bör bearbetas. Studier, uppfattningar eller känslor som kan mätas numeriskt klassas som 

kvantitativa, de kvalitativa studierna används i syfte att få en djupare förståelse (Björklund & 

Paulsson, 2008). Bryman (2002) skildrar den kvantitativa forskningen närmare ett positivistiskt 

förhållningssätt, som kan förklaras som objektiv och neutral i relation till forskningen där det 

samtidigt finns ett visst fokus för studien (Denscombe, 2004). Enkätundersökningar är en 

förekommande metod för datainsamling vid kvantitativ forskning, fördelen med denna metod är att 

datainsamlandet är lätt, men det medför även en stor mängd data som kan vara svår att analysera 

(Olsson & Sörensen, 2007).  

Kvalitativ forskningsmetod står i relation till hermeneutiken och innebär forskning som leder till 

beskrivande data. Forskare försöker med kvalitativa metoder se mönster, kategorier, beskrivningar 

eller modeller som klargör ett fenomen i ett sammanhang. Metoderna för insamling av data vid 

kvalitativ forskning är oftast i form av intervjuer, observationer, fallstudier och litteraturstudier. 

Forskaren får en helhetsbild av problemet men nackdelen vid en kvalitativ studie är att återupprepning 

är nödvändigt, då många beståndsdelar påverkar arbetet (Olsson & Sörensen, 2007).   
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2.3 Informationsinsamling  

2.3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien påbörjas i samband med flera besök till högskolebiblioteket, i syfte att finna lämplig 

litteratur i form av böcker, artiklar, journaler och rapporter. Högskolans databas användes för att söka 

efter tidsskrifter och artiklar som teorigrund för forskningen. Sökningarna bedrevs genom nyckelorden 

Lean Produktion, TPS, flöde, värdeflöde, värdeflödesanalys, value stream mapping, swimlane och 

spagettidiagram. Handledare har bidragit med relevant litteratur i form av böcker och artiklar.  

2.3.2 Intervjuer  

Intervjuer har utförts i form av dialog med både konkreta frågor i syfte att få precisa svar, men även 

mer öppna frågor för att få ut så mycket information som möjligt. Intervjuade personer har alltid varit 

viktiga personer för olika avdelningar, grupper eller stationer, dessa har handplockats tillsammans med 

handledaren. Intervjuerna tog fart i ett tidigt skede för att ge forskarna möjligheten att komma i 

förståelse av planering och produktion. Ofta har dialogerna lett till att material delats ut av intervjuade 

personer, i form av bilder, kartor och filer som anses bidra till datainsamlingen.  

2.3.3 Observationer  

Observationer är oberoende av individers uppfattning kring vad som utförs. Faktiska händelser och 

ögats direkta observationer är vad observationer bygger på (Holme & Solvang, 1997). Således har de 

observationer som utförts av forskarna under tre månaders tid ingen anknytning till någon annan 

persons uppfattningar, utan de är enbart baserade på forskarnas egna erfarenheter, uppfattningar och 

reflektioner. Innan observationerna tog fart, skapades en planering för dessa, för att på ett smidigt sätt 

kunna bestämma när en observation börjar och vilken produktionscell som ska observeras. 

Tillsammans med handledarna bestämdes att först observera materialflödet över alla de 

produktionsceller som skulle behandlas, för att sedan undersöka informationsflödet. Vid 

observationerna på produktionscellerna har tider, lagernivåer, rörelser, transporter, slöserier, 

maskinplacering och resurser beaktats. Viss dokumentation förekommer i form av foton och 

anteckningar.  

2.4 Metodkritik  
Hur teoretiska mönster och begrepp stämmer överens med empiriska observationer är ett problem vid 

utredande forskning. Sambanden kring teori och verklighet kan ibland vara svår att överföra och 

bekräfta. Därför är reliabilitet och validitet två viktiga termer i detta sammanhang (Olsson & 

Sörensen, 2007) 

2.4.1 Reliabilitet  

Björklund & Paulsson (2008) menar att reliabilitet är ett sätt att mäta sannolikheten att samma resultat 

uppnås vid upprepning av studier, externa faktorer och slumpen har alltså inverkan på resultatet. 

Olsson & Sörensen (2007) betonar vikten av att upprepade studier eller mätningar utförs exakt på 

samma sätt med samma instrument och utrustning för att få en riktig tillförlitlighetsanalys. 

Reliabiliteten ökar i samband med graden av överensstämmelse mellan olika mätningar eller studier.  

2.4.2 Validitet  

Björklund & Paulsson (2008) menar att validitet avser huruvida en mätning mäter det som önskas 

mätas. Beroende på den valda mätmetoden finns olika metoder där studiens validitet kan analyseras. 

En mer detaljerad definition beskrivs av Bryman (2000) där validitet delas upp i grupper; 

begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet. Intern validitet anspråkar på beroende och 

oberoende samband, vidare om det kan finnas faktorer som påverkat resultaten som inte beaktats. Hur 
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generaliserbar forskningsresultaten är, är vad den externa validiteten innefattar. Forskningsresultat 

som inte kan gälla utanför ramarna av studierna eller mätningarna har en låg extern validitet (Bryman, 

2000).  

Litteraturstudier, intervjuer och observationer användes som källor och metoder för att få en hög 

validitet i denna studie. 
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3. Teoretisk referensram  
Detta kapitel introducerar de teorier som utnyttjats för att bemöta problemområdet. Metoder inom 

Lean presenteras, följt av djupare redogörelser av metoderna värdeflödesanalys och swimlane. 

3.1 Lean production 
Lean produktion system, även kallat TPS (toyota produktion system) är en filosofi, ett synsätt och en 

kultur som bygger på att ständigt förebygga slöseri. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera 

alla faktorer som inte skapar värde för slutkunden, på det mest resurssnåla sättet i en 

produktionsprocess (Bicheno .et,.al, 2011). Lean bygger på ett antal principer och verktyg som handlar 

om att producera mer med minder resurser, med ett långsiktigt tänkande och behålla kvalitéten (Liker, 

2009). Värdeflödesanalys är en av dessa metoder som kan användas enligt dessa principer. Vid Lean 

produktion ligger fokus på att effektivt utnyttja de resurser som adderar värde i ett system. Det finns 

många företag som fokuserar på metoder inom Lean utan fundamental förståelse för hela konceptet i 

sin helhet (Blücher & Öjmertz, 2007). 

3.1.1 Historik 

I början av 1900-talet, i samband med den industriella revolutionen formades de grundläggande 

principerna för ”Lean produktion”, av stora tänkare som Benjamin Franklin, Frank Gilbreth och 

Fredrik Taylor (Bicheno, 2007). Därefter grundades massproduktionssystem för första gången av 

Henry Ford och många företag runt om i världen inspirerades att införa systemet (Bicheno, 2007). Ett 

av dessa företag var Toyota som bildades år 1938 av Kiichiro Toyoda. Toyoda besökte USA och 

Europa flera gånger för att studera biltillverkningen, där Toyoda insåg att företaget (Toyota) inte hade 

tillräckligt med resurser för att producera enligt Fords principer (Bicheno, 2007). 

Utvecklingen av Toyota började efter andra världskriget. I och med att landets industri och 

infrastruktur var körd i botten var Toyota var tvungna att vara flexibla, resurssnåla och samtidigt 

fokusera mycket på kunden. Samtidigt var företaget tvungna att tillverka den önskade kvantiteten som 

kunden önskat och få betalt för sina bilar innan att de tillverkades (Liker, 2009). Detta medförde 

enorma krav på att hålla nere ställtider, ledtid och olika former av slöseri i Toyotas fabriker (Liker, 

2009). 

Utifrån dessa förutsättningar grundades strukturen för TPS av Taiichi Ohno och Shigeo Shingo. 

Arbetet med att utveckla TPS pågick i flera år. Först på 1980-talet uppmärksammades Japanska 

kvalitén av världen, att det är någonting speciellt med den Japanska kvalitén och i början av 1990-talet 

visades tydligt att det är någonting ännu mer speciellt i TPS jämför med andra företag (Liker, 2009). 

Efter många forskningsrapporter som pågick under flera år konstaterades den stora skillnaden gällande 

produktivitet och kvalitet mellan Toyota och andra biltillverkare i resten av världen. Rapporten 

presenterades i en bok som heter “The machine that change the world”, av James P. Womack, Daniel 

T. Jones och Daniel Roos, där lanserades för första gången begreppet Lean (Bicheno, 2007). 

3.1.2 Varför Lean? 

Systemet innebär att utföra mer på mindre tid, med mindre material, mindre personalansträngningar, 

mindre utrymme och mindre maskiner, men samtidigt ge kunderna vad den vill. Att kunna 

tillfredsställa kunden är den nya utmaningen som alla företag strävar efter. Kunderna är mer kraftfulla 

idag än någonsin tidigare (Dennis, 2007). I den ekonomistyrande världen har kunden en massa olika 

möjligheter. Den gamla formeln för företagets ekonomi gäller inte längre. Priset måste anpassas till 

kunderna. Den stora utmaningen är inte längre tillgång till information och nya teknologier, utan 

reducering av kostnader, kvalitétsförbättringar samt att utbreda kundens valmöjligheter (Dennis, 
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2007). Det enda hållbara sättet att nå dessa mål är att reducera kostnaderna genom att attackera muda 

(slöseri) och involvera team-medlemmarna i förbättringsaktiviteter (Dennis, 2007). 

 

                                             

                     (     )                                        

Dennis, P, (2007),”Lean production simplified”, second edition, New York, USA 

3.1.3 14 Principer 

I boken ”The Toyota Way” beskriver författaren Jeffrey K. Liker Lean filosofin i 14 principer som är 

fördelade i fyra kategorier. Dessa 14 principer är grunden för Lean och TPS som har hjälpt Toyota att 

klara alla motgångar och komma tillbaka som en ännu mer kraftigare aktör på marknaden. Nedan 

beskrivs kortfattat vad de 14 principerna innebär (Liker, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning I – Filosofin  

Långsiktigt tänkande  

Princip 1 - “Basera era ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även på bekostnad av kortsiktiga 

 finansiella mål”.  

 Att tänka långsiktig är den viktigaste faktorn för att nå framgång. Vid jämförelse av Toyotas 

vision med andra företag förstås att Toyotas vision är mycket bredare och omfattar större 

områden än andra företags visioner. Exempel på detta är hur Toyota fokuserar och tar hänsyn 

för hela organisationen och även externa parter i samhället. I TPS är det fundamentalt att tänka 

långsiktigt och att ha gemensamma mål, hellre än att tjäna pengar och delge aktieägarna större 

avkastningar där man inte tänkt långsiktigt.  

  

Figur 2 “4P”-modellen, The Toyota way (Liker, 2004) 
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 Med långsiktiga tänkandet ska företag utveckla och förbättra organisationen ständigt och 

samtidigt ha ett filosofiskt perspektiv på hela verksamheten och värdesätta både kund och 

samhälle (Liker, 2009). 

Avdelning II – Process  

Med rätt process ges rätt resultat  

Princip 2 – ”Skapa ett kontinuerligt processfl de som f r upp problemen till ytan”. 

 Ett kontinuerligt flöde leder till att problemen blir synliga och företag kan eliminera de steg i 

processen som inte skapar värde för slutkunden. I boken ”The Toyota Way” menar 

författaren att företag bygger kvalité, förbättrar säkerheten samtidigt som de har möjlighet att 

reducera kostnaderna och vara mer flexibla, om de skapar en-stycke-flöde (Liker, 2009). 

 

 För att inga problem blir dolda ska företag skapa ett flöde där både material och 

informationsflödet förflyttar sig. Flödet ska koppla samman människor och processer så att 

samtliga problem är visuellt synliga, detta för att kunna utreda problemen och utföra 

orsaksanalyser i syfte att identifiera grundproblematiken, förhindra och undvika liknande 

problem i framtiden.  

Princip 3 – ”Låt efterfrågan styra f r att undvika  verproduktion”.  

 Använd Just-In-Time (JIT) principen, att producera efter önskemål i rätt mängd och i rätt tid, i 

syfte att undvika överproduktion. Produktionen bör vara relaterad till marknaden och 

efterfrågan, där företaget samtidigt ska vara flexibel i tillverkningen för eventuella justeringar 

av slutkunden.  

  

 Ha ett litet lager, minimera produkter i arbetet (PIA) och fyll på lagret i små kvantiteter när det 

behövs. Använd ”Kanban” system för lagerpåfyllningen. Anpassa till ”Kaizen” ständiga 

förbättringar och känn av till kundens efterfrågan istället för att bara lita på data prognoser.  

Princip 4 – ”Jämna ut arbetsbelastningen (Heijunka)”.  

 Enligt TPS finns det tre typer av slöserier, muda (icke värdeskapande aktiviteter), muri 

(överbelastning av maskiner och människor) och mura (ojämn arbetsbelastning). Många 

företag som vill införa Lean principerna försöker att eliminera slöserier i processen och inte att 

jämna ut arbetsbelastningen samt personalbelastningen (Liker, 2009). 

 

 I alla tillverkningsprocesser måste företag sträva efter att utjämna arbetsbelastningen och sluta 

att överbelasta människor och arbetsutrustning. Att jobba snabbt som haren leder till att 

medarbetarna inte orkar i det långa loppet. ”Arbeta som sk ldpaddan inte som haren” (Liker, 

2009) och basera beslut på det långsiktiga tänkandet. 

Princip 5 – ”Bygg en kultur som stoppar processen f r att l sa problem, så att kvalitén blir rätt från          

 början”.  

 Produktionen ska kvalitetssäkras med alla visuella metoder som finns. Kvalité för kunden ska 

vara fundamenten för alla värdehöjande processer under tillverkningen samt kvalitéts 

kontroller efter produktionen. Använd synliga och tidliga varningssystem ”Andonsignal” som 

kan larma när ett fel uppstår och ska åtgärdas.  
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 Bygg en kultur inom organisationen som stannar produktionen eller sakta ner den för att 

åtgärda fel omedelbart. Använd ”Jidoka” principen som är grunden till inbyggd kvalité och 

innebär automatiska stopp vid upptäckt av fel för att undvika brister på kvalitén så att 

säkerställs från början. För att kunna skapa mer värdehöjande aktiviteter är det viktigt att 

operatörerna inte är bunden till maskinerna utan maskinerna stannar själv när ett fel uppstår. 

Princip 6 – ”Lägg Standardiserade uppgifter som bas för ständiga förbättringar och personalens 

 delaktighet”.  

 Standardiserade arbetssätt leder till inbyggda kvalité och stabila processer som kan förbättras. 

På så sätt jobbar medarbetarna mot gemensamma mål och kan repetera arbetsmetoderna och 

förbättra de ständigt. Att betrakta standardisering på detta sätt stämmer överens med Toyota 

enligt Liker, som menar att inga processer kan förbättras innan att de är standardiserade. 

 

 Standardiserade arbetssätt är en nyckelfaktor till inbyggd kvalité som stämmer överens med 

TPS som delvis formades av Henry Ford. 1926 skrev han ”om ni ser på standardisering som 

det bästa sättet att göra det idag, men det kommer att bli bättre i morgon- då kommer ni något 

vart. Men om ni tänker att standardisering begränsar er, då upph r framstegen”(Liker, 

2009). 

Princip 7 – ”Använd visuell styrning så att inga problem d ljs”.  

 Det är väldigt viktig att använda sig av enkla och synliga metoder för att hjälpa medarbetarna 

inse om de jobbar enligt standarderna eller inte. Detta är viktigt eftersom avancerade 

indikatorer och metoder avleder operatörernas uppmärksamhet från arbetsstationerna.  

 

 Använd inte stora mängder papper för rapporter. En rapport ska få plats helt i en A4 papper 

och på så sätt minskar man risken att dölja idéer och fakta bakom långa texter. För att kunna 

strukturera arbetet och göra det synlig och tidligt använd er av 5S metoden. 

