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Sammanfattning (på svenska) 

Osäkerhet kring ledtid för produktion och leverans av produkter är ett stort problem för 

många företag (Yano, 1987). Genom att identifiera var slöserier förekommer och minimera 

dessa så blir det möjligt för en producerande verksamhet att fungera mer effektivt  (Liker, 

2009). 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur ett värdeflöde i en producerande 

verksamhet kan effektiviseras ur ledtidssynpunkt. Fallstudien är utförd på Sherwin-Williams 

i Bellö, som är verksamma inom industriell ytbehandling. 

Som inledande fas till studien så har teoretiskt material studerats med syftet att ge form åt 

studiens upplägg. Genom dessa har en analysmodell utformats för att på så sätt stå som 

fundament till undersökningsfrågan vilken lyder enligt följande: ” Hur kan man ur ett 

värdeflödes-perspektiv minska ledtiden i ett producerande företag för att uppnå en mer 

effektiv produktion?” .  

Som det första steget i analysmodellen utfördes en processkartläggning med avsikt att 

beskriva studieobjektets olika delar för att använda som grund till analys. Fyra stycken 

produkter har följts och kartlagts för att sedan användas som objekt vid identifiering av 

slöseri som orsakar förlust i form utav ledtid. Med insamlad data från undersökningsobjekten 

så har värdeflödeskartor genererats med syfte att skapa en bild över flödet och dess 

omgivande delar, för att på så sätt kunna användas som föremål vid identifiering av slöseri i 

processkedjan. Centralt för studien är värdeskapande respektive icke värdeskapande 

aktiviteter, där de icke värdeskapande bör minimeras. 

Vid analysering har flera slöserier påvisats i processen. Dessa slöserier är väntan, transport 

och rörelse, felaktig bearbetning samt ställ som i sig innebär transport och rörelse. Slutsatsen 

är att dessa icke värdeskapande aktiviteter bör minimeras för att skapa ett flöde där 

störningar inte påverkar de värdeskapande aktiviteterna, som kunden betalar för. 

 

Nyckelord 

Värdeflödeskartläggning, värdeflöde, ledtid, processkartläggning, värdeskapande, icke 

värdeskapande, slöseri, förbättringsförslag 

 

Abstract (in english) 

This case study is performed within the production of Sherwin-Williams, Bellö. The purpose 

is to increase the understanding how a value stream can function more efficient, from a lead 

time perspective. With the analytical model that is built up on known theories, the purpose 

have been fulfilled. Mapping of value and non value time for four products thru their 

respectively process reveals wastes, which is, waiting, transport and movement, incorrect 

processing and set-up time that in it self create transport and movement. Thru identified 
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wastes that causes loss in lead time suggestions of improvement has been proposed. This to 

show solutions that can create a more effective flow with reduced non value time. 
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Sammanfattning 

Osäkerhet kring ledtid för produktion och leverans av produkter är ett stort problem för 

många företag (Yano, 1987). Genom att identifiera var slöserier förekommer och 

minimera dessa så blir det möjligt för en producerande verksamhet att fungera mer 

effektivt  (Liker, 2009). 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur ett värdeflöde i en producerande 

verksamhet kan effektiviseras ur ledtidssynpunkt. Fallstudien är utförd på Sherwin-

Williams i Bellö, som är verksamma inom industriell ytbehandling. 

Som inledande fas till studien så har teoretiskt material studerats med syftet att ge form åt 

studiens upplägg. Genom dessa har en analysmodell utformats för att på så sätt stå som 

fundament till undersökningsfrågan vilken lyder enligt följande: ” Hur kan man ur ett 

värdeflödes-perspektiv minska ledtiden i ett producerande företag för att uppnå en mer 

effektiv produktion?” .  

Som det första steget i analysmodellen utfördes en processkartläggning med avsikt att 

beskriva studieobjektets olika delar för att använda som grund till analys. Fyra  produkter 

har följts och kartlagts för att användas som objekt vid identifiering av slöseri som 

orsakar förlust i form utav ledtid. Med insamlad data från undersökningsobjekten har 

värdeflödeskartor genererats med syfte att skapa en bild över flödet och dess omgivande 

delar, för att på så sätt kunna användas som föremål vid identifiering av slöseri i 

processkedjan. Centralt för studien är värdeskapande respektive icke värdeskapande 

aktiviteter, där de icke värdeskapande bör minimeras. 

Vid analysering har flera slöserier påvisats i processen. Dessa slöserier är väntan, 

transport och rörelse, felaktig bearbetning samt ställ som i sig innebär transport och 

rörelse. Slutsatsen är att dessa icke värdeskapande aktiviteter bör minimeras för att skapa 

ett flöde där störningar inte påverkar de värdeskapande aktiviteterna, som kunden betalar 

för. 

Som sista del i analysmodellen så har förbättringsförslag utifrån identifierade slöserier 

genererats. Dessa kan skapa en process där slöserier minimerats och på så sätt genererat 

ett flöde som bearbetar mer effektivt.  
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Summary 

Uncertainty on lead time for production and delivery of products is a major problem within 

many companies  (Yano, 1987). Trough identification where wastes can occur and 

minimization of those it can be possible for a producing business to act more effective  (Liker, 

2009). 

The purpose with this thesis is to increase my understanding of how a value stream within a 

producing company can be more efficient with the lead time in focus. This case study is 

performed at Sherwin-Williams in Bellö, that is active within the coating industry. 

The study initially started by a literature study which had the purpose to act as base for the 

thesis. From this an analytical model has been shaped to act as foundation to the underlying 

question, that goes as follows: “How is it possible from a value stream perspective to reduce 

the lead time within a producing company in order to reach a more efficient production?” 

As the first part in the analytical model a process mapping was performed with the intention 

to describe the study objects different parts that forms the foundation to the analysis. Four 

products has been followed and mapped to act as objects in the identification of wastes that 

cause loss in lead time. With collected data it has been possible to perform value stream 

mapping with the function to create a picture over the value stream that reaches within this 

case study. Through the maps it has been possible to identify where in the value stream wastes 

occurs. The central in the mapping is value adding and non-value adding activities, whereas 

the non-value activities should be minimized.  

Through analysis it has been possible to detect several wastes. These are waiting time, 

transport and motion, improper processing and setup time which itself consists of transport 

and motion. The conclusion is that non-value adding activities should be reduced to create a 

flow whereas interference does not affect the value adding activities, which in the end is what 

the customer pays for. 

As the last part in the analytical model some improvements has been suggested, based on the 

wastes that has been found. With this suggestions the wastes can be reduced and further on 

create a more efficient process. 
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Förord 
Som en avslutande del i min utbildning till företagsingenjör så har detta examensarbete 

utformats under våren 2012.    

I samråd med berörda på fallföretaget Sherwin-Williams så valdes en studie som föll i bådas 

intressen.  Utifrån detta har undersökningen främst präglats av värdeflödeskartläggning som 

ökat min kunskap i ämnet vilket är en värdefull erfarenhet i mitt fortsatta yrkesliv. 

Efter genomfört arbete är det flera jag vill rikta ett speciellt TACK till: 

Marcus Brander, Continuous improvement manager, som varit företagsrepresentant på 

Sherwin-Williams och handledare för mig. Genom honom har värdefull information erhållits, 

men framförallt har han också figurerat som bollplank då idéer uppstått. 

Anders Ingwald, min handledare via universitet som jag kunnat rådfråga genom hela 

studieperioden. 

Tobias Schauerte, examinator som hållit i en seminarieseri där opponering samt presentation 

av studien utförts under studieperioden.    

Ytterligare vill jag tacka Sherwin-Williams Bellö, samt övriga personer som jag intervjuat och 

erhållit värdefull information från.  
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1. Introduktion 
 

Detta kapitel beskriver vad som står till grund för denna rapport, med avseende på bakgrund, 

diskussion och formulering av problem, syfte och avgränsningar. Avsnittet står som 

fundament för rapportens huvuddelar. 

 

1.1 Bakgrund för ämnesområdet  

Konkurrenskraftig produktion är idag vitalt för många producerande företag, inte minst för de 

belägna i Sverige och övriga Europa. Anledningen är bland annat den ökande konkurrensen 

från asiatiska tillverkare som allt eftersom stärker sin konkurrensförmåga. Att placera ett 

företag i Sverige är därför inte en självklarhet, eftersom det främsta målet för de flesta 

organisationer är att öka vinsten. För att fortsätta på den marknad man idag besitter är det av 

största vikt att fokusera på produktionsutveckling, för att eftersträva en så effektiv och 

resurssnål verksamhet som möjligt (Säfsten, 2005). För att möta detta problem har många 

företag världen över applicerat Lean produktion i sin verksamhet. 