Princip 8 – ”Använd bara pålitlig, väl utpr vad teknik som st djer personalen och processerna”. 

 Företag ska använda teknik för att stödja personalen och inte för att ersätta dem. Alla nya 

tekniker ska testas innan de förs in i processen. De ska vara enkla för att medarbetarna ska 

känna sig bekväma och utföra värdehöjande insatser. 

 

 Toyota undviker att använda nya tekniker innan att de tas i bruk och prövas ordentligt. De 

tänker på filosofin i TPS som säger först människor sen teknik, eftersom nya tekniker inte ska 

strida mot deras filosofi att människor kommer före teknik (Liker, 2009) 

Avdelning III – Anställda och Partners  

Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och samarbetspartners  

Princip 9 – ”Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut den 

 till andra”.  

 På toyota har ledare en väldigt avgörande roll. En bra ledare måste förstå arbetet i detalj och 

kunna lära ut den till de andra. De ska inte betraktas enbart som individer som kan kunna 

utföra arbetet, utan de ska vara en bra förebild och leva efter företagets filosofi och kunna lära 

ut filosofin till de andra. 
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 En god ledare ska utvecklas inom företaget och betrakta problemen som ett tillfälle för att visa 

sina medarbetare hur man löser problemen grundligt på det sätt att de inte ska förekomma. En 

bra ledare går och undersöker problemet på platsen innan att fatta några beslut.   

Princip 10 – “Utveckla enastående människor och team som f ljer f retagets filosofi”.  

 Bevara företagets kultur genom att lära ut företagets filosofi till medarbetarna. Respektera 

medarbetarnas idéer och uppmuntra dem att jobba mot ett gemensamt mål enligt företagets 

filosofi. 

 

 Förbättra kvalité och produktivitet genom att skapa stabila flöden och sätta samman team 

medlemmar ”med flera kompetenser” för att lösa problemen. Enligt Liker (2009) är det 

människor som driver fram ständiga förbättringar. 

Princip 11 – ”Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana dem 

 och hjälpa dem bli bättre”.  

 Toyota med sina leverantörer och partners, kan betraktas som en stor familj. Därför vill 

Toyota utmana och förbättra familjemedlemmarna ständigt för att nå bästa kvalitét. Detta leder 

till stabila partners som växer och utvecklas med företagets filosofi.  

 

 Hela organisationen ska respektera sina partners som en del av sin verksamhet. De ska även 

utöka nätverket av sina leverantörer. 

Avdelning IV – Problemlösning  

Att ständigt söka grundorsaken till problem driver lärandet inom organisationen  

Princip 12 – ”Gå och se med egna  gon f r att verkligen f rstå situationen (Genchi Genbutsu)”.  

 Ta beslut på egna observationer genom att själv gå och se situationen istället för att lita på 

rapporter och andra medarbetarnas uppfattningar om problemet.  

 

 En ledare löser inte problemet innan att själv ha sett den, eftersom den är grunden för Genchi 

Genbutsu. Bra ledare ska tänka och tala utifrån sin förståelse, då ses även att förändringar samt 

förbättring sker på rätt sätt.  

Princip 13 - “ Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ 

 snabbt”.  

 Överväg samtliga alternativ noggrant innan beslut fattas, agera sedan snabbt i rätt riktning. En 

princip i Toyota, Nemawashi, att skapa konsensus inom medarbetarna för besluttagandet.  

 

 Försök att kommunicera kort och korrekt om besluten. Det leder till risken att fakta och idéer 

döljs bakom långa texter, minskar. På toyota det är vägen mot en lösning eller ett beslut av 

central betydelse, viktigt är också att beslutet som fattats är rätt. 

 Princip 14 – ”Bli en lärande organisation genom att of rtr ttligt reflektera (Hensei) och ständigt 

 f rbättra (Kaizen)”.  

 När etablering av en stabil och standardiserat arbetssätt ägt rum, fastställ grundorsaker till 

ineffektivitet med olika verktyg och förbättra de ständigt(Kaizen) för att eliminera slöseri. Det 
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är viktigt att utvärdera och reflektera (Hansei) noggrant för att minska risken att samma 

problem upprepas.  

 

 Identifiera grundorsaker med 5 varför verktyget, och försök att hitta grundorsaken som stör 

flödet. Skydda kunskap inom företaget genom att lära medarbetarna, det är särskilt viktigt att 

fokusera på de medarbetare som stannar kvar genom organisationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

                            

3.1.4 Muri, Mura & Muda 

Slöseri inom ”Lean produktion” förknippas oftast med muda och de 7 slöserierna, men muda är inte 

den enda typen av slöseri som Taiichi Ohno insåg när denne blev produktionsansvarig på Toyota 

motor company efter andra världskriget. Två andra typer av slöseri upptäcktes av Ohno, mura 

(ojämnhet i arbetsbelastningen) och muri (överbelastning av maskiner och människor). Han insåg att 

kriget hade stor påverkan på Just- In- Time systemet hos företaget. Ohno menade att företaget behöver 

eliminera alla tre typer av slöseri för att bli framgångsrikt (Scott, 2014). 

 

 

 

 

 

 

                                                         Figur: ”muda, muri, mura” från The Toyota Way. Liker (2009). 

  

Figur 3 ”TPS-huset”, The Toyota way (Liker, 2009) 
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3.1.4.1 Muri  

Muri relateras till överbelastning, det innebär att maskiner och människor är överbelastade. Om 

medarbetarna överbelastas påverkas deras kreativitet negativt. Det kan finnas flera anledningar till 

denna typ av slöseri, men en av orsakerna till att de är överbelastade och förekommer oftare är att 

medarbetarna inte arbetar efter kapacitet. Muri kan ses som kusin till åttonde slöseritypen (muda), icke 

utnyttjade arbetskraft (Scott, 2014). Överbelastning leder till ökad stress och sker i samband med att 

anställda får många arbetsuppgifter som ska genomföras under samma tidsperiod. Detta leder i sin tur 

till brister på kvalité och säkerhet. Muri orsakas av variationer på produkterna som försvårar och 

komplicerar produktionen, där det blir svårare att se mönster och likheter i tillverkningen (Dennis, 

2007) 

Ett sätt att lösa detta problem är att standardisera arbetsuppgifterna så att alla anställda utför 

arbetsuppgifter effektivt. Vid överbelastning av maskiner finns en risk för sämre kvalité samtidigt som 

säkerheten för personal minskar och slitaget på maskinerna blir större. Arbeten uppbyggt på 

överbelastning är långt i från Lean. Effektiviteten hos företagen minskar samtidigt som kvalitén på 

produkterna försämras, istället bör arbetet ske effektivt och ständigt uppläggas i syfte att minska 

belastningen på de anställda. Att reducera mura genom Just in Time och Heijunka hjälper till att 

reducera och eventuellt eliminera överbelastningsarbete, Muri. Det är viktigt att reducera muri 

eftersom överbelastade arbetare ofta löper större risk att drivas mot muda (Scott, 2014). 

3.1.4.2 Mura 

Mura definieras som ojämnheter i produktionen. Precis som muri är mura viktigt att undvika. 

Eftersom mura leder till muda. Ett sätt att minska ojämnheter är Heijunka, att jämna ut arbetet och 

utveckla processer till mer förutsägbara i enighet med princip fyra (Dennis, 2007). En av orsakerna till 

ojämnhet kan vara för stor variation av produkter, produktionsvolym, brist på planering samt 

produktionsstopp som gör det svårt att producera enlig Just in time (Scott, 2014).  

Ojämnheter i produktion leder ofta till att vissa anställda eller maskiner arbetar och utnyttjas till max, 

samtidigt som andra knappt är i arbete. Företag kan jämna ut produktionen genom att analysera hela 

produktionsår eller perioder och utifrån dessa skapa olika typer av prognoser som kan underlätta att 

fördela arbetet på ett jämnare sätt, istället för att producera olika antal dag för dag (Scott, 2014).  

3.1.4.3 Muda  

Muda på Japanska betyder slöseri och innefattar alla aktiviteter som kunderna inte betalar. Muda är 

motsatsen till värde, därför ligger fokus vid att reducera arbeten som inte är värdeadderande, dvs.  

arbetsaktiviteter som inte skapar värde för slutkunden (Dennis, 2007). Inom Lean filosofin definieras 

muda som (7+1) slöserier. Muda är i jämförelse med muri och mura, mer förekommande. Eliminering 

av muda är en av nyckelaktiviteterna i TPS, med vikt på att ständigt förbättra processer genom att 

minska och förebygga alla typer av slöserier. Här nedan beskrivs kortfattad vad de (7+1) slöserierna 

innebär. 

3.1.4.3.1 Överproduktion  

Överproduktion innebär att tillverka för tidigt, för mycket eller för säkerhetsskull. Ohno var övertygad 

att största slöseriet sker vid överproduktion eftersom det lägger grunden till många andra slöserier 

(Bicheno, 2007). Överproduktion leder till orimliga lagertider, onödiga ledtider samt att uppstådda fel 

inte upptäcks i tid (Scott, 2014). Genom att producera mer än nödvändigt löper företag risken att 

använda resurserna till felaktiga produkter och ha onödigt många produkter i arbete (PIA). Detta 

försämrar produktiviteten, produktionsflödet och kvalitén på de tillverkade enheterna (Dennis, 2007). 
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3.1.4.3.2 Väntan  

Väntan är en annan typ av muda som syftar till att vänta på material, maskiner, arbetskraft eller andra 

faktorer. Troligen är väntan, den näst största formen av slöseri som finns, som även direkt påverkar 

flödet (Bicheno, 2007). Väntetid är direkt relevant till ledtider som är en viktig del för nöjda kunder 

och konkurrenskraften. För att få ett jämnt flöde måste man minska väntetiderna eller helst eliminera 

väntetiderna, något som kan anses omöjligt men bör vara ett elementärt mål i och med att dessa tider 

inte tillför något värde (Dennis, 2007). 

3.1.4.3.3 Transport  

Företag ska sträva efter att ständigt minska transporter och avstånd. Detta görs genom att placera alla 

maskiner och utrustningar med hänsyn till processerna och flödesordningen, vilket leder till 

effektivare arbete. Onödiga förflyttningar orsakar slöseri i form av tid, energi och resurs, som inte är 

värdehöjande för slutkunden. Materialförflyttning är en sorts slöseri som är väldigt svår att eliminera 

helt och hållet men företag bör ha som mål att reducera förflyttningarna (Bicheno, 2007). Transporter 

ska betraktas som nödvändigt muda, eftersom material måste förflytta sig genom flöden men 

förflyttningen ska vara så liten så möjligt (Dennis, 2007). 

3.1.4.3.4 Överarbete  

Överarbete innebär att utföra mer än vad kunden kräver och står för onödiga rörelser och förlorad tid 

som inte leder till värdeskapande aktiviteter, eller att använda för komplicerade och kraftfulla verktyg 

än vad som är nödvändigt (Dennis, 2007). 

3.1.4.3.5 Lager  

Ett stort lager leder till att ökade ledtider och förhindrar möjligheten att upptäcka eventuella fel i tid 

(Bicheno, 2007). Det finns tre sorters lager, råmaterial, produkter i arbete och färdiga produkter. 

Tillverkning enligt Just in time, innebär att inte ha stora lager alls eftersom det döljer problemen, men 

är det nödvändigt att ha ett litet lager med färdiga produkter eller råmaterial kan det diskuteras internt. 

Dock det är viktigt att ha kontroll och fullständigt koll på PIA (Scott, 2014). 

3.1.4.3.6 Rörelse  

Onödiga rörelser är när anställda går eller anstränger sig på ett ineffektivt sätt och är troligen det tredje 

största slöseriet, vad gäller människor och sammanknytningen till maskinerna (Bicheno, 2007). 

Onödiga rörelser för människor kan bero på arbetsmiljön och tillgängligheten av utrustning och 

verktyg, som leder till ineffektivt produktion samt kan orsaka hälso-och säkerhetsfrågor. Toyota 

uppmanar alla sina anställda att vara uppmärksamma på denna typ av slöseri. Onödiga rörelser i 

relation till maskiner sker på grund av dåligt layout på arbetsplatsen, orimliga placeringar av maskiner 

och material (Dennis, 2007). 

3.1.4.3.7 Defekter  

Defekter sker när produkten inte matchar kundernas förväntningar i form och funktion, det innebär att 

all resurs som lagts på produkten går till spillo och produkten måste göras om (Scott, 2014). Defekter 

leder till extra kostnader för företaget och det är viktigt att komma ihåg att kostnaderna för att rätta till 

en felaktig enhet kan öka om de upptäcks sent i en process. Ju tidigare defekter upptäcks desto mindre 

blir kostnaderna för att korrigera problemet (Bicheno, 2007). 

3.1.4.3.8 Outnyttjad kreativitet  

Att ”skapa tänkande människor” är en av Toyotas främsta mål. Eftersom det är dessa människor som 

kan åstadkomma stora förändringar i livet. Om företag inte använder sig av den fördelen hos sina 

anställda, missar de stora chanser att nå förbättringar (Bicheno, 2007). Anställda som utför arbetet vet 

och har kännedom om bristerna. De har fördelen att se alla processer från början. De har förmågan att 
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förbättra processen ännu mer och eliminera muda genom sina kreativa idéer. Om företag vill förbättra 

sina processer och producera kvalitétsprodukter måste de lyssna på sina leverantörer, kunderna och 

hela kedjan från råmaterial till färdiga produkter som hamnar hos kunderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Samband mellan muri, mura och muda 

Om företag vill nå förbättringar måste de förstå förhållandet mellan dessa tre kategorier av slöseri. 

Förbättringar kan uppnås genom att först fokusera och behandla slöseriet av mura och muri, som ger 

synbara resultat på längre sikte, i motsats till att börja och fokus på de sju (eller åtta) slöseri av muda 

som har direkta synbara och ekonomiska påverkan på systemet (Scott, 2014). Dessa tre typer av 

slöseri kompletterar varandra och ingår i en och samma kedja. För att nå förbättringar måste företag 

reducera och eliminera alla tre typer av slöseri. Detta är aspekten för företag som vill öka sin 

effektivitet och lönsamhet.  

Exempelvis som tidigare nämnts överproduktion är en av de värsta slöserierna av muda som orsakar 

mura i systemet, eftersom företag producerar inte sina produkter enligt Just-in-time systemet. Dessa 

systemet fungerar inte optimal. Faktum är att det finns mura i systemet som orsakar muri, i samband 

med att arbetet inte kommer genom ett jämnt flöde och arbetare tenderar att gå från ”aktivitetsnivå till 

inaktiva väntetider” (Scott, 2014). Genom att minimera lagernivåer, producera enligt Just-in-time 

principen, Heijunka och standardisering kan företag minska muri och mura vilket i slutändan minskar 

muda i systemet (Scott, 2014). 

Det viktiga är att förbättringar inte kan nås utan att bekämpa alla tre typer av slöseri. Reducering av 

muri, mura och muda öka chanser att leverera de perfekta produkter till kunderna, som bör vara det 

slutgiltiga målet för alla företag som vill sänka produktionskostnaderna i försörjningskedjan (Osono. 

et., al.2008)  

3.1.6 Fem Varför  

En av Toyotas omtalade metoder som ingår i ”Kaizen” är fem varför. Denna metod är ett enkelt och 

effektiv sätt för sökning av problem med avseende på rotorsaker (Liker, 2009). Att fem gånger fråga 

varför, vid uppstådda fel, leder till att fokusen ligger på underliggande orsakerna till problemet. För 

varje gång som ställs frågan fördjupas undersökningen mot källan till felet (Bergman & Klefsjö, 

Figur 4 Exempel på slöseri enligt Lean Production (Blücher & Öjmertz, 2007) 
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2007). Varje gång frågan ställs, leder det till en orsak till problemet. Efter ett antal gånger frågor ställs 

och besvaras, ökar möjligheten att finna grundorsaken. Fem varför är en smidig metod som hjälper 

företag att åtgärda felen för att samma problem inte upprepas. 

 

 
Tabell 1 Fem varför-metodens undersökande frågor, The Toyota way (Liker, 2009). 

 Problemnivå  Åtgärd i relation till problem 

 
Det finns en olje-pöl på 
verkstadsgolvet 

Torka upp oljan 

Varför?  Därför att maskinen läcker olja Laga maskinen 

Varför? Därför att packningen har blivit 
dålig  

Byt ut packning  

Varför? Därför att vi köpte packningar 
tillverkade av sämre material  

Ändra specifikationer på packningarna 

Varför? Därför att vi fick packningarna till 
ett bra pris 

Ändra inköpspolicy 

Varför?  Därför att inköparen värderas efter 
kortsiktiga kostnadsbesparingar  

Ändra värderingspolicy för inköp  

                            

3.1.7 Standardisering 

Ett standardiserade arbetssätt är nyckelfaktorn för tillverkning av kvalitetssäkrade produkter.  

Standardisering är den vinnande strategin som involverar alla partner och leverantörer i en och samma 

kedja (Dennis, 2002). Denna strategi hjälper både företag och leverantörer att erhålla den utlovade 

kvalitén till sina kunder (Liker, 2009). Standardisering är en form av styrning som samordnar arbetet 

på ett effektivt sätt och är grunden för eliminering av ”muda. För att eliminera muda måste 

processerna stabiliseras och standardiseras innan att de förbättras. Enlig Liker (2009) är ett 

standardiserade arbetssätt grunden för förbättringar och personalens delaktighet. Hennry Fords 

beskrivelse (1926) om standardiseringen citeras nedan 

“Dagens standardiserade arbetssätt är det n dvändiga fundamentet på vilket morgondagens 

förbättringar kommer att vila på. Om ni tänker på standardisering som det bästa ni känner till i dag, 

men som kommer att bli ännu bättre imorgon- då kommer ni något vart. Men om ni tänker på 

standardisering som någonting som begränsar, då upphör framstegen (Liker, 2009). 

3.1.8 Heijunka 

Heijunka innebär att jämna ut produktionen i både produktmix och volym (Liker, 2009). Ett jämnt 

flöde är grunden för användning av JIT som är en viktig pelare i TPS. Utsläppning av samma antal 

order orsakar jämnt produktivitet som leder till eliminering av slöseri. Heijunka är ett verktyg som kan 

eliminera ”mura” som innebär ojämnhet och obalans i produktionens arbetsbelastning och för att 

undanröja mura krävs ett effektivt och kontinuerligt flöde. Genom att använda heijunka, bekämpas 

också muri (Liker, 2009). 
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3.1.9 Spagetti diagram  

Spagetti diagram är en metod för effektivisering av en Layout. Diagrammet visar förflyttningen av 

både material och informationsflöde på ett visualiserade sätt som gör det möjligt att spåra flöden i ett 

företag(Bicheno, 2004). Diagrammet kan användas för omplacering av maskiner och material med 

syfte på förbättringar, eliminering av onödiga rörelser och transporter samt analys av företagets nuläge 

innan förändringar sker för framtidatillstånd(Bicheno, 2004). 

Diagrammet ritas på plats under observationer på distans och tid av medarbetarnas rörelse och material 

förflyttning genom företaget. Det är bra att använda sig av olika färjar för olika flöde på en färdig 

layout. Detta hjälper att förstå bättre förflyttningen för varje flöde innan genomföring av några 

förändringar inom företaget(Liker, 2009).    

3.1.10 Jidoka 

Jidoka är en av TPS huvudpelare som har en lång historia och kommer tillbaka till ”Toyodas kända 

vävstol” som hade en speciell funktion, nämligen stannade arbeta när en tråd gick av (Liker, 2009). 

Jidoka innebär att stoppa processen om något går fel och bygga kvalitéprodukter genom att göra rätt 

från början. Metoden skapar förutsättningar för kvalitetssäkrade produkter. Jidoka är en väldigt bra 

metod för att minska och eliminera defekter som ofta är kostnadssamma och kräver mycket arbete att 

åtgärda (Petersson .et., al, 2009). Utan att gå och se med egna ögon den faktiska platsen som 

problemet finns, blir det svårt att komma till några lösningar. Därför” genchi genbutsu” har en 

avgörande roll i Jidoka och inbyggdkvalité.  

Inom TPS ”genchi genbutsu” innebär att ”gå till den faktiska platsen för att se den faktiska situationen 

för att förstå"(Liker, 2009). Att åtgärda ett fel utan att se den leder till massa onödiga papper arbete 

och inga lösningar till problemet.  Detta är den femte principen enligt ”Liker” i boken ”The Toyota 

Way” för TPS(Liker, 2009). 

 ”Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att kvaliteten blir rätt från 

början." 

3.1.11 Just In Time 

Just in time innebär att producera det som kunden vill, i rätt mängd och rätt tidpunkt. JIT anses vara en 

av TPS grundsten som skapades för material hantering i ett värdeflöde(Bergman & Klefsjö, 2007). 

Med JIT principen ska företag ökad sin konkurrenskraft, minimera kostnader och tillfredsställa 

kundens behöv. För att nå målet med JIT ska företag erhålla ett standardiserat arbetssätt och ha ett 

dragande system i sitt flöde. Dessa anses vara nyckelfaktorer för implementering av JIT(Rother & 

Shook, 2004). I ett dragande system produktionen startas efter ett behov i flödet signaleras. På detta 

sätt blir det lätt att upptäck fel i systemet, eftersom processen inte signalerar ett behov till efterföljande 

seg i produktionen(Petersson et al, 2009). 

Företag producerar inga produkter innan att kunden uttrycker ett behov. På detta sätt förhindras 

överproduktion och företag kan reagera på förändring och variationer i efterfrågan snabbt, samt 

minska lagernivåer så mycket så möjligt, öka flexibiliteten och upptäck eventuella fel i tid är några av 

de fördelarna med JIT (Liker, 2009).  

3.1.12 Swimlane  

Swimlane eller affärsprocess diagram är en process flödesschema som är baserad på olika ”simbanor” 

eller körfält. De olika banorna eller körfälten presenterar olika avdelningar eller yrkeskategori som är 

involverade i affärsprocessen. I dessa bannor placeras alla aktiviteter som ske i respektive flöde (bana) 

i sin tidsordning på ett visualiserad och effektivt sätt (Petersson at. al., 2009). Swimlane visar och ger 

tydliga informationer om vad som görs, av vem, när en uppgift är klart och hur lång tid tar den. 



 

19 
 

Genom att hålla isär de olika simbanorna på process kartan blir det lättare för den ansvarige/ avdelning 

att se om schemat presenterar ordningen i deras affärsprocess och samtidigt att alla anställda kan se sin 

roll tydligt och klart (Bruns, 2007).  

För att rita ett swimlane diagram repeteras samma arbetsmetodik från avdelning till avdelning. Arbetet 

börjar med att utgå från informationskällan steg för steg och visa tydligt resultat för slutet av flödet i 

processen. Flödesdiagrammet ska inte vara komplicerat. Den ska ha en strukturerat arbetsmetodik, 

enkel att rika och enkelt att förstå. Swimlane diagram har blivit en rekommenderat metod för att 

dokumentera och kartlägga affärsprocesser på ett effektivt sätt. Diagrammet identifierar alla de viktiga 

och ingående stegen i flödet på ett visualiserad och effektivt sätt(Ljungberg & Larsson, 2001) 

Syftet med kartläggningen är att förbättra flödet. Därför det är viktigt att flödet innehåller båda 

kvalitativa och kvantitativa data. Att observera på flödet är viktig bland kvalitativa data, eftersom de 

inblandade personer som jobbar med flödet kan beskriva hur flödet fungerar eller den borde fungera 

enligt sina egna uppfattningar. Men ofta variationer på arbetet, brist på konversation mellan 

avdelningarna och de inblandade personer förekommer som är en del av problemet när kartläggningen 

utförs. I den kvantitativa delen finns det olika parameter som resurser, varaktighet, manuella och 

elektroniska informationsflödet som påverkar flödet och börs bevaka( Mazur & Chen, 2008) Genom 

att observera på den kvalitativa och bevaka av den kvantitativa delen kan företag reducera och 

eliminera de icke värdeadderande aktiviteter och förbättringar kan äga rum i flödet. 

 

 
  

Figur 5 Swimlane diagram, Alfa Laval 
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3.1.13 Värdeflöde 

Värdeflöde innebär alla aktiviteter från råmaterial till slutprodukten, som utförs för att producera en 

produkt eller tjänst.  Aktiviteter består av både värdeskapande och icke värdeskapande. Men det är 

bara slutkunden som ligger bakom alla dessa aktiviteter och definierar värde(Rother & shook, 2004). 

Därför ligger fokus inom ”Lean produktion system” på kunden som betalar bara för det process som 

levererar värdeskapande arbete (Liker, 2009). Värde är motsatsen till Muda (slöseri) som ska 

reduceras eller elimineras. Enligt Womack och Jones företag måste ständigt öka och förbättra den 

andel av arbeten som är värdeskapande jämför med icke värdeskapande. Han menar att företag kan nå 

detta mål på två olika sätt, genom att optimera den tid som är värdeskapande eller reducera och 

förebygga slöseri(Womack & Jones, 2003).  

Kunden sätter värde på produkten. ”Alltid när det finns en produkt avsedd f r en kund, så finns det 

också ett värdefl de.  tmaningen ligger i att se detta fl de” (Womack & Jones, 2003). Värdeflöde för 

en produkt innehåller båda material och informationsflöde. Fokus ligger på de aktiviteter som är 

värdeadderande och kunden är villig att betala för, annars allt som görs och inte skapar värde är slöseri 

(Muda). 

3.1.14 Värdeflödesanalys 

En metod för effektivisering av värdeflöde i Lean produktions system är värdeflödesanalys som 

kartlägger värdeflöden genom en verksamhet.  Med denna metod som användes i TPS kartlägges både 

material och informationsflöde i detalj från råmaterial till att färdiga produkten som hamnar hos 

slutkunden. Kartläggningen innehåller båda värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter av 

företagets värdeflöde (Rother & Shook, 2004). Metoden ger en snabb överblick över alla processer 

och aktiviteter som utförs för tillverkandet av en detalj. Kartläggningen sker med observationer av 

processer från leverantör till kund. Metoden kallas också för papper och penna. Eftersom ritningen 

genomförs med papper och penna på arbetsplatsen genom noggranna observationer på de olika 

ingående faserna i ett produktionssystem(Dennis, 2007).  

Värdeflödesanalys visar sambandet mellan materialflödet och informationsflöde med avseende på 

material, information, processteg och tid i en process karta. Informationsflöde är väldigt viktigt när 

kartläggningen av materialflödet genomförs, eftersom det är informationsflödet som säger vad som 

ska hända, när en produkt ska tillverkas och hur ska det gå vidare i processen. Rother och Shook påstår 

att material och informationsfl de är som två sidor av ett mynt, både fl den måste ritas”. Kartan ritas 

med hjälp av standardiserade symboler till exempel för lager, process, kund, leverantör och 

mera(Rother & Shook, 2004).  Utifrån kartläggningen för material och informationsflödet användes 

värdeflödesanalys för identifiering av slöseri och flaskhalsar i ett produktionssystem(Liker, 2009).  
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Enligt Rother och Shook (2004) språket för” Lean” är värdeflödesanalys. För att förstå detta språk på 

rätt sätt ska kartläggningen ske genom fakta insamling på plats och inte på något slag datainsamlingar 

eller personliga erfarenheter (Rother & Shook, 2004). Förutom att kartläggningen som är en visuell 

bild av förflyttningen av både flöden (material & informationsflöden) från ett annat perspektiv, vi kan 

se och identifiera all sort muda (slöseri) och flaskhalsar som begränsar hela flödet.  

Värdeflödekartan skapar förutsättningar för att se och förstå verksamheten och gör det klart och tidlig 

för alla anställda att se hur information och materialflödet hänger samman från start till mål. Kartan 

underlättar implementeringen från fabriksgolvet hela vägen till ledningen inklusive 

planeringsavdelningen (Bicheno, at. al., 2007) 

 

  
 

 

 

                                           

En värdeflödesanalys genomförs i tre steg. Men det är viktigt att välja och fokusera på en 

produktfamilj. Det är svårt och komplicerat att kartlägga flöden för många produkter, eftersom utifrån 

kunden perspektiv det är helt ointressant att kartlägga alla produkter(Rother & Shook, 2004). Nedan 

beskriver vi kartläggningen av nuvarande tillståndet och de två andra stegen, kartan över framtida 

tillstånd och handlingsplan för genomförandet lämnar vi över på grund arbetets omfattning och 

förstagets begäran. Utifrån nulägetillståndet identifieras och elimineras olika typer slöseri (Muda) samt 

eventuella flaskhalsar, därefter föreslås förbättringsförslag. 

 

Figur 6 Värdeflödesanalys nuläge, Lära sig se, (Rother & Shook, 2004) 

Figur 7 Material- och informationsflöde (Rother & Shook, 2004) 
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3.1.14.1 Kartläggning av befintliga tillståndet   

Innan kartläggning av nuläget det är viktigt att börja och ta reda på hur verksamheten fungerar för att 

minimera risken att böja med fel process. Först börjas arbetet med att välja en produkt eller 

produktfamilj. Kartläggningen börjar med vandring och ritning av processer på verkstadsgolvet genom 

observationer med egna ögon ”genchi genbutsu” som är en viktigt och avgörande princip i TPS. Detta 

görs för att se de eventuella problemen och iaktta slöseri både på material och 

informationsflöde(Liker, 2009). Informationsflödet ritas i översta delen av pappret från höger till 

vänster i motsats med materialflödet som börjar i nedre delen i pappret från vänster till höger med all 

detaljerade informationsfakta som cykeltid, ställtid, antal skift och personal för varje process med 

mera. För att visa den totala tiden för en produkt ritas en tidslinje undermaterialflödet(Rother & 

Shook, 2004). Det är viktigt att vid kartläggningen och analysering av ett flöde avgöra vilka aktiviteter 

är värdeskapande, icke värdeskapande och icke värdeskapande men nödvändigt.  

 Värdeskapande: aktiviteter som kunden är villigt att betala för  

 Icke värdeskapande: aktiviteter som skapar inget värde för slut kunden som väntetid 

 Icke värdeskapande men nödvändigt: aktiviteter som inte skapar värde men är nödvändigt som 

underhåll  

 
Figur 8 Värdeskapande och icke värdeskapande tid (Blücher & Öjmertz, 2007) 

3.1.14.2 Flaskhals  

En flaskhals är en processteg i ett flöde som begränsar och bromsar det övriga flödet i resten av 

tillverkningen. Flaskhals begränsar tillverkningshastigheten för hela företaget. Det är viktigt att veta 

vart i flödet de ligger, eftersom det är ”flaskhalsarna som styr flödet” (Bicheno.  J, 2007). Om en 

flaskhals stannar, stannar produktionen på hela fabriken och att ”förlora en timme vid en flaskhals 

innebär att förlora en timme för hela systemet (Olhager, 2000). Flaskhalsar har låg kapacitet i hela 

produktionskedjan och därför måste företag identifiera, förbättra och utnyttja de maximalt. Flaskhalsar 

i företag behöver inte vara fasta utan de kan för flytta sig genom systemet. Detta händer i företag till 

exempel med variation produkterna. För att motverka en flaskhals finns det två olika sätt att angripa, 

det ena är en kortsiktig lösning och den andra är en långsiktig lösning (Krajewski & Ritzman 2002). 