 

Lean produktion är en företagsfilosofi som först introducerades av Toyota som i deras 

organisation benämns som Toyota production system(TPS). Denna filosofi har sedan dess 

spridits till fler organisationer som vill eftersträva en resurssnål produktion. Filosofin baseras 

på att alltid eftersträva ett kund- och värdeflödesorienterat synsätt inom organisationen (Liker, 

2011). 

 

 Som den andra principen av fyra i TPS, ”Rätt process ger rätt resultat”, betonas det hur 

betydelsefullt det är att ha ett flöde med så lite icke värdeskapande aktiviteter som möjligt 

(Liker, 2009). Man bör definiera allt värde, sett ur kundens perspektiv.  Detta innebär att hela 

tiden fråga sig – bidrar denna aktivitet till att direkt tillföra något värde åt den färdiga 

produkten och betalar kunden för denna aktivitet? På detta sätt kan man definiera 

värdeskapande respektive icke värdeskapande aktiviteter som påträffas i hela värdekedjan 

(Carreira, 2004). 

 

Värdekedjan definieras genom de aktiviteter vilka startar som en kundorder och slutar som en 

levererad produkt hos kunden (Carreira, 2004). 

Värdet på produkter kan definieras som priset en kund är villig att betala för produkt eller 

service. Kombinationen av pris, kvalitet, leveransprecision och flexibilitet är faktorer som 

bidrar till vad kunden är villig att betala för en produkt (Olhager, 2007). Att kartlägga 

värdekedjan och flödet i en organisation är en nödvändighet för att finna både värde och icke 

värdeskapande aktiviteter (Liker, 2009). 

 

1.2 Problematisering 

Icke-värdeskapande aktiviteter benämns vanligtvis som de sju slöserierna plus ett. Dessa är 

överproduktion, väntan, onödiga transporter, felaktig bearbetning, överlager, onödiga rörelser, 

defekter samt outnyttjad kreativitet hos anställda. Att undvika överproduktion är essentiellt 

för de flesta företag, då detta som följd kan frambringa något utav de andra slöserierna. Att 

eftersträva en organisation som producerar i linje med efterfrågan är därför en viktig faktor 

för företag (Liker, 2009). 
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Osäkerhet kring ledtid för produktion och leverans av produkter är ett stort problem för 

många företag (Yano, 1987). Flera organisationer präglas av lågt resursutnyttjande hos 

personal och utrustning, som i sin tur påverkar produktiviteten. Britsfälligt resursutnyttjande 

kan ytterligare påverka ledtiden och kvaliteten på ett negativt sätt (Ljungberg, 2000).  

 

“Whenever there is a product for a customer, there is a value stream. The challenge lies in 

seeing it.” (Shook, 1999) 

 

1.3 Problemformulering 
Hur kan man ur ett värdeflödes-perspektiv minska ledtiden i ett producerande företag för att 

uppnå en mer effektiv produktion? 

 
1.4 Syfte  

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur ett värdeflöde i en producerande verksamhet 

kan effektiviseras ur ledtidssynpunkt. 

 

1.5 Frågeställningar/mål 

Nedan är problemformuleringen nedbruten i flera delar, detta för att införliva syftet med 

studien. 

 

 Vilka slöserier kan identifieras i en tillverkande process? 

 Vilka metoder kan användas för att minimera slöseriers påverkan i en 

tillverkningsprocess? 

 
1.6 Avgränsningar 

Omfattningen för studien begränsar kartläggningen enligt nedan.  

 Omfattningen för studien kommer behandla fyra produkters väg genom värdeflödet.   

 Kartläggningen begränsas från kundorder till utlastning av färdig produkt. Detta 

innebär att leverantörer av råvaror inte kommer behandlas. 

 Eventuella förbättringsförslag kommer inte att genomföras, de kommer endast ges 

som förslag och visa på vilket sätt de förbättrar processen. 
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2. Metodologi  
Detta avsnitt beskriver olika metodologier som kan användas som forskningsmetod samt 

vidare beskrivning hur tillvägagångssättet för denna studie utförts. 