En kortsiktig lösning kan till exempel vara deltidsanställda eller olika former av övertidsarbete och en 

långsiktig lösning kan vara investering på nya maskiner och anställda mera personal (Krajewski & 

Ritzman, 2002)  

 

Ett processflöde är som en kedja samman kopplad av flera processer och det finns ett ordspråk som 

säger att” ingen kedja är starkare än sin svagaste länk”. Därför det är avgörande för företag att 

förbättra den del av kedjan (flaskhalsen) som är mindre stark inte hela kedjan och fylla på lager i takt 

med flaskhalsen hanteras (Bicheno. J, 2007).  
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3.1.15 Fem S 

5S är en av TPS enkla och effektiva metoder som är grunden för kaizen-förbättringar. Metoden 

används för att uppnå den optimala arbetsmiljön på medarbetarnas arbetsplats och leder till högre 

effektivitet (Sederblad, P. 2013). Namnet 5S är från fem Japanska ord som börjar på bokstaven ”S” 

och nedan beskriv de av Sederblad, 2013. 

 Sortera (Seiri) de verktyg och material som är nödvändiga och ska vara tillgängliga från de 

som inte är nödvändiga för arbetsplatsen  

 Systematisera (Seiton) de verktyg som är nödvändiga, ge dem en lämplig och given plats 

samt se till att de också är lättillgängliga. 

 Städa allt (Seiso) regelbundet varje dag och gör en större städning i slutet av veckan. 

 Standardisera (Seiketsu) det som utförs dagligen och använd enkla och visuella listor för det 

arbete som ska göras under dagen samt se till att det också blir rutin för varje dag.  

 Se till att (Shitsuke) ordningen håller genom att göra det som rutin och ha planer för att 

förbättra listor och metoder som ska göras dagligen. 

 

5S metoden gör det enkelt att få ordning och reda på arbetsplatsen, med syfte att bekämpa och 

eliminera olika former av slöseri. Denna metod gör det möjligt för medarbetarna att ha tillgång till det 

som behövs i den tidpunkt de behöver det. Detta i sin tur leder till bättre kommunikation, bättre 

utnyttjande av arbetsytan och slutligen förbättrar 5S processer i sin helhet (Sederblad, P. 2013) 

  

Figur 9 Flaskhals, The Toyota Way (Liker, 2009) 
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4. Resultat 
Nedan presenteras generella drag av Alfa Lavals arbete mot Lean. En processbild förklarar vägen till 

de valda komponenterna i studien samt i vilka celler dessa produceras. Nulägesanalys av 

materialflödet för alla följda komponenter, samt för informationsflödet är beskrivna i detta kapitel. 

Slutligen finns även beräkningar på taktider för olika skift. 

4.1 Lean på Alfa Laval 
Alfa Laval och Lean 

Alfa Laval utvecklade sitt eget produktionssystem när företaget implementerade Lean principerna. 

Produktionssystemet ALPS (Alfa Lavals Production System) tillämpades inom företaget först 2007. 

ALPS bygger på filosofierna Six Sigma och Lean, där ALPS är ett strukturerat arbetesätt som inriktar 

sig mot alla Alfa Lavas organisationer runt om i världen. Med hänsyn till olika kulturer och 

arbetsmiljöer kan implementeringen av ALPS variera beroende på vart i världen organisationen finns. 

Implementeringen av ALPS på fabriken i Eskilstuna kanske skiljer sig från hur ALPS implementeras 

på Alfa Laval fabriker runt i världen, exempelvis fabriken i Indien. Däremot är riktlinjerna och målen 

gemensamma för hela företaget.  

 

 

 

På fabriken i Eskilstuna tillämpas ALPS genom en sexmånaders planering, 

med rapporteringar på resultattavlor varje månad, i syfte att säkerställa 

kvalitét och effektivitet i företagets problemhantering och 

förbättringsarbeten. Några av de områden av ALPS som hittills har 

inkluderad i fabriken i Eskilstuna är  

 Ledarskap och kultur 

 Organisation 

 5 S 

 Standardiserade operationer 

 7 Muda (slöseri) 

 Problem lösningsprocess (DMAIC) 

 TPM (Total Productive Maintenance) Underhåll 

Förbättringsarbetet på Alfa Laval, drivs genom olika förbättrings-system, beroende på problemets 

komplexitet, där problem rapporteras och utreds. Mindre komplexa problem (problem som bör lösas 

inom 24 timmar), interna revisioner av ISO 9001:2008 och ISO 14000:2004, krav eller anspråk, 5S 

revisioner och andra vardagliga problem tas upp på de dagliga statusmötena, där dessa problem sedan 

kan klaras ut på veckomötena. Om ett problem är mer komplex och överstiger denna tid utförs 

DMAIC metoden för utredning av problemet. För ännu mera komplexa problem skapas ett Green- 

eller Black Belt projekt. 

Ett Green belt projekt måste generera en DPMO (defekt per miljon möjligheter) minskning på 25 % 

eller en årlig kostnadsbesparing på minst 5k €. Kraven för ett Black belt projekt är en DPMO 

minskning på 50 % eller en årlig besparing på minst 50k€. PROMAL som används för de allra mest 

Figur 10 ALPS Logo 

http://share.alfalaval.org/initiatives/alps/Pages/ALPS-5-years-2013!.aspx
http://share.alfalaval.org/initiatives/alps/Pages/ALPS-5-years-2013!.aspx
http://share.alfalaval.org/initiatives/alps/Pages/ALPS-5-years-2013!.aspx
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komplexa frågorna, står för Project Management Alfa Laval och innebär en modell som beskriver 

processer, roller och ansvar för utförande personer, samt obligatorisk dokumentation som ska utföras. 

 

Figur 11 DMAIC inom ALPS 

4.2 Produkt beskrivning  
Sedan starten för Alfa Laval, har separatorer haft en central del för verksamheten i Eskilstuna. På 

fabriken i Eskilstuna tillverkas många olika separatorer med olika funktioner och av olika storlekar. 

Allmänt är en separator en anordning som använder centrifugalkraft för att separera vätskor från andra 

vätskor, fasta partiklar från vätskor och på senare tid används tekniken även för separering av partiklar 

från gaser (Alfa Laval, 2014). I detta arbete har författarna valt att inte beskriva i detalj hur en 

separator (och de ingående komponenter som har blivit kartlagda) fungerar.  

En av dessa separatorer som tillverkas är Bellman 2, Tetra pack MR 900, som representerar cirka 45 

till 50 % av företagets tillverkning. Efter diskussion med ledningen på företaget, togs beslut om att den 

produkt som ska behandlas i detta examensarbete, blir den produkt som tillverkas och säljs mest, dvs. 

Bellman 2, Tetra pack MR 900. Den resterande delen av tillverkningen utgörs av många andra olika 

separatorer som skiljer sig mycket i storlek, funktion och användningsområde, därför vore det inte 

lönsamt att följa någon av de andra produkterna då det i detta arbete önskas att analysera den totala 

produktionen. För att kunna se brister och utveckla processer på ett företag som tillverkar en stor mix 

av olika produkter, krävs att analysen utgörs av behandlingar av den produkt som är representerande 

för företaget i fråga, dvs. den produkt som företaget mest arbetar med.  

I en Bellman 2, Tetra pack MR 900 ingår cirka 650 komponenter, 250 av dessa komponenter är 

inköpta och resten tillverkas i företaget. För att bryta ned detta ännu mer, diskuterades vilka 

tillverkande komponenter som arbetet ska beröra. Tillsammans med ledningen, togs beslut att 

värdeflödesanalysen ska behandla de mest viktiga och tidskrävande komponenterna i Bellman 2, Tetra 

pack MR 900. De valda komponenterna tillverkas över fem celler, där varje cell ständigt producerar 

samma produkter, exempelvis C1 tillverkar alltid stativ överdel och stativ huv, dock finns det olika 

varianter och konfigurationer av komponenterna. 
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Figur 11 nedan visar vägen till valda produkten samt i vilka celler komponenterna i fråga tillverkas.   

 

 

Figur 12 Vägen till vald produkt 
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4.3 Beskrivning av nuvarande processer - materialflöde 
Nedan beskrivs de celler som behandlats i denna forskning. Beställningar sker löpande men 

tillverkningsavdelningarna får ut beställningar en gång i veckan i form av boxar med en mix av olika 

produkter. Dessa boxar ska då produceras och vara färdiga inom det som företaget kallar för 

periodprogram. Periodprogrammen är för de flesta celler en tidsperiod på två veckor, med undantag 

ifrån cell 1 som har ett periodprogram på tre veckor. Alla flöden för de olika komponenterna har 

studerats på samma vis, dvs. kartläggning i enighet med en vfa. En process, avsyning, kan ske på två 

olika sätt, antingen är det en ”ögon-avsyning” direkt på plats av personal i fråga, eller så är det 

avsyning i ett mät-rum, där avsyningen sker i avancerade maskiner med precisionssäkerhet. Figuren 

nedan visar layouten på fabriken, vart cellerna finns och även vart stationer eller maskiner är 

placerade. Dock berör detta arbete inte C6 & C9. I figuren nedan visas vilka celler som berörs och vart 

dessa ligger.  

 

Figur 13 Layout, Alfa Laval 
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4.3.1 Cell 1 - Frames 

I cell 1 har två flöden kartlagts, två produkter har följts från råmaterial till lager för montage. Enligt 

figur 14 tillverkas på cell 1”Frames”, dvs. stativ. Stativöverdel, den första komponenten som 

analyserats ingår i det periodprogram som löper över tre veckor. Processrutor med röd färg syftar på 

gemensamma resurser mellan cell 1 och cell 2.  

 

 

 

 

 

 

 

I figur 17 visas tydligt vilka processer som råmaterialet går igenom innan slutprodukten är färdig för 

montering. Svets, slip, blästring, tvätt, maskinbearbetning (fräs, svarv, borr, gängning osv.) och 

avsyning är de processer som utförs på cell 1, där vissa processer upprepas vilket kan ses på 

kartläggningen av cell 1, exempelvis ser vi att produkten utsätts för svetsbehandlingar fyra gånger. 

Processerna för stativ-huv syns i figur 18. Boxutsläppen, släppningen av beställningar, sker varje 

fredag, där hela boxen ska vara färdig för lager fredagen tre veckor senare. Cell 1 tillsammans med 

Cell 2, är de celler med i princip enbart handarbete, där nästan alla processer utförs manuellt, därför 

krävs kvalificerade handarbetare per station och process. Figuren nedan visar layouten av Cell 1.  

  

Figur 14 Layout Cell 1, Alfa Laval 

Figur 15 Stativ-överdel, Alfa Laval 
Figur 16 Stativ-huv, Alfa Laval 
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4.3.1.1 Muri & Mura 

Mura 

Flödesobservationen visade att arbetsfördelningen över cell 1 tenderade att vara ojämn. Ibland stod det 

flera komponenter vid in-kön för olika stationer i väntan på att bearbetas, samtidigt som det ibland inte 

fanns något material alls och personal endast vänta på material för att arbeta. Detta sågs flertalet 

gånger på framförallt slipavdelningen.  

Muri 

Observatörerna kunde vissa gånger se att överbelastning av personal kunde förekomma under vissa 

perioder på cellen, framförallt på slipavdelningen. Överbelastning på cell 1 är oftast relaterade till 

produkter som måste omarbetas (defekter). Dock sågs ingen konstant överbelastning. 

4.3.1.2 Muda 

4.3.1.2.1 Transport 

Första slöseriet som observerades på cell 1 var transporten av komponenter (stativ-överdel) från 

svetsbåsen till stationen ”skärhöjd”. Avståndet från svetsbåsen till skärhöjd är 55 meter, därifrån är det 

sedan 50 meter till tvätt stationen, dvs. totalt 105 meters transport, se bilaga spagettidiagram. Stativ-

huv transporteras från första processen till sista processen på kartan totalt 154 meter, transport till 

lager från första processen är på 204 meter. Stativ-överdel, från första till sista processen 394 meter, 

från första processen till lager 424 meter. 

4.3.1.2.2 Defekt  

Omarbete förekommer ofta på cell 1, framförallt för slip- och svetsbåsen. Vid flera fall observerades 

att komponenter inte erhöll önskad kvalitét, och behövde därför bearbetas och i de allra flesta fallen 

fick handarbetarna ta på sig detta arbete, dvs. svetsarna och sliparna.  

4.3.1.2.3 Väntan 

Den allra största och mest förekomna slöseriet är väntan. Väntan på material, framförallt material som 

ska levereras mellan olika stationer. Ibland har även observerats att väntan förekommer trots att både 

material och personal finns tillgängligt. Vid en viss process, skärhöjd, har det flera gånger observerats 

att material och maskin väntar på personal. 

4.3.1.2.4 Lager 

Stora lagernivåer är också en typ av slöseri som iakttagits i denna studie. Fabrikens alla lager har 

kontrollerats och samtliga visar på stora lagernivåer, vissa i mer utsträckning än andra.  

4.3.1.3 Jidoka 

Att processer stannades upp för att åtgärda fel eller brister kunde noteras på cell 1. Stannandet av 

blästermaskinen är det främsta exemplet på Jidoka. 

4.3.1.4 5S 

Att avdelningen arbetar mot 5S kunde ses genom hela cellen, allra tydligast på svetsbåsen där det 

alltid varit rent och verktygen alltid varit på rätt plats.  
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Figur 17 Stativ-överdel 

Figur 18 Stativ-huv, Alfa 
Laval 
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Stativ-huv, den andra komponenten som kartläggs på cell 1, utsätts i princip för samma behandlingar 

och operationer som stativöverdel, men skillnaden här är att processerna inte upprepas lika mycket 

som tillverkningen av stativ-överdel, vilket kan ses i figur 18.  

I figuren mellanlager kan utläsas att det finns tre olika värden på varje lager mellan processerna, dessa 

är värden som författarna anser nödvändiga (och värden som uppskattas av ledningen) för att få ut den 

procentuella beläggning av alla olika Bellman-komponenter, och just den Bellman komponent som 

utreds i vfa: n, då värdet högst upp står för totalt antal produkter i lager, värdet under står för totalt 

antal Bellman-produkter i lager, följt av totalt antal av produkt som följs, dvs. alla produkter med 

samma artikelnummer som artikeln som kartläggs.  

2
2
1

 

Figur 19 Mellanlager 

4.3.2 Cell 2 – Frame components 

Vid cell 2 tillverkas frame components, här valdes två andra komponenter för kartläggningen, Cyklon 

och Huv. På samma sätt som cell 1 studerades flödet från råmaterial till lager, dvs. färdig komponent 

för montage. Boxutsläppen i denna cell sker varje fredag, med planeringen att alla order som släppts i 

samband med boxen, ska vara färdiga fredagen två veckor senare, alltså periodprogram på två veckor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklon-tillverkningen utsätts för en unik process som ingen annan av de komponenter som studerats i 

denna forskning gör, se figur 20. Denna process, betning (89701 på kartan) är en kemisk behandling 

av materialet, där materialet ifråga utsätts för höga värmebehandlingar för att sedan stärkas av kemiska 

behandlingar. Resterande processer är i likhet med processerna i cell 1, dvs. svets, slip, 

maskinbearbetning, blästring och avsyning. Skillnader finns dock i upprepningar av olika processer.  

Studeras huv-tillverkningen däremot, syns i enighet med figur 21 att processerna är betydligt mindre, i 

både antal och variation. Alltså utsätts inte materialet för lika många bearbetningar som vid andra 

hittills kartlagda komponenter, totalt utsätts materialet för fem bearbetnings-processer och en 

avsyning. Dessa fem bearbetnings-processer är inte av fem olika sorter, utan endast i form av tryck 

svarv (första processen i flödet) och därefter svarv, i tre olika tempon. Detta kan jämföras med 

förslagsvis tillverkningen av stativöverdel i cell 1, som går igenom 17 steg innan produkten är färdig 

för att köras till lager för montering. Figuren nedan visar layouten av Cell 2.   

Figur 20 Layout Cell 2, Alfa Laval 

Figur 20 Cyklon, Alfa Laval 
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4.3.2.1Mura 

När flödet på denna cell och observerades sågs att arbetsfördelningen över cellen ibland var ojämn, 

framförallt på slip- och svetsbåsen. Liknande scenario som vid cell 1 kunde noteras på cell 22, alltså 

att det ibland stod flertalet produkter i väntan på att bearbetas, samtidigt som det ibland inte fanns 

något material alls och personal endast vänta på material för att arbeta. 

4.3.2.2 Muda 

4.3.2.2.1 Transport 

Från process nummer 6-8 på vfa: n färdas en cyklon totalt 120 meter. 60 meter från process nummer 6 

(Slip) till process nummer 7 (Betning) och sedan tillbaka till Slip, som är den nästkommande 

processen. Totala transporten för cyklon mellan processerna är 331 meter, och till färdiglagret 356 

meter. För huv gäller 62 meter mellan processerna och 92 meter till färdiglagret. 

4.3.2.2.2 Lager 

Liksom vid cell 1 studerades lagernivåerna för cell 2 och stora lagernivåer kunde konstateras. 

4.3.2.3 5S 

Även denna avdelning arbetar mot 5S, detta kunde ses över hela cellen, framförallt vid trycksvarven 

där verktygen är bra positionerade mot tillhörande maskin.   
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Figur 21 Cyklon 

Figur 22 Huv, Alfa Laval 
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4.3.3 Cell 3 – Bowl component 

Vid denna cell har de två mest representativa komponenterna valts ut för observation, kulkropp och 

låsring. Till skillnad från cell 1 och cell 2, sker det mesta över cell 3 av maskiner och inte direkta 

handarbeten. Både kulkropp och låsring utsätts för maskinbearbetning, penetrant-behandling, blästring 

och avsyning. ”Penetrant-behandling” är en process som utförs i syfte att ytkontrollera vissa 

komponenter med höga kvalitétskrav på ytorna ur säkerhetsaspekter. Behandlingen går till genom att 

en person först sprayar ett visst medel över komponenterna för att sedan köra in dessa under UV-ljus i 

syfte att synliggöra eventuella sprickor, repor eller andra ytavvikelser på komponenterna.  

Boxutsläppen sker på denna cell varje torsdag, och här är periodprogrammen på två veckor. 

Processrutor med brun färg syftar på gemensamma resurser mellan cell 3 och cell 4. 

4.3.3.1 Muda  

4.3.3.1.1 Transport  

Stort avstånd kunde iakttas mellan olika processer. Från maskinbearbetningsprocessen till mätrummen 

är det hela 105 meter. Totalt transporteras kulkroppen 120 meter mellan processerna, och sedan 

ytterligare 10 meter till slutlagret. Låsringen färdas 190 meter mellan processerna och fram till 

slutlagret från första processen har låsringen transporterats 215 meter.  

4.3.3.1.2 Lager 

Vid observation av lagren för cell 3 kunde stora lagernivåer konstateras. 

4.3.3.2 5S 

På denna cell kunde 5S arbete noteras.  

Figur 23 Layout Cell 3 
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4.3.4 Cell 4 – Small bowl components  

På cell 4 tillverkas komponenten fördelare, se figur 26. Analysen har vid denna cell behandlat endast 

en komponent, en fördelare. Unikt för denna produkt och cell är att produktionen sker tillskillnad från 

de andra cellerna, över två periodprogram, dvs. tillverkningen av en fördelare löper över fyra veckor, 

två periodprogram. Maskinbearbetning, svets, svarv, slip, blästring och avsyning är de styrande 

processer vid tillverkning av en fördelare. I figuren 28 visas tydligt vilka processer som äger rum i 

tempo 1 (första periodprogrammet) och tempo 2 (andra periodprogrammet). De två olika tempona är 

avskilda genom en rak linje som skär mitt i ritningen, där siffran 2 under linjen representerar arbetet 

som sker under de två första veckorna. Liksom vid cell 3, släpps orderboxarna ut varje torsdag.  

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4.1 Muda 

4.3.4.1.1 Transport 

Transporten mellan processerna för en fördelare är 230 meter, och från flödets början till slutlagret är 

avståndet 245 meter.  

4.3.4.1.2 Lager  

I likhet med lagernivåerna på föregående cellers lager, är även nivåerna har höga.  

4.3.4.1.3 Väntan 

Ett unikt moment för fördelare dock är hur det inom periodprogrammen (dubbla periodprogram för 

cell 4) är inräknat tid för lager i flödet, dvs. inom de 4 veckorna som flödet för en fördelare går ut 

över, åker fördelaren in på lager, efter första tempot (de första två veckorna). 

 

Figur 26 Fördelare, Alfa Laval 

Figur 16 Layout Cell 4, Alfa Laval 
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Figur 28 Fördelare 



 

38 
 

4.3.5 Cell 7 – Various Components 

Fästbricka och skruvhjulsaxel, är de två komponenter som studerats vid denna cell. Tillverkningen av 

dessa komponenter är inte lika komplicerad som tillverkningen på andra celler, flödet för båda 

komponenterna innefattar ett fåtal steg och inga steg som upprepas, se figur 30 och figur 31. 

Maskinbearbetning, slipning och mätning är de tillämpande processerna vid denna cell, vad som dock 

bör påpekas är att slipningen vid denna cell, inte ska förknippas med slipning på andra celler, då 

slipningen här sker i en maskin, till skillnad från slipningen i övriga celler som sker i form av 

handarbete av kvalificerad personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillverkningen i cell 7 skiljer sig ifrån de övriga cellerna i och med att orderna släpps ut i ”batch-

form”, dvs. tillverkning av en stycks komponenter förekommer aldrig, utan vid tillverkning produceras 

alltid komponeter i plural. Detta medför givetvis att produceringen av dessa komponenter inte 

förekommer lika ofta som tillverkningen av andra komponenter som inte tillverkas i batch. 

4.3.5.1 Muda  

4.3.5.1.1 Transport  

Trots att cell 7 är den minsta cellen av alla, är transporten för komponenterna som följts i cellen rätt så 

stora. En skruvhjulsaxel transporteras från första process till lager 185 meter, men 70 meter av dessa är 

transporter från första operationen till sista. Fästbrickan transporteras 260 meter från flödets första 

process till lagret, 140 meter av dessa sker inom cell 7.  

4.3.5.1.2 Lager 

Även här finns höga lagernivåer. 

Figur 29 Layout Cell 7 

Figur 30 Fästbricka 
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Figur 31 Skruvhjulsaxel 
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4.3.6 A1 – Montering, testning & packning 

Vid denna del av fabriken sker monteringen av komponenterna som tillverkats i de studerade cellerna 

(samt inköpta komponenter). Montörerna får orderlistor som de arbetar efter, komponenterna plockas 

ut av en lageransvarig och körs till A1. Avdelningen kan brytas ned i tre olika avdelningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6.1 A1 – Montering  

Monteringen av alla komponenter utom kulan och kulans ingående komponenter monteras vid denna 

avdelning, se figur 32. Monteringen är tidskrävande och utförs efter strikta regler och anvisningar. I 

kartan ses denna del av monteringen som en enda process, då de olika monteringsstegen räknats 

samman till en enda process.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32 Layout A1 Montering 

Figur 33 A1 Montage 
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4.3.6.1.1 Muda 

4.3.6.1.1.1 Väntan 

Flera gånger har observatörerna kunnat se att personal väntar på material för att montera ihop 

separatorer. 

4.3.6.1.2 Heijunka 

Denna avdelning är där arbetet är som mest ojämnt fördelat. Här har observationerna visat att arbetet 

forsar in som vågor. Det kan ena dagen vara helt tomt på avdelningen, och någon dag efter är 

beläggningen på avdelningen på maximal nivå.  

4.3.6.1.3 5S  

I och med att personalen ofta får vänta på material för att kunna arbeta, utförs ständigt 5S arbete på 

denna avdelning, vilket förklarar varför denna avdelning är den där implementering av 5S är som mest 

tydligast.  

4.3.6.2 A1 – Montering & Balansering kula 

Kulan och de ingående komponenterna monteras och balanseras vid denna del av A1, parallellt med 

A1 – Montering. Balanseringen av kulan sker genom en speciell balanseringsmaskin, där kulan roteras 

av balanseringsmaskinen och personal kan utläsa var det finns eventuella avvikelser i kulkroppen. 

Dessa avvikelser bearbetas sedan genom en fräs, genom manuell fräsning i syfte att få symmetri i 

kulan med avseende på vikten. Att kulans vikt är jämt fördelat är nog det allra viktigaste i hela 

separatorn med avseende på säkerheten. Väldiga vibrationer, som eventuellt leder till explosioner, kan 

uppstå om kulorna inte är balanserade och symmetriska. Dessa operationer, balansering och fräsning 

sker upprepade gånger, men i och med att det är samma processer som utförs så har dessa slagits ihop 

till en process för balansering och en process för fräsning, se figur 34. Generellt brukar kulan sättas 

upp på balanseringsmaskinen tre gånger, och fräsas tre gånger, dvs. balansering, fräsning, balansering, 

fräsning, balansering och fräsning. Beroende på om den önskade symmetrin erhålls eller inte, kan 

antalet behandlingar av processerna variera, men processerna utförs alltid på samma sätt och kan 

därför slås samman som ett enda steg för respektive process. 

4.3.6.2.1 Muda  

4.3.6.2.1.1 Väntan  

Väntan är typen av slöseri som förekommer i denna avdelning. 

 

  

Figur 34 A1 – Montering & Balansering kula 
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4.3.6.3 A1 – ”Riggen” – Testning, Puts & Packning 

Vid denna del av A1, monteras kulan in i separatorn och testas, efter regler och anvisningar, 

framförallt vad gäller körtiden på testet och volymer på avvikelser. All testning sker med vatten som 

vätska, där vattnet pumpas ut i enorma volymer av högt tryck. Denna provkörning är obligatorisk och 

är en bekräftelse för företaget att produkten som ska levereras är kvalitétssäkrad och inte kommer 

utsätta slutanvändaren för någon fara. Uppstår oönskade vibrationer, monteras kulan bort från 

maskinen och en avvikelserapport förs där sakkunniga personer utreder hur problemet bör hanteras 

och eventuellt lösas.  

I och med att maskinen brukas i ett visst antal timmar så är maskinen blöt och behöver därför torkas, 

samt putsas. Därför sker innan packningen putsning. Dessa processer har i vfa: n ritats i ett flöde, då 

dessa inte sker parallellet utan i ordningen som står i rubriken.  

 

4.3.6.3.1 5S 

Vid riggen kunde inget vidare 5S arbete åskådas. För det mesta var avdelningen stökig, där verktyg 

och redskap kunde ligga överallt.  

  

Figur 17 A1 – ”Riggen” – Testning, Puts & Packning 
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4.4 Beskrivning av nuvarande processer - informationsflöde 
På Alfa Laval i Eskilstuna finns tre olika avdelningar som hanterar informationsflödet affärssystemet 

Movex. De tre olika avdelningarna har olika roller och uppgifter i hantering av informationen och har 

ständigt kontakt via affärssystemet. Den första avdelningen som tar emot kundordern är SU (Supply 

Unit) som får order via olika kundsegment, men även ifrån enskilda kunder. Efter att SU avdelningen 

har tagit emot kundorder, förs dessa in i affärssystemet. Vid detta lag kopplas två andra avdelningar in 

i systemet, närmare bestämt CU (Component Unit) och Inköp. Tillsammans har avdelningarna 48 

timmar på sig att bestämma ett datum för leverans. SU avdelningen för in datum i systemet och 

bekräftar datum för kunden, samt bokar ett datum för montagestart, där denna bokning är avgörande 

för när tillverkningen tar fart. Efter att datum för montage och leverans har matats in i systemet 

(Movex), bryts den beställda produkten ned i komponenter, denna nedbrytning är grundläggande och 

bryter ned produkten ända in på små detaljer som skruv och mutter. Nedan visas generella drag av 

informationsflödet och kopplingen mellan avdelningarna via affärssystemet Movex, allt från 

kundorder till leverans. 

 

 

Figur 36 Förenklat informationsflöde 

 

Komponenter som ska tillverkas i fabriken ansvarar CU avdelningen för. Avdelningen ser behovet av 

tillverkning så fort en separator bokats för montagestart. CU arbetar då med att planera tillverkningen 

och skapa ”boxarna” och skickar dessa sedan till TM (Team Manager). Team managerna har direkt 

kontakt med produktionspersonal och är mellanlänken mellan CU och tillverkningsavdelningen. 

Komponenterna tillverkas sedan i de olika cellerna och registreras i Movex då komponenterna hamnar 

på lager och är redo för att monteras samman. Resterande komponenter dvs. inköpsartiklar till 

montage avdelningen sköts av inköpsavdelningen. Behovet för inköp sker precis som behovet för 

tillverkning, då en separator bokas in i Movex. Inköpsavdelningen är även ansvarig att köpa in 

material för produktionen. Dock köper inköp inte in alla artiklar efter direkta behov, utan artiklar med 

lång leverenstid beställs på prognos och uppskattning av sakkunnig person. 
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I syfte att förstå informationsflödet detaljerat, gränssnittet mellan de olika avdelningarna och se hur 

avdelningarna arbetar i detalj, ritades informationsflödet på ett Swimlane diagram, se bilaga. 

4.5 Beräkningar 

Den totala tillverkningen på fabriken sker över tre arbetsskift, med undantag från maskiner som jobbar 

eller är bemannade under två skift eller ett skift. Alltså är det inte samma antal skift per station över 

hela fabriken, utan vissa stationer producerar dygnet runt, dvs. tre skift, andra stationer producerar 

under två skift och vissa stationer producerar endast några timmar om dagen, alltså ett skift. Av alla 

processer som analyserats i denna vfa har totalt 19 stationer arbetat 1 skift, 12 stationer arbetat 2 skift, 

5 stationer arbetat 3 skift och 5 stationer är obemannade. Dessa obemannade stationer förses med 

personal av de andra stationerna vid behov, alltså sker inte arbete konstant vid dessa stationer. 

4.5.1 Tider för skift 

Tiderna för de olika skiften har beräknats till timmar, där vissa tider över de olika skiften överlappar 

varandra. Varje skift består av en timme lunch & rast. Möten förekommer på ca 10 minuter, dessa 

möten äger rum en gång för stationer på 1 skift, en gång för stationer på 2 skift och 1 gång för 

stationer på 3 skift.  

1 – Skift - Kl. 07.06-15.36, 5 dagar i veckan.  

      (   )        

 

 

 

 

 

 

2 – Skift - Kl. F.m. 05.24 - 14.00 & E.m. 13.48 -24.00, med undantag att fredagar slutar dagskiften 

istället för 14.00, 14.42.  

(      )  (     )       (   )  (   )  (     )       

  

Tillgängliga timmar på 1-skift 

Antal dagar 1-skifts stationer arbetar 

Totalt antal timmar lunch & rast/vecka 

Totalt antal timmar möten/vecka 

Tillgänglig produktionstid/vecka för 1-skift 

Tillgängliga timmar för 

eftermiddagspassen, 4 dagar i veckan 

De adderande 42 minuterna på fredagar 

(14.42 istället för 14.00) 

Lunch & rast e.m. pass 

Totalt antal timmar möten/vecka 

Tillgänglig produktionstid/vecka för 2-skift 
Tillgängliga 

timmar för 

f.m. passen, 

5 dagar i 

veckan 
Lunch & rast f.m. pass 
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3 – Skift - Natt: 23.24 – 05.36, f.m. 05.24 – 14.00, e.m. 13.48 – 23.36, med undantag att nattpasset på 

söndag börjar istället för 23.24 kl. 20.24.  

    (    )       (     )          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Takttid  

För att kunna beräkna takttiden för de olika skiften är ekvationen nedan nödvändig (Petersson et al. 

2009). I detta fall räknas planerad produktionstiderna/dag samman till produktionstid/vecka och 

genomsnittliga kundbehovet/dag, sammanslås till genomsnittligt kundbehov/vecka.  