 

2.1 Teoretiskt synsätt 

Positivism och hermeneutik är två teoretiska synsätt som kan prägla en forskningsfråga. 

Positivism innebär att man söker förklaring till fenomen, medans hermeneutisk innebär att 

man söker förståelse (Carlsson, 1984). 

Positivistiska synsättet  

Det positivistiska synsättet förordar att det finns en sanning i forskningssammanhang, som 

inte påverkas av forskaren ifråga  (Gitin, 1998). Innebörden av denna sanna verklighet betyder 

att framförd fakta ska vara av hög tillförlitlighet, utan irrelevant information samt oberoende 

av forskarens egna åsikter. De påståenden som en forskare gör ska helst vara kvantifierbara, 

dvs. i matematiska eller logisk-analytiska termer. På detta sätt kan man undvika att 

undersökningen utgår från forskarens egna värderingar och erfarenheter (Tebelius, 1987). 

Orsak-verkan samband är karakteristiskt för detta synsätt kring forskning (Carlsson, 1996). 

 

Hermeneutiska synsättet  

Icke-positivistisk synsätt är ytterligare en benämning på det hermeneutiska synsättet. 

Forskaren använder denna metod när denne söker förståelse av en forskningsfråga. Synsättet 

menar att förståelsen för t.ex. en text hänger ihop hur väl man är insatt i ämnet sen innan, 

detta benämns också som den hermeneutiska cirkeln. Sammanfattat så påverkar förförståelsen 

en forskares världsbild och sätt att tänka (Carlsson, 1984). 

 
Mitt synsätt 

Att först söka förståelse för processerna som täcker undersökningen var nödvändighet för att 

förstå helheten och utifrån det planera vidare aktiviteter för att besvara undersökningsfrågan. 

Genom de observationer och intervjuer som gjorts har en helhet arbetats fram i form utav det 

empiriska materialet. Detta kännetecknas som hermeneutisk metod eftersom 

undersökningsfrågan utgår från att söka förståelse ur ett helhetsperspektiv.  

 

Insamling av data har gjorts med hjälp utav metoder som förhindrar att så lite tolkning som 

möjligt behövs. Detta möjliggör i sin tur högre grad av återskapning av studien. Därutav har 

studien även innehållit positivistiskt synsätt. 

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt  

Induktion, deduktion och abduktion är tre olika tillvägagångssätt att förhålla sig till insamling 

och jämförelse av teori och empiri, de nämnda presenteras mer utförligt enligt nedan. 

 
 Induktion 

En induktiv ansats kännetecknas av dess sätt att angripa empiri utan någon teoretisk bakgrund 

som underlag. Utifrån den insamlade informationen kan forskaren skapa teori som utgår ifrån 

forskningsobjektet (Davidson, 2011). Konsekvensen av detta tillvägagångssätt är dess brist på 

generaliserbarhet, detta eftersom dess teori baseras på den egna empirin, just för 
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studieobjektet ifråga. Metoden ifrågasätts eftersom insamling av information sker innan man 

studerat befintlig teori, detta kan var otillräckligt då man ej teoretiskt sätt vet vilken 

information man vill samla in (Wallén, 1996). 

 

Deduktion  

Deduktion som också benämns som den hypotetiska-deduktiva metoden är motsatsen till den 

induktiva. Studier som kännetecknas av denna metod är de som baseras på principer och 

teorier som finns att tillgå. Genom att utgå från teorierna så blir det möjligt att utifrån dessa 

dra slutsatser, på detta sätt kan man jämföra om empiri skiljer sig från teori eller ej. Denna 

metod förhindrar att forskaren ifråga inte påverkas av sin egen inställning till studieobjektet. 

Att möta en studie deduktivt kan dock påverka negativt genom att nya iakttagelser utelämnas 

pågrund av ansatsen att utgå från teorier (Davidson, 2011). 

 
Abduktion  

Abduktion beskrivs som en förening av de två föregående ansatserna. Metoden kännetecknas 

av att först arbeta fram empiri utifrån ett induktivt synsätt. Genom denna metod kan man 

sedan studera relevant teori att basera studien på. Arbetssättet präglas av en flexibilitet som 

kan underlätta för forskare då en hypotes ska tas fram. Går man tillväga på detta sätt finns 

dock risker man bör överväga, tidigare erfarenhet från forskarens sida kan påverka hur denne 

formulerar hypotesen, vilket i sin tur påverkar hur tolkning kommer göras (Davidson, 2011). 