        
                           

                            
 

                    
    

 
     

 

                    
    

 
       

                    
     

 
       

  

 1 - Skift 2 - Skift 3 - Skift 

Takttid 6.1 h 12.15 h 16.73 h 

Tabell 2 Takttider 

De adderande 3.6 timmarna på söndagar 

(20.24 istället för 23.24) 

Tillgängliga timmar för de 3 olika passen, 4 dagar/vecka  

Tillgängliga timmar på fredag, där det inte finns något e.m. pass 

Totalt antal timmar för lunch & rast, 4 dygn på 3 pass, en dag på två pass  

Totalt antal timmar möten/vecka 

Tillgänglig produktionstid/vecka för 3-skift 



 

46 
 

4.5.3 Ledtider  

Till varje komponent som följts i vfa: n har tillhörande ledtid räknats ut, se bilaga 2,3 & 4. Ledtid har 

även beräknats på A1. 

Tabell 3 Ledtider 

Cell Komponent Ledtid (Veckor) Ledtid med lager 

(Veckor) 

1 Stativ-huv 3.9 6.1 

1 Stativ-överdel 3.72 5.4 

2 Cyklon 1.5 6 

2 Huv 0.92 2.25 

3 Låsring 1.25 10.4 

3 Kulkropp 2.65 9.5 

4 Fördelare 3.1 6.3 

7 Skruvhjulsaxel 1.9 2.6 

7 Fästbricka 0 2.5 

A1 - Montering Bellman  1.16 1.16 

A1 – Montering & 

Balansering kula: 

Bellman  1 1 

A1 – ”Riggen” Bellman  1.5 1.5 

 

För att kunna beräkna den totala ledtiden för Bellman MR 900 krävs att alla flöden som sker parallellt 

beaktas, och då välja ut den ledtid som är störst för alla parallella flöden. Tillverkningen sker parallellt 

i alla celler, se bilaga VSM, därför väls ledtiden för låsring som första term vid beräkning av den 

totala ledtiden, följt av den andra termen i beräkningen, ledtiden för A1 – montering och A1 – 

”riggen”. 

                            (med lager),                           (utan lager). 

Ledtiden för en Bellman MR 900 utifrån beräkningar från data ur värdeflödesanalysen, är på 12.82 

veckor.  
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Ledtiden har beräknats fram efter sammansättning av väntetiderna och cykeltiderna. I och med att 

väntetiderna i denna vfa har beräknats fram genom stående lager mellan processerna, innehåller dessa 

väntetider även ställtider. Alltså behövs endast cykeltider för alla flöden adderas till väntetiderna i 

bilaga 1. För att göra om cykel tiderna från timmar till veckor har författarna tagit hänsyn till hur 

många timmar i veckan varje process arbetar, dvs. inte hur många timmar en hel cell arbetar. Detta 

pga. i cellerna arbetar processerna i olika skift. Nedan visas ett exempel på hur beräkning skett. 

Liknande beräkningar har utförts för alla celler. 

      (   )       – tillgänglig produktionstid/vecka för 1 skift 

(      )  (     )       (   )  (   )  (     )        tillgänglig 

produktionstid/vecka för 2 skift  

    (    )       (     )          tillgänglig produktionstid/vecka för 3 skift 

För att få ut korrekt omvandling av timmar till veckor, divideras cykeltiderna med 

produktionstid/vecka för respektive process med avseende på antalet skift processen arbetar. Alltså 

blir beräkningen inte korrekt om cykeltiderna skulle delas på en arbetsvecka, dvs. 40 timmar.  

    (     )

     (       )
 

    (    )

     (        )
 

  (    )

      (       )
 

    (       )

     (        )
 

  (        )

     (        )
     (      )  
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4.5.4 Summa kör & ställtider  

Alla cykel- och ställtider har beräknats, se bilaga 4. Tabellen nedan visar hur lång tid det tar för de 

olika komponenterna att realiseras, med avseende på cykeltider och ställtider, dvs. inte med hänsyn 

till väntetider för mellanstående lager i flödet.  

Tabell 4 Beräknade kör och ställtider 

Cell Komponent C.T+S.T C.T S.T 

1 Stativ-överdel 41.3 34 7.3 

1 Stativ-huv 22.16 18.2 3.96 

2 Cyklon 18.15 16.5 1.65 

2 Huv 3.49 1.77 1.72 

3 Kulkropp 15.5 13.95 1.55 

3 Låsring 10.42 9.1 1.32 

4 Fördelare 28.98 22.55 6.43 

7 Skruvhjulsaxel 2.68 2.23 0.45 

7 Fästbricka 0.35 0.21 0.14 

A1 – Montering Bellman 17.5 16 1.4 

A1 – Montering 

& Balansering 

kula 

Bellman 9,95 7 2,95 

A1 – ”Riggen” Bellman 25.5 25 0.5 
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5. Analys & Slutsats 
Detta kapitel bla bla bla 

5.1 Materialflödet 
Byggt på observationer, samtal och intervjuer sågs tydligt skillnader mellan hur kontorspersonalen såg 

på problemen och hur fabrikspersonalen syn över problemen var. Detta kan framförallt relateras till 

cell 1 där personal ofta påpekat att det ”inte går” att skapa ett ordentligt flöde med papper och penna. 

Kontorspersonalen däremot hade mer öppna och optimistiska tankar kring problemen vid cell 1, 

kontrastskillnaderna på hur fabrikspersonalen ser på ett problem och hur kontorspersonalen ser på 

samma problem kan bygga på dålig kommunikation (Zigurs, 2003). Detta i sin tur kan leda till att 

olika synsätt över samma existerande problem tenderar att dölja problem då fabrikspersonal kanske 

väljer att håll in egna reflektioner kring layouten över produktionsavdelningen, då konfrontationer 

med högre chefer inte finns högt på prioriteringslistan för fabrikspersonal (Beer et al. 2005). Det 

speciella med cell 1 är att problemet blir ännu mer känsligt och personligt i och med det i de flesta 

processerna är handarbete som utförs, vilket kan medför att kritik över en viss process tas illa upp av 

personalen ifråga. Företaget gör dock bra ifrån sig vid företagsmötena som hålls en gång i månaden, 

där personal från alla avdelningar, alla celler närvarar. Där diskuteras olika frågor som berör alla, och 

vem som helst har möjlighet att framföra åsikter, från verkstadspersonal, till ingenjörer och chefer. 

Detta system, att personal på olika nivåer träffas och för dialoger kring situationer, stöds även av Liker 

(2009). Möjligheten att fritt framföra åsikter är en grundpelare för att få den goda kommunikationen 

som är viktig att ha, även om det skulle medföra vissa konfrontationer (Osono et al. 2008). 

Kontinuerliga möten mellan olika avdelningar är viktigt att fastställa i syfte att få nödvändig 

information och kunskap genomsyrad igenom hela företaget.  

På cell 1, har vid intervjuer information kommit fram att många utvecklingsprojekt utförts i syfte att 

förbättra flödet men utfallen inte varit positiva eller användbara. Detta kan vara en bidragande faktor 

till varför fabrikspersonal tappat tillit till kontorspersonal och därför får en annan syn på problemen än 

kontorspersonalen. Ibland har vid observationerna även kunnat konstateras att personal inte litar på 

förändringar gjorda av ledningen och istället tror att förändringar kommer medföra mer problem än 

nytta. Därför tenderar verkstadspersonal att ständigt ha en negativ inställning till nya förändringar 

(Kotter, 1990). Kouzes & Posner (2011) förklarar att som ledare öka sitt inflytande på medarbetare 

krävs att medarbetarna har ett högt förtroende för ledaren ifråga. 

Kontrollen över boxsystemen kan förenklas via små enkla justeringar. Idag finns knappt någon visuell 

och enkel metod att få en överblick kring hur en utsläppt box ligger till i processer och i tid. Det finns 

några tavlor med lite färger som indikerar hur en box ligger till i sin helhet och i produktnivå. 

Magneter flyttas över fram och tillbaka på tavlorna, men inget överskådligt syns. På cell 1 har vi alltid 

två boxar som löper över varandra, då cell 1 har ett förlängt periodprogram, men boxar släpps ut i 

samma takt som i alla andra celler, dvs. en gång i veckan. Därför är visuell styrning ett mycket viktigt 

verktyg på cell 1, och kan enkelt lösas genom införandet av digitalt redskap, detta relateras till princip 

7 i TPS ”Använd visuell styrning så att inga problem d ljs” (Liker, 2009). 

Kontrollen över boxarna är även ett problem för kontorspersonalen, där dessa inte via affärssystemet 

Movex kan följa en utsläppt box. En släppt box går inte att spåra fören alla komponenter hamnat i 

lager och registrerats, då signaleras i Movex att ett visst ordernummer är färdigt och boxen avslutad. 

Men att som personal från kontoret (eller genom system) kunna se vart en specifik artikel i en box 

befinner sig, eller om tillverkningen sker enligt planerade boxen, är omöjligt. Personalen ifråga måste 

då ta sig hela vägen från kontoret till fabriken och avdelningen för att få ett hum om hur det står till. 



 

50 
 

Faktumet att kontrollen över boxarna är obefintlig, kan medföra att många problem döljs (Liker, 

2009). 

Värdeflödesanalys  

En metod för effektivisering av värdeflöde i Lean produktions system är värdeflödesanalys som 

kartlägger värdeflöden genom en verksamhet (Rother & Shook, 2004). På Alfa Lava produceras en 

mängd variation av separatorer. Produktfamiljen Bellman innehåller separatorer i många varianter, 

varav den kartlagda i detta arbete är en variant av Bellman tillverkad mot företagets största kund, Tetra 

Pack. Den varianten som kartlagts täcker cirka 50 % av företagets tillverkning, men även denna sort 

separator har många olika konfigurationer. Således ansågs inte lämpligt att utföra en traditionell vsm 

över fabriken, exempelvis finns i vfa:n tre olika värden på mellanstående lager mellan processerna, 

syftet med att ha dessa tre olika värden står skrivna i resultat kapitlet, men traditionella 

värdeflödesanalyser brukar inte ha tre värden på mellanstående lager, utan endast ett. Eftersom 

företaget jobbar med boxar som innehåller olika produkter och olika specifikationer, samt att företaget 

producerar så många olika varianter av separatorer, finns en risk om förbättringar endast skulle bygga 

på denna kartläggning, då kartläggningen endast täcker ca hälften av tillverkningen. Visserligen är 

andelen den största specifika separator-typ som tillverkas, men att inte glömma är att resterande 

produktion är en lika stor andel av företagets totala tillverkning per år, oavsett om resterande 50 % av 

tillverkningen är av många olika sorters separatorer så utgör de tillsammans den andra hälften av totala 

tillverkningen.  

Ett annat hinder för förbättring av nuvarande flödet i företaget bygger på att företaget jobbar mycket 

efter kundanpassningar och missar därför chanser att standardisera komponenter, arbetssätt och 

processer. Från flera håll under samtal med operatörer förstods att företaget kunde få in beställningar 

av separatorer som inte tillverkats på tio år. Detta medför först och främst krav på kvalificerad 

personal på alla stationer där handarbete förekommer. Detta är dock något som företaget lever upp till, 

då personalen på framförallt svets- och slipavdelningarna är otroligt skickliga och flexibla, vad gäller 

anpassning för bearbetning av olika varianter av produkter. I 

I och med att företaget producerar så många olika varianter av separatorer och vfa: n därför inte går att 

utgå ifrån vid utveckling av flödet, studerades även på hur arbetarna egentligen jobbar, vilka mönster 

och system som kunde upptäckas och vilka riktlinjer som fanns. Ett speciellt tankesätt hos de flesta 

fabriksarbetarna som kunde ses under observationerna var den individuella arbetskapaciteten 

anpassades efter tidsaspekter i boxarna. Under observationerna, vid samtal med olika operatörer och 

handarbetare kunde författarna ofta höra att det inte fanns något behov att jobba 100 % av arbetstiden 

för att ”man hinner ändå med boxplaneringen”. Detta kan vara en förklaring till varför observatörerna 

kunnat se en sorts muda, väntan, där material, maskin och personal fanns på plats men inget arbete 

utfördes. Just väntan, är den största typ av slöseri som kunde observeras under studien. Alltså, vid de 

situationer under observationen där både material och personal fanns men inget arbete utfördes, tolkas 

det som en djup psykologisk faktor som grundas på periodprogrammen och när ett visst arbete ska 

vara färdigt. Alltså vet personal om att en viss komponent ska vara klar ex. på fredag nästa vecka, 

finns i bakhuvudet att det finns gott om tid innan boxen ska vara färdig och vara klar för lager. Väntan 

på material mellan stationer är en planeringsfråga med vikt på tillförsel av material för processer vars 

cykeltid är längst i flödet. Återigen kopplas den större delen av väntan till planeringen och dess 

upplägg. 

Vad gäller tvätt stationen är det lite oklart kring vem som ska sköta denna, då denna också är en 

obemannad station som fördelas över personalen i cell 1, alltså inte en station med gemensamma 
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resurser över cell 1 och cell 2, utan en station på och för cell1 som är obemannad och som är svår och 

fördela arbete på.  

Ett speciellt moment på cell 4 handlar om ytterligare väntan. Som tidigare nämnts har denna cell ett 

boxsystem som löper ut över två periodprogram, dvs. 2 * 2 veckor som ger cellen totalt 4 veckor att 

slutföra en box. Vid jämförelse av antal arbetade timmar, konstateras enkelt att fördelare inte är den 

komponent som tar mest tid att tillverka, totalt arbetar personal ca 29 timmar på en fördelare för 

Bellman 2 – Tetra Pack MR900, och för detta har man fyra veckor tillgodo. Jämför detta med arbetet 

som läggs ned på en stativ-överdel på cell 1, där personalen totalt lägger ned 41.3 timmar för att få en 

enda stativ-överdel färdig, till detta har personalen på cell 1 tre veckor tillgodo. Som vfa: n visar är 

tillverkningen på cell 4 delat upp på två tempon, där första tempot är de två första veckorna, och andra 

tempot är de två sista veckorna (se figur 28). Något som dock sker mellan dessa tempon, är att 

fördelaren åker in på lager efter första tempot, där den registreras och sedan kan stå och vänta enda 

upp till en hel vecka för att plockas ut och bearbetas i tempo två, alltså går en vecka ofta helt förlorad, 

där fördelaren står i lager. 

Vid fall där material och maskin väntar på personal, har för operationen skärhöjd detta berott på att det 

är en obemannad station som också är en gemensam resurs som dock endast bemannas med personal 

från cell 2. Just skärhöjd är en process som är obemannad och operationen har korta cykeltider, alltså 

en operation som inte tar så lång tid att utföra, men ett problem med skärhöjd är att material som 

väntar på att bearbetas på stationen, kan stå och vänta där i väntan på personal i flera timmar, och 

ibland till och med dagar. Varför detta är viktigt (för stativ-överdel) är att processen efter denna 

operation, svets (3101) har en cykeltid på ca 2 timmar och är trång sektor på cell 1, därför bör denna 

station aldrig vänta på material, framförallt inte då stationen innan inte är tidkrävande. Just för att 

stationen är obemannad, står alltid material och maskin i väntan på personal. Figuren nedan illustrerar 

ett gott exempel 

 

Figur 37 Systemets kapacitet begränsas av flaskhalsen (Krajewski & Ritzman 2002, modifierad) 

 

 

Figuren visar gränssnitten mellan olika processer. En process med lägre prestanda kommer alltså att 

påverka hela flödet negativt, dvs. bromsa flödet i och med att processen inte kan producera lika snabbt 

som de andra. Låt säga att process 1 och 2 kan producera upp till 30 produkter i timmen spelar det 

egentligen ingen roll då den sista processen, process 3 endast kan få ut 15 produkter i timmen. I detta 

flöde är alltså process 3 flaskhalsen (Krajewski & Ritzman, 2002).  För mer information se 3.1.14.2 

Flaskhals. 

Vid en överskådlig titt över kartan ser läsaren att enligt kartan inte finns någon enstaka process som är 

över takttiden för respektive skift. Men vid närmare analys av vfa:n kan dock utläsas att vissa 

processer på kartan egentligen är samma processer som delats upp i olika. Cell 1 är ett bra exempel på 
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detta, i flödet på cell 1 återkommer svetsprocesser fyra gånger, men det är inga nya svets-stationer det 

handlar om, utan det är ständigt samma svets-stationer som produkten återkommer till. Visserligen 

finns det totalt fyra olika svets-stationer, men om alla stationer arbetar mot varsin produkt i ett flöde, 

skulle det innebära att produkten återkommer till just samma svets-station fyra gånger. På cell 1 finns 

en process som (om uppdelningen av processerna slås samman) tar längre tid än takten för 1 skifts-

stationer, slip avdelningen. Sliparna jobbar ett skift och takten för 1 skift, som beräknats i 

resultatdelen, är 6.1 timmar. Enligt tabellen ovan slipas en stativ-överdel totalt 6.3 timmar, vilket är 

över takttiden. Antalet slipstationer i detta sammanhang är inte av betydelse, då takttiden för samtliga 

stationer är densamma. Efter observationen och de teoretiska beräkningarna, kan slutsatsen att teorin 

stämmer överrens med praktiken, dras. Detta för att under den tre månader långa observationen, kunde 

problem observeras vid svets-stationerna på cell 1 några få gånger, samtidigt som det vid slip-

stationerna betydligt fler gånger fanns problem, och många komponenter på stationernas in-kö.  

Ett ännu bättre exempel finns att titta på vid cell 3, vid tillverkningen av låsring. Den första processen 

vid tillverkningen av låsring, M. OP (15955) är också den andra processen, dvs. det är exakt samma 

station och maskin som utför båda processerna, så dessa bör egentligen slås ihop som en enda process, 

och då skulle flödet få en direkt flaskhals. I enighet med tabellen ovan är cykel- och ställ tiden för M. 

OP (15955) totalt 7 timmar, och stationen arbetar 1 skift vilket leder till att takttiden är 6.1 timmar. 

Alltså finns på en och samma station en process som är längre än takttiden, vilket direkt innebär en 

flaskhals. Oavsett om verktyg behöver bytas eller inte, så är stationen densamma. Därför drar 

författarna slutsatsen att uppdelning av en egentlig station och process till flera döljer problem.  

Tabell 5 Flaskhalsar/Trånga sektorer 

Cell Produkt Trång sektor/Flaskhals Tid (h) 
1 Stativ-överdel Svets (3101) 6.6 
1 Stativ-överdel Slip (1801) 6.3 
1 Stativ-huv Slip (1801/49161) 6.6 
2 Cyklon Slip (1802) 6.3 
2 Huv Svarv (19861) 2 
3 Kulkropp M.OP (15953) 3.8 
3 Låsring M.OP (15955) 7 
4 Fördelare Svarv (19971) 4.7 
7 Skruvhjulsaxel Svarv (19964) 0.433 
7 Fästbricka Svarv (19909) 0.05 
 

Utifrån dessa teorier kan de trånga sektorerna (flaskhalsar) på respektive cell beräknas och märkas ut 

enligt tabellen nedan, för fullständiga beräkningar se bilaga 5. De summerade cykel- och ställtiderna 

har dividerats med antalet skift per process för att få ett jämförelsetal av samma parameter, dvs. för att 

kunna jämföra tider rakt av ur en tabell utifrån ett värde. Takten för processer som arbetar 1 skift är 

6.1 timmar, och är nyckeltalet som summerade cykel- och ställtiderna jämförs med. Begreppet 

flaskhals har definierats för författarna av företaget, därför bygger beräkningarna och utpekningarna av 

flaskhalsarna på definitionen, ”En flaskhals är då cykel- och ställtiden för en process är längre än 

takttiden”. Alltså om utgångspunkten är nyckeltalet 6.1, så kan i bilaga 5 direkt ses vilka processer 

som är direkta flaskhalsar. På cell 1 för stativ-överdel gäller att både svets- och slipprocesserna är 

flaskhalsar, jämför 6.1, 6.6 (Svets (3101)) samt 6.3 (Slip(1801/49161)). Totalt uppskattas i detta arbete 

att det finns fem flaskhalsar eller trånga sektorer i hela karläggningen av produktionen, svets och slip 

som är skriva ovan samt slip (1802) 6.3, för cyklon på cell 2 och M. OP (15955) 7, för fördelare på 

cell 4, dessa är samtliga flaskhalsar eller trånga sektorer som hittats i fabriken, i teorin. Vad som dock 
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måste uppmärksammas är att de beräknande flaskhalsarna inte direkt är kopplade till cellerna, utan just 

för de observerade flödena i cellerna. Alltså är det omöjligt att påstå att oavsett vilken komponent som 

tillverkas på cell 1, så kommer process svets och slip att alltid vara flaskhalsarna, eller att M. OP alltid 

kommer vara en flaskhals oavsett vilken sorts kulkropp som tillverkas. Dessa beräkningar gäller 

endast de komponenter och flöden som observerats, och inte allmänt för cellerna. Sedan kan även 

flaskhalser ses ur ett bredare perspektiv, då fokus ligger på produktionen som helhet och inte över 

enstaka celler. Vid ett sådant perspektiv dras slutsatsen att cell 1 är den ledande flaskhalsen i 

produktionen i teorin. Detta kan jämföras med vad som i praktiken ofta sammankopplas till flaskhals, 

cell 4, där en fördelare tillverkas över två periodprogram, trots att nedlagda timmar på en fördelare är 

mindre än nedlagda timmar för en stativ-överdel, som tillverkas över en och en halv periodprogram.  

Vad gäller suboptimering i företaget finns olika sätt att det ur, antingen kan slutsatsen dras att alla 

celler förutom cell 1 är suboptimerade, i förhållande till cell, eller att cellerna inte är suboptimerade 

utan att cell 1 helt enkelt är den bristande avdelningen på fabriken. Oavsett hur tolkningen byggs upp, 

kan i alla fall med all säkerhet en slutsats dras att företaget egentligen skulle kunna dra ned på 

tillverkningshastigheten på alla celler utom cell 1, och eventuellt på cell 4. Cell 1 (stativ-överdel) 

arbetas kring en enda komponent 41.3 timmar, förutom cell 4, så är denna tid minst dubbelt så stor 

som någon annan tid och vid vissa fall även tio gånger så stor, jämför i tabell x i resultatkapitlet. Detta 

indikerar att företaget inte behöver ha samma tillverkningshastighet vid tillverkningen av de olika 

komponenterna. Tillverkning med samma hastighet, skulle medföra stora lagernivåer för de andra 

komponenterna, och på så vis även förlänga ledtiderna för dessa komponenter.   

Det första slöseriet som direkt observerades är stora lager överallt i företaget. Alla hyllor är fulla av 

råmaterial, och även färdiga produkter. Stora lager döljer problemen och förhindrar möjligheterna av 

att upptäcka fel i tid, princip 3 i TPS, ”Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion” (Liker, 

2009). Det är stora kapital som binds på hyllor stora lager av råmaterial, eller färdiga komponenter. 

Om tiden mellan råmaterial och färdiga produkter minskas, fås högre kvalitét och lägsta möjliga 

kostnad, samt att leveranstiden kortas ned (Liker, 2009). Vid observation av lagret upptäcktes att 

lagernivåerna var stora i princip överallt, vilket indikerar att företaget inte arbetar enligt JIT principen 

(Bergman & Klefsjö, 2007). Företag som inte arbetar mot JIT principen får ofta stora lager och det 

dragande systemet försämras. Eventuella fel upptäcks tidigt samtidigt som flexibiliteten ökar, vid 

minskade lagernivåer och utnyttjande av JIT principen (Petersson et al, 2009). Dock finns en aspekt 

som bör nämnas, nämligen att företagets inköpsavdelning ofta köper in material på prognos, där vissa 

specialfall med ledtider för anskaffning har leveranstider på omkring ett år. Detta gäller framförallt 

gjutgods som beställs för kina. Sedan finns ytterligare en aspekt som bör beaktas, där frågan gäller 

stora produktvariationen som finns. I och med det kan dyka upp beställningar på udda separatorer, 

eller separatorer som inte tillverkats på många år, som kräver ett visst råmaterial, så finns det en 

strategisk inköpare på Alfa Laval som egentligen köper in material efter egna uppskattningar och 

analyser, vilket också kan vara en förklaring till varför företaget i vissa fall måste ha stora lager.  

Sänker vatten nivå, storlek på lagret blir problem synliga som klippor i vattnet och man måste då 

antingen ta tag i problemen eller köra på grund.  

I observationen kunde författarna även se att arbetet på vissa celler var väldigt ojämnt fördelat, 

framförallt vad gäller A1 – Montering. På denna avdelning kunde observatörerna bokstavligen se 

montörerna sitta helt rastlösa och inte utföra något slags arbete överhuvudtaget, visserligen utfördes 5S 

arbete när montörerna inte hade komponenter att sätta samman. Alltså sågs att montörerna ibland inte 

jobbade alls, samtidigt som dem dagen efter hade hur mycket som helst att göra. Arbetet på A1 – 

Montering forsade in som vågor, vilket ibland kan vara obehagligt för personalen. Om arbete istället 
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skulle kunna fördelas jämnare i enighet med princip 4 i TPS ”Jämna ut arbetsbelastningen (Heijunka) 

(Liker, 2009). Författarnas egen slutsats till varför arbetet är så ojämnt fördelat på A1 – Montering, är 

för att komponenterna som tillverkas i de olika cellerna inte levereras till lager samtidigt, dvs. 

komponenter från cellerna blir inte färdiga samtidigt och kan därför inte hamna på slutlagret samtidigt. 

Detta behöver inte alltid bero på att det tar olika lång tid att tillverka de olika komponenterna, utan en 

annan slutsats författarna drar är att ”boxsystemet” och periodprogrammen kan vara en annan 

grundorsak till detta. I och med att cellerna arbetar parallellt och oberoende av varandra, ett 

boxutsläpp ibland hållas in, eller släppas iväg tidigare, med hänsyn till hur beläggningen ser ut för 

respektive cell. CU-planerarna släpper inte alltid ut boxar till samma slutprodukt samtidigt och detta 

kan vara en grundorsak till ojämna arbetsfördelningen på A1 – Montering.  

Ojämnt arbete på tillverkningscellerna sågs ofta vid de olika slip-stationerna som fanns på cell 1 och 

på cell 4. Dock har dessa en speciell förklaring, där det ibland finns speciella yt- och kvalitétskrav på 

vissa separatorer som beställs. På vissa komponenter kunde över 120 timmars slipning förekomma, för 

att nå upp till de höga krav som ställs på ytan.  

Generellt är transporterna för varje produkt relativt långa, dock kan dessa inte klassas som direkt 

onödiga tranposter då de är transporter som måste äga rum. Vissa stationer är långt ifrån varandra och 

ibland kan avståndet kännas lite för långt, men en slutsats som författarna drar är att en förflyttning av 

en viss maskin eller station skulle visserligen kunna minska avståndet, men inte skulle gynna flödet 

som helhet då många andra faktorer har större inverkan. Däremot finns en specifik förflyttning gynna 

flödet på cell 4 och minska transporter. Om blästern på cell 4 som ligger avskilt skulle kunna flyttas 

nära blästern (47415) på cell 3 skulle avståndet halveras från slipen (1800) till blästern (47462), och 

från blästern till avsyningen (99805) skulle transporten minska med ca 40 %.  

Defekterna i företaget beror oftast på brister på levererat råmaterial och färdiga komponenter. Vid 

intervjuer har dock uppvisats av inköpschef och inköpare, att statistiken på godkänt levererat material 

ökar i samband med det intensiva leverantörsutvecklingsarbete som förs. Detta relateras till princip 11 

i TPS ”Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana dem och 

hjälpa dem bli bättre” (Liker, 2009).  En komponent som detta arbete inte berört är stativ-underdel, 

som det vid intervjuer med kontorspersonal och dialoger med fabriksarbetare, framfördes produkten 

som kommer in som ett halvfabrikat (gjutgods) ofta brister i kvalitén. Detta är alltså en defekt som inte 

grundas på företagets fabrikspersonal, utan en defekt som direkt är kopplad till leverantören, men 

åtgärdas av fabrikspersonalen. Anledningen till detta är att kvalitétsbristerna inte är synliga fören en 

bit in i flödet, nämligen vid blästringsprocessen. Inte fören då ser personalen defekter, som de sedan 

måste åtgärda, oftast är det slipavdelningarna som sköter defekterna. Muri-slöseri har ofta kopplingar 

till defekta produkter. Vid situationer där slipavdelningen bearbetar komponenter men höga yt-krav 

kan slipprocesserna ta upp mot 120- 130 timma, att vid en sådan situation få in defekta produkter som 

behöver ombearbetas pressar både personal och avdelning. 

Tillämpning av Jidoka har analyserats och konstaterats under observationen. Företaget har dock en 

väldigt låg nivå av haveri eller stopp i produktion, vilket visar på att arbetet kring att säkerhetsställa 

kvalitén i processer är lyckat och bra tillämpat. Därför kan inte observatörerna påstå att de sett 

tillämpning av Jidoka i bred utsträckning, då stopp eller haveri inte uppkommit så ofta. 

Kvalitétsåtgärder ses dock konstant, framförallt vad gäller handarbetarna som ofta justerar 

komponenter som inte uppfyller önskad kvalitet, i tidiga skeden, detta relateras till princip 5 i TPS 

”Bygg en kultur som stoppar processen för att lösa problem, så att kvalitén blir rätt från 

b rjan”(Liker, 2009).  
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5S-arbete har inte iakttagits i bred utsträckning, utan slutsaster har kunnat dras utifrån miljön på de 

allra flesta avdelningar att arbete mot 5S utförts. Dock har flertalet gånger observerats att personal i 

väntan på arbete inte utför 5s arbete, som egentligen ständigt kan utföras. Över hela fabriken finns 

inga större problem kring städning och sortering, utom vid A1 – ”Riggen”, där det ibland knappt finns 

rum för att gå in och se hur separatorerna testkörs. Där bör restriktioner ges kring djupare arbete mot 

5S vid tider då personal väntar på material eller inte utför värdehöjande arbete.  

5.2 Informationsflödet 
En stor utmaning för författarna var att sammankoppla de tre olika avdelningarna kring 

informationsflödet, SU, CU och inköp. Problem uppstod när personal på samma avdelning hade olika 

tolkningar över hur de själva arbetade, dvs. tolkning av processkartan för avdelningen. Detta ledde till 

att intervjuer fick tas om flera gånger, då författarna inte visste vilka intervjuer sammankopplingen av 

informationsflödet på avdelningarna skulle baseras på, detta berörde framför allt SU-avdelningen. 

Lösningen var en sista intervju med chefen på denna avdelning, för att en klar bild över processerna.  

En slutsats som författarna kan dra kring de olika tolkningarna som uppstod är att det kan bero på att 

personalen arbetar i rutin och är djupt involverade i sitt arbete. När de sedan ska se sitt arbete över en 

karta, har de svårt att relatera vad som egentligen görs vid varje process. Därför kan det vara bra att 

ibland rannsaka hur man egentligen arbetar på avdelningarna, både individuellt och som hel avdelning.  

Processkartan för inköpsavdelningen som diskuterades över intervjuerna var till skillnad från de andra 

processkartorna för de andra avdelningarna, väldigt tydlig och enkel att förstå. Då denna karta beskriv 

varenda process, detaljerat och även alla möjliga utfall vid olika processer.  