 

Mitt angreppssätt 

Att söka förståelse är studiens huvudsyfte, därför utgjordes studiens inledande fas av 

litteraturundersökning för att förstå ämnet djupare. De teorier som studerats har utgjort basen 

för analys av den empiriska datan, vilken sedan mynnat ut i slutsatser och därmed kan 

härledas till deduktiv inriktning. Undersökningen har även inslag av abduktion då 

förbättringsförslag utifrån kända teorier genererats efter datainsamling. 

 

2.3 Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 

Tillvägagångssättet för insamling av information för att besvara en forskningsfråga kan göras 

på två olika sätt; kvantitativt eller kvalitativt. Utifrån forskningsproblemet bestäms om 

kvantitativ, kvalitativ eller en mix av de båda är lämpligast att använda (Davidson, 2011). 

 
 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa forskningsmetoden fokuserar på insamlande av information främst från 

intervjuer, tolkande analyser och deltagande observation (Davidson, 2011). Metoden används 

ofta när man studerar objekt som kan vara flertydiga eller oklara. En frågeställning kan vara 

svår att mäta i kvantifierbara termer, därav säger man att kvalitativ forskningsmetod passar 

när det är lättare att tolka och beskriva något i ord  (Eliasson, 2010). Tillvägagångssättet 

används också för att tolka mindre delars betydelse, i ett större sammanhang (Wallén, 1996). 

Kvalitativa forskningsintervjuer kännetecknas av sättet att intervjua berörda personer på ett 

mer ostrukturerat sätt med föredelen att en mer öppen dialog för ämnet kan diskuteras.  Med 

deltagande observation avses att forskaren studerar berört studieobjekt direkt på plats 

(Carlsson, 1996). 
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 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod används om forskaren vill mäta, beskriva och förklara eller förstå 

företeelser. Det innebär att insamlad data består av mätetal och siffror, dvs. är kvantifierbart 

(Tebelius, 1987). Kvantitativ data samlas ofta in genom enkät- eller intervjuundersökningar. 

Något som är betydelsefullt när kvantitativ metod används är planeringsfasen med 

förberedelser inför intervju- eller enkätundersökning, detta eftersom det kan försvåra arbetet 

att tvingas gå tillbaka och samla in information som man missat, speciellt i 

enkätundersökningar. Metoden underlättar när sammanställning av information ska utföras 

eftersom det går relativt snabbt jämfört med kvalitativ metod  (Eliasson, 2010).  

 
Min forskningsmetod 

Nulägesbeskrivningen av fallföretaget är utfört med kvalitativ metod. Genom att studera 

fallföretagets processer direkt på plats så kännetecknas detta som deltagande observation, med 

syfte att söka förståelse för de ingående processteg som studien täcker. Insamling av 

information kring nuläget har gjorts med hjälp utav intervjuer som skett mer ostrukturerat 

med öppen dialog. 

 

Data har insamlats från kartlagda processteg med syfte att mäta faktorer som kan svara på 

undersökningsfrågan, detta kännetecknas som kvantitativ metod. 

 

2.4 Undersökningsupplägg  
Två vanligt förekommande upplägg för undersökningar är survey- och fallstudier som 

beskrivs nedan. 

 

Fallstudie 

Fallstudie innebär en undersökning av ett mindre undersökningsområde. Utgångsläget är att 

studera faktorer mer detaljerat i ett mindre antal studieobjekt. Tillvägagångssättet används 

ofta för att studera processer eller förändringar. Fallstudier används ofta vid studier som avser 

att förklara. Ekologisk validitet är en benämning på metodens förmåga att dra allmänna 

slutsatser från en studie till en annan (Carlsson, 1984). 

 

Survey-undersökningar 

Till skillnad från fallstudie så använder forskare denna metod när de vill studera en större 

avgränsad grupp med hjälp av undersökningsmetoder såsom enkät eller intervju. Survey-

undersökning används oftast när syftet med en forskningsfråga är deskriptiv. Fördelen med 

metoden är förmågan att samla in information från ett stort antal studieobjekt och därmed få 

ut mycket data om dessa (Carlsson, 1984). 

 

Mitt upplägg 

Eftersom undersökning utförts på ett specifikt företag så är uppläggning riktat mot fallstudie. 

Som teorin beskriver så är ändamålet här att studera en process, med syftet att identifiera 

påverkande faktorer mer detaljerat, utifrån undersökningsfrågan. 
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2.5 Reliabilitet och validitet  
Dessa två faktorer bestämmer hur hög grad av tillförlitlighet studien har med avseende på val 

av mätinstrument och hur väl mätning av berörd information utförts (Carlsson, 1984) .  

  

Reliabilitet  

Reliabiliteten bestämmer hur väl de valda mätinstrumenten mäter utan slumpvariationer som 

kan påverka resultat på ett missvisande sätt. För att få ett påtagligt mått på studieobjektets 

reliabilitet eller tillförlitlighet som det också benämns, så krävs det ofta att mätinstrumentet 

behandlar tal som objektet senare kan tilldelas (Tebelius, 1987). För att en studie ska kallas 

sig reliabelt så krävs det att i huvudsak få samma värden andra gången man mäter ett 

studieobjekts egenskaper (Carlsson, 1984). Sammantaget förklarar denna egenskap ett 

mätinstruments förmåga att framställa samma resultat i en upprepande följd under liknande 

villkor (Gitin, 1998). 

 
Validitet 

I forskningssammanhang är det viktigt att säkerställa att man mäter det som är tänkt att mätas, 

denna anvisning kallas sålunda för validitet (Tebelius, 1987). Validitet är benämningen på hur 

hög grad mätobjektet blir mätt (Carlsson, 1984). Beroende på om undersökningen är 

kvalitativ eller kvantitativ så finns det olika sorters validitet som bör beaktas. Används 

kvantitativ forskningsmetod så bestäms en hög validitet genom att rätt information samlats in 

på ett tillförlitligt sätt. I kvalitativa metoder bestäms validiteten genom analys och 

datainsamling av studien. Det finns en hög korrelation mellan validitet och reliabilitet 

eftersom en undersökning kan vara korrekt utförd med hög repeterbarhet, men data som mätts 

behöver inte vara den som avsätts att mätas. Därför spelar en hög reliabilitet inte någon roll 

om den avsedda informationen som skulle samlats in är inkorrekt (Lindgren, 2012). 

 

Reliabilitet och validitet för denna studie 

Den tillverkande processdelen som undersökningen utgått ifrån innehåller steg i processen 

som i sig är tidskrävande att följa då en produkts tid för framtagning kan vara olika från gång 

till gång. Detta medförde att mätning av processtegen endast kunde göras en gång för varje 

produkt, vilket kan innebära att vissa faktorer uteblivit eftersom det är fördelaktigare med fler 

mätningar för att få ett så stabilt mätresultat som möjligt. Vidare för att öka reliabiliteten så 

har all mätning gjorts från egen passiv observation, vilket i sig ökar reliabiliteten. 

Sammanställning av intervjuer har demonstrerats för intervjupersonen så att denne ifråga 

kunnat bekräfta om information är korrekt eller ej, samt om något bör kompletteras. Övrigt 

empiriskt material har kontinuerligt kontrollerat av handledare på företaget och på så sätt har 

reliabiliteten av information som samlats in ökat. Att kontinuerligt hålla kontakt med berörda 

personer ökar validiteten då det som mätts och avsågs att mätas på så vis kunde granskas 

objektivt av dessa personer. 

 

Mätning och kartläggning utgår utifrån kända teorier för att på så sätt öka validiteten genom 

att mäta vad som ska mätas. Processkartläggningens olika delar är alla observerade från eget 

perspektiv, men även insats från respektive ansvarig har hjälpt till att tilldela korrekt 

information.  
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2.6 Datainsamling  
Datainsamling kan göras med hjälp utav flera metoder, några vanliga presenteras nedan. 

 

Primär- och sekundärdata 

Som metod att samla in data finns två vanliga tillvägagångssätt. Sekundärdata syftar till sådan 

information som skapats och analyserats från tidigare studier, det innebär att forskaren samlar 

in redan sammanfattad data (Gitin, 1998). Primärdata är sådan information som forskaren 

själv samlar in och analyserar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).  