5.3 Svar på forskningsfrågor 
 

Hur fungerar värdeflödesanalys som metod för att synliggöra suboptimering eller visa gränssnitt 

mellan olika avdelningar? 

Värdeflödesanalysen har i denna forskning varit en utmärkt metod för att undersöka gränssnitten 

mellan avdelningarna, men även processerna. Genom att endast titta på kartan, och se vilka flöden som 

är längst kan åskådaren se vilket flöde som tar längst tid. I detta arbete stämmer alltså beräkningarna 

av cykel- och ställtiderna överens med längden av flödena på kartan. Som vfa:n visar, är det längsta 

flödet stativ-överdel, följt av fördelare, stativ-huv, cyklon och kulkropp. Jämför sedan de summerade 

cykel- och ställtiderna i tabell x vid punkt 4.5.4, så syns att summorna också faller i den 

storleksordningen, dvs. den största summan är för stativ-överdel (41.3), följt av fördelare (28.98), 

stativ-huv (22.16), cyklon (18.15) samt kulkropp (15.5). Detta skulle alltså kunna ses direkt ur vfa:n 

utan att behöva utföra de beräkningar gjorts. Sedan finns tre flöden som är lika långa, där tiderna dock 

skiljer sig åt, låsring (10.42), huv (3.49), och skruvhjulsaxel (2.68). Dessa flöden på kartan är alltså 

lika långa men tiderna skiljer sig åt. Detta gör att författarna kan dra ännu en slutsats, nämligen att det 

på kartan inte finns något flöde som är kortare än något annat och samtidigt har en större summa av 

cykel- och ställtider.  

Vilken typ av information bidrar en vfa med vid utredning av nulägen? 

Information som inte betraktas i en vfa är områden som energiförbrukning, kvalitétsutfall, 

ekonomiska aspekter, arbetsförhållanden, miljöaspekter och standardiseringar. All 

information som redogörs i detta arbete, är utifrån en vfa. En vfa bidrar alltså med omfattande 
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information, som är till grund för rannsakan av ett företags layout och planering, och absolut 

nödvändigt för att kunna utveckla och förbättra produktionsflöden i ett företag. Information 

som fås ur en vfa är information som direkt är kopplat till tillverkning (i detta arbete). Oavsett 

vart en vfa utförs, eller inom vilka områden, så anser författarna att en vfa alltid beaktar frågor 

som är direkt kopplade till processen och området som flödet utgör. Exempelvis om vfa 

betraktas ur vårdsammanhang, kan flödet där vara att en patient åker in till akuten, först måste 

denne vänta i ett rum, sedan kanske en sjuksköterska möter upp patienten och ställer frågor, 

för att sedan hänvisa patienten till väntrummet igen i väntan på att doktorn dyker upp. Sedan 

får patienten träffa doktor i någon timme, för att därefter få ett recept utskrivit vid 

receptionen, vilket är avslutet för patientens besök. Detta scenario skulle sett ur en vfa 

behandla, väntan (väntan vid ankomst), process (möte med sjuksköterska), väntan igen 

(väntan på doktor), process (möte med doktorn) och process (få ut receptet vid receptionen). 

Vilka vad motsvarar då denna info? Jo, att processen i dessa fall inte är exempelvis svets och 

slip, utan möten med läkare och sjuksköterskor. Och tiderna som berör, är inte tider för 

väntan på material, utan väntan på just sjuksköterskor och läkare (som egentligen kan ses 

som stationer), detta är vad författarna menar med att all info som fås ut av en vfa är direkt 

länkade till problemområdet, eller flödet.  

En begränsning kan dock i en vfa kan vara vid flöden som inte är raka. En vfa ritas nästan 

alltid rakt, från vänster till höger och för en person som inte är insatt i vad en vfa är kan en 

återkommande process tolkas som en helt ny station. Ett bra exempel på detta är flödet i cell 

1, där svetsoperationen återkommer fyra gånger, alltså flyttas produken tillbaka till där den 

börja i flödet, men detta kan inte åskådas i en vfa, utan kan enkelt misstolkas som att antingen 

stationen förflyttats, eller att det handlar om en annan station. För att undvika detta är det bra 

att skriva maskinnummer på processerna. Oavsett vad, så är det visuella begränsat, eftersom 

det i en vfa aldrig grafiskt är möjligt att se en produkt flyttas tillbaka till redan förekomna 

stationer.  

Hur kan muda elimineras genom vfa? 

Ur en vfa fås information som betraktar andra områden i Lean, däribland slöserier och muda. En vfa i 

sig löser eller eliminerar inga muda åt användare, vad metoden däremot gör är att den hjälper 

användaren att upptäcka muda, var muda finns, viken typ av muda, när den uppstår eller kan uppstå. 

Alltså får användaren inga direkta lösningar på hur dessa muda kan reduceras eller elimineras, utan 

metoden hjälper användaren att föra problemområden upp till ytan så att de blir synliga, dock brukar 

oftast användaren av en vfa i samband med upptäckten av muda, få idéer eller konkreta förslag på hur 

dessa muda kan bearbetas,  

Att analysera nulägen kan även göras via simulerings program, exempelvis via DES (Extendsim – 

Discrete Event Simulation). Vad som dock inte betraktas i simuleringsanalyser är de människliga 

faktorerna, och även andra mjuka värden inom Lean, som enligt princip 4 i TPS att belastningen på 

personal ”Jämna ut arbetsbelastningen (Heijunka)”, där ett av huvudsyftena är att inte överbelasta 

maskin eller personal i olika flöden.  
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6. Rekommendationer  
En upplyftande del i detta arbete hade varit om forskarna utifrån resultaten av observationerna kunnat 

dra slutsatser för att testa eventuella förbättringsåtgärder direkt för att kunna undersöka utfallen av 

dessa. Detta skulle säkerligen kräva att arbetet skulle löpa över en längre tidsram, och med de 

avgränsningar som sattes i detta arbete skulle det inte vara möjligt att utföra dessa tester.  Detta arbete 

skulle kunna fortsättas genom att kartlägga ett framtida läge över produktionen.  

Företaget skulle säkerligen uppnå förbättringar genom små enkla åtgärder, som att införa digitala 

informationstavlor och scanningssystem vid cellerna och stationerna. Företaget bör även se över 

boxsystemet och periodprogrammen, finns det inga andra sätt att planera tillverkningen efter? Något 

som också skulle gynna företaget är att försöka minska på lagernivåerna, inom de områden som känns 

möjliga. Med leveranstider på upp mot ett år blir det naturligtvis svårt att arbete i enighet med JIT 

principen, men så långt företaget kan bör de rikta fokus mot JIT.   

En mer detaljerad värdeflödesanalys kan vara nyttigt att utföra, då många frågor inte kunde tas upp i 

samband med detta arbetes omfattning. Sedan kan företaget undersöka hur andra Lean metoder eller 

verktyg kan komplettera värdeflödesanalysen.  
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8. Bilagor  

Bilaga 1 – Beräkning Väntetider, i veckor 
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C7 – Skruvhjulsaxel: 
  

 
      

 

C7 – Fästbricka: 
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A1 – Montering & Balansering kula: 
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Bilaga 2 – Beräkning Ledtider, i veckor (utan slutlager) 

C1 – Stativ-huv: 
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C2 – Cyklon: 
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C7 – Skruvhjulsaxel: 
  

 
          

 

C7 – Fästbricka: 
 

 
   

 

A1 – Montering: 
 

 
 

 

 
 

 

 
      

 

A1 – Montering & Balansering kula: 
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Bilaga 3 - Beräkning Ledtider med slutlager, i veckor 

C1 – Stativ-huv: 
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C2 – Cyklon: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 
      

 

C2 – Huv: 
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C3 – Kulkropp: 
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C7 – Skruvhjulsaxel: 
  

 
 

 

 
 

  

 
      

 

C7 – Fästbricka: 
  

 
     

 

A1 – Montering: 
 

 
 

 

 
 

 

 
      

 

A1 – Montering & Balansering kula: 
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Bilaga 4 - Beräkningar summa cykel & ställtider, i timmar 
C1 – Stativ-överdel:                                            
               varav 34 timmar är summerade cykeltider och resterande 7.3 timmar är alla 

ställtider.  

 

C1 – Stativ-huv:                                               
      varav 18.2 timmar är summerade cykeltider och resterande 3,96 timmar är ställtiderna 

summerade. 

  

C2 – Cyklon:                                                  varav 

16.5 timmar är summerade cykeltider och resterande 1.65 timmar är ställtiderna summerade.  

 

C2 – Huv:                                 varav 1.77 timmar är summerade 

cykeltider och resterande 1.72 timmar är alla ställtider. 

 

C3 – Kulkropp:                                    varav 13.95 timmar är 

summerade cykeltider och resterande 1.55 timmar är alla ställtider. 

 

C3 – Låsring:                                  varav 9.1 timmar är summerade 

cykeltider och resterande 1.32 timmar är alla ställtider. 

 

C4 – Fördelare:                                                  
          varav 22.55 timmar är summerade cykeltider och resterande 6.43 timmar är alla 

ställtider. 

 

C7 – Skruvhjulsaxel:                                 varav 2.23 timmar är 

summerade cykeltider och resterande 0.45 timmar är alla ställtider. 

 

C7 – Fästbricka:                     varav 0.21 timmar är summerade cykeltider och 

resterande 0.14 timmar är alla ställtider. 

 

A1 – Montering: 17.5 varav 16 timmar är summerade cykeltider och resterande 1.5 timmar är alla 

ställtider. 

 

 

A1 – Montering & Balansering kula:                 varav 7 timmar är summerade 

cykeltider och resterande 2.95 timmar är alla ställtider. 

 

A1 – ”Riggen”:               varav 25 timmar är summerade cykeltider och resterande 0.5 

timmar är alla ställtider. 
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Bilaga 5 – Beräkningar trånga sektorer (flaskhalsar) & omvandlingar av 

cykeltider från timmar till veckor 

Cell 1 – Stativ-överdel    

Process Tot. C.T+S.T  (Tot. C.T+S.T)/SKIFT (h) (Tot. C.T+S.T)/SKIFT 
(v) 

Svets (3101) 13.2 13.2 / 2 = 6.6 0.18 

Slip (1801) 6.3 6.3 / 1 = 6.3 0.17 

Fräs (39261) 5.1 5.1 / 2 = 2.55 0.035 

Tvätt (65189) 0.4 -  

Svarv (11700) 1.6 1.6 / 1 = 1.6 0.044 

Skärhöjd (92862) 0.7 -  

Avsyning (99801) 1.2 1.2 / 1 = 1.2 0.33 

Bläster (47461) 2 2 / 1 = 2 0.055 

M.OP (15956) 10.8 10.8 / 3 = 3.6 0.036 

 

Cell 1 – Stativ-huv    

Process Tot. C.T+S.T (Tot. C.T+S.T)/SKIFT (Tot. C.T+S.T)/SKIFT 
(v) 

Svets (3101) 5.4 5.4 / 2 = 2.2 0.074 

Slip (1801/49161) 6.6 6.6 / 1 = 6.6 0.18 

Bläster (47461) 2.3 2.3 / 1 = 2.3 0.063 

M.OP (15956) 6 6 / 3 = 2 0.06 

Tvätt (65189)  0.4 -  

Skärjhöjd (92862) 0.5 -  

Avsyning (99801) 1 1 / 1 = 1 0.027 

 

Cell 2 - Cyklon    

Process Tot. C.T+S.T (Tot. C.T+S.T)/SKIFT (Tot. C.T+S.T)/SKIFT 
(v) 

Slip (1802) 6.3  6.3 / 1 = 6.3 0.17 

Svets (3102) 6.2 6.2 / 2 = 3.1 0.043 

Svarv ( 11505)  1.35 1.35 / 1 = 1.35 0.037 

M.OP (39261)  1.3 1.3 / 2 = 0.65 0.009 

Bläster (47461)  0.9 0.9 / 1 = 0.9 0.025 

Avsyning (99801) 0.8 0.8 / 1 = 0.8 0.022 

Betning (8970) 2.3 2.3 / 1 = 2.3 0.063 

 

Cell 2 - Huv    

Process Tot. C.T+S.T (Tot. C.T+S.T)/SKIFT (Tot. C.T+S.T)/SKIFT 
(v) 

Trycksvarv (85601) 1 1/1 = 1 0.027 

Svarv (19861) 2 2/1 = 2 0.054 

Skärhöjd (92862) 0.2 -  

Avsyning (99801) 0.2 0.2 / 1 = 0.2 0.0054 
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Cell 3 - Kulkropp    

Process Tot. C.T+S.T (Tot. C.T+S.T)/SKIFT (h) (Tot. C.T+S.T)/SKIFT 
(v) 

M.OP (15953) 11.3 11.3 / 3 = 3.8 0.11 

Avsyning (99805) 1 1 / 2 = 0.5 0.013 

Penetrant (99511) 1 1 / 2 = 0.5 0.013 

Bläster (47415) 0.8 0.8 / 1 = 0.8 0.021 

 

Cell 3 - Låsring    

Process Tot. C.T+S.T (Tot. C.T+S.T)/SKIFT (Tot. C.T+S.T)/SKIFT 
(v) 

M.OP (15955) 7 7 / 1 = 7 0.19 

Avsyning (99805) 0.8 0.8 / 2 = 0.6 0.01 

Penetrant (99511) 1.4 1.4 / 2 = 0.7 0.019 

Bläster (47415) 1.3  1.3 / 1 = 1.3 0.035 

 

Cell 4 - Fördelare    

Process Tot. C.T+S.T (Tot. C.T+S.T)/SKIFT (Tot. C.T+S.T)/SKIFT 
(v) 

M.OP (15941) 3.3 3.3 / 2 = 1.65 0.023 

Svarv (19971) 14.1 14.1 / 3 = 4.7 0.047 

Svets (64604) 6 6 / 1 = 6 0.165 

Slip (1800) 4.3 4.3 / 2 = 2.15 0.03 

Avsyning (99805) 1 1 / 2 = 0.5 0.007 

Bläster (47462) 0.8 - 0.027 

 

Cell 7 - Skruvhjulsaxel    

Process Tot. C.T+S.T (Tot. C.T+S.T)/SKIFT (Tot.C.T+S.T)/SKIFT 
(v) 

Svarv (19964) 1.3 1.3 / 3 = 0.433 0.0129 

Slip (42912)  0.5 0.5 / 2 = 0.25 0.0068 

Såg/Kap (92001) 0.13 -  

Limning (H.D)  0.6 -  

Prov (42912) 0.1 0.1 / 2 = 0.05 0.00137 

 

Cell 7 - Fästbricka    

Process Tot. C.T+S.T (Tot. C.T+S.T)/SKIFT (Tot. C.T+S.T)/SKIFT 
(v) 

Svarv (19909) 0.15 0.15 / 3 = 0.05 0 

Avsyning (2070) 0.1  0.1 / 1 = 0.1 0 
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A1 - Montering   

Process  Tot. C.T+S.T (Tot. C.T+S.T)/SKIFT 

A1. Montering 17.5 17.5 / 1 = 17.5 

 

A1 – Montering & Balansering kula   

Process Tot. C.T+S.T (Tot. C.T+S.T)/SKIFT 

A1.K. Montering 6 6 / 2 = 3 

A1.K. Balansering 2.8 2.8 / 2 = 1.4 

A1.K. Fräs 1.2 1.2 / 2 = 0.6 

 

A1 – ”Riggen”   

Process Tot. C.T+S.T (Tot. C.T+S.T)/SKIFT 

A1. ”Riggen” 14.5 14.5 / 1 = 14.5 

Puts 6 6 / 1 = 6 

Packning  5 5 / 1 = 5 
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Bilaga 6 Värdeflödesanalys 
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Bilaga 7 Swimlane 
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Bilaga 8 – Layout detaljerad
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Bilaga 9 Fullständig verkstadslayout 
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Bilaga 10 Symbolförteckning VFA 
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Bilaga 11 symbolförteckning Swimlane 

 