 

Intervju 

En intervju kännetecknas genom att forskaren kommunicerar direkt med den som intervjuas, 

med ett syfte att samla in den information som krävs för undersökningen. Två vanliga 

tillvägagångssätt för intervju är strukturerad respektive ostrukturerad metod. Det som 

kännetecknar en strukturerad intervju är de frågor som fastställts innan intevju, liknande 

enkätundersökning. Att strukturerad intervju används istället för enkät kan bland annat bero 

på att frågorna kan misstolkas eller att det finns många så kallade öppna frågor (Carlsson, 

1984). 

 

Ostrukturerad intervju innebär att frågorna inte är strikt bestämda. Genom öppna eller 

övergripande frågor, som denna metod innebär, så kan trattekniken utnyttjas (Carlsson, 1984). 

Metoden innebär att intervjuaren presenterar ämnet för den intervjuade och trattar sedan ner 

ämnet mot undersökningsfrågan (Gitin, 1998). 

 

Observation  

Insamling av information kan göras genom passiv observervation eller deltagande. Att passivt 

observera innebär att forskaren observerar studieobjektet, medan deltagande innebär att 

forskaren deltar.  (Gitin, 1998). 

 
Information- och datainsamling för denna undersökning 

Information- och datainsamling är gjord utifrån både primära och sekundära källor. Genom att 

intervjua berörda personers ansvarsområde samt observera och samla in data från de ingående 

processteg som karakteriserar studien så innebär det att ett primärt tillvägagångssätt nyttjats. 

Den sekundära informationen är främst insamlad från företagets affärssystem, men även 

sammanställningar från tidigare företagsprojekt har studerats.  

 

Intervju har genomförts med berörda personer som i samråd med handledare på företaget valts 

ut som lämpliga personer inom respektive område. Intervjuerna har inletts med en 

presentation av undersökningens avsikt, med syfte att få en mer ostrukturerad intervju och på 

så sätt få en god överblick för respektive område och dess samspel med övriga processer. För 

att förstå de tillverkande processtegen så inleddes studien med två dagars praktik, vilket ökade 

förståelsen och kopplingen mellan processerna. Genom praktiken skapades en översikt av de 

aktiviteter som skulle mätas. Det möjliggjorde att avvikande aktiviteter kunde identifieras. 
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2.7 Urval 
Att genomföra en undersökning kräver att ett urval av studieenheter görs. Man brukar tala om 

population, det är den som måste bestämmas huruvida hela populationen eller delar av den 

ska studeras. Urvalet brukar utgå från två kända tekniker vilka benämns sannolikhetsurval och 

icke-sannolikhetsurval (Denscombe, 2009). 

 

 Sannolikheturval 
Denna teknik innebär att urvalet av enheter i en undersökning är utvalda för att de anses som 

representativa för den totala populationen. Som förgrening till sannolikhetsurval finns andra 

tekniker utifrån denna att tillgå, dessa är bland annat slumpmässigt, systematisk och 

stratifierat urval. Det slumpmässiga urvalet syftar till studieenheter som valts ut 

slumpmässigt. Att använda sig utav detta innebär att man antar att en population är 

representativ för det totala antal enheter som ingår. Att göra systematiskt urval innebär att 

man utför urvalet slumpmässigt fast med en viss systematisk ordning, som exempel var 1000 

person i en population. När man vill att varje enhet i en population ska ha samma möjlighet 

att väljas ut i en undersökning så används den stratifierade metoden. Skillnaden gentemot det 

slumpmässiga urvalet är att forskaren kan ha en viss kontroll över de enheter som valts 

(Denscombe, 2009). 

 

Icke-sannolikhetsurval   

När slumpmässigt urval ej förekommer så kallas det för icke-sannolikhetsurval. Denna teknik 

används då det är svårt att göra ett sannolikhetsurval från en population. Som förgrening till 

denna teknik så finns flera underkategorier, blanda annat subjektivt, snöbolls- samt 

bekvämlighetsurval. Subjektivt urval innebär att undersökningsobjekt väljs ut selektivt av 

forskaren eftersom denne anser dessa objekt som mest värdefulla då data ska samlas in.  

 

Snöbollsurval är en liknelse till snöbollseffekten vilket innebär att en undersökning som till 

början endast innehåller ett mindre antal personer kan eskalera till fler. Urvalet utgår från n 

några som sedan hänvisar till andra personer och det kan då växa sig till ett större antal. Därav 

metodens namn eftersom populationen hela tiden ökar desto fler personer man väljer att 

tillfråga. Bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer de alternativ som är mest 

fördelaktigt, ur tillexempel resurssynpunkt (Denscombe, 2009). 

 

Urval för denna studie 

För denna studie så är icke-sannolikhetsurval använt eftersom fallföretaget valts ut selektivt, 

därutav kännetecknas detta som subjektivt urval. Vidare så har personer som intervjuobjekt i 

fallstudien valts ut med avseende på deras kunskap inom området som studerats.  

 
2.8 Generaliserbarhet 
Generalisering bestämmer i vilken grad man kan dra slutsatser utifrån ett fall för att sedan låta 

de representera andra objekt eller situationer. Med andra ord innebär generaliserbarhet graden 

av vilken studien kan prövas och kontrolleras (Denscombe, 2004). Det innebär att läsaren 

måste tillgodoses med information som sedan kan jämföra utifrån eget perspektiv och på så 



  
 

9 

 

sätt dra egna slutsatser från enskilt studieobjekt. Vid kvalitativa undersökningar beskrivs ofta 

undersökningsobjektet i sådan detaljerad grad att läsaren kan tillämpa och på så sätt kan skapa 

en hög grad av överförbarhet (Denscombe, 2009). 

 
Generaliserbarhet för denna studie 

Eftersom undersökningen klassas som fallstudie så är generalisering utifrån detta fall endast 

representerbart på de verksamheter som har snarlika processer. Eftersom studien baseras på 

företagets ingående processer som är anpassad efter deras situation så kan en generalisering 

utifrån detta vara svårt eftersom företag styrs på olika sätt.  

 

De metoder och teorier som applicerats i denna studie kan dock representera producerande 

företag då dessa är valda från litteratur som i sig kan anses som erkända för sin applicerbarhet. 
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3. Teoretiskt perspektiv 
Här presenteras de teorier som står som underlag till analysmodellen vilken studien baseras 

på.  

 

3.1 Lean production 
Lean production har sina rötter ifrån Toyotas företagsfilosofi, TPS (Klefsjö, 2010). 

Resurseffektiv produktion som det också benämns är en filosofi som bland annat förespråkar 

organisationer med så lite slöseri i värdekedjan som möjligt. Det innebär att aktiviteter som 

inte bidrar till produktens förädling bör minimeras (Säfsten, 2005). En produktion med 

reducerat slöseri kan i sin tur innebära kortare genomlopps- och ställtider  (Säfsten, 2005). 

Slöserier som ursprungligen benämns som Muda är faktorer som inte skapar värde för 

kunden, dessa benämns ofta som de 7+1 slöserierna (Womack & Jones, 2003). 

 

Många företag som gjort försök i att bli Lean har ofta haft för lite förståelse inom området. 

Anledning är som regel att organisationer endast koncentrerat sig på de verktyg som Lean 

förespråkar, tex. Just-In-Time(JIT) och 5S. Detta är fel eftersom Lean är en filosofi som ska 

genomsyra hela organisationen. Det innebär att alla, från högsta chefer till operatörer ska vara 

delaktiga i det dagliga Lean-arbetet (Liker, 2009).  

 

       3.2 De 7+1 slöserierna 
Som en del av ständiga förbättringar så är minimering av de åtta slöserierna något Lean 

förespråkar. Slöseri definieras av Toyota som allting annat en de minsta antal material, 

redskap, delar, utrymme och tid som är nödvändigt för att skapa värde för en produkt 

(Nicholas, 1998). De nämnda slöserierna presenteras nedan. 

 Felaktig bearbetning  

Defekter hos en produkt skapar stora kostnader, både ekonomiska som ryktesmässiga om de 

upptäcks hos slutkunden. Inte bara defekten i sig är kostsam, men att ordna en defekt eller 

tillverka en ny ersättning till denna produkt är kostsamt (Nicholas, 1998). Defekter kan delas 

in i externa samt interna fel. Externa är sådana som kunden upptäcker och i slutändan kostar 

företaget reparationskostnader, men möjligtvis också en förlorad kund. Interna fel kan vara 

sådant som kassering, omarbetning (Nicholas, 1998), justeringar av produkt och kontroll samt 

försening i kedjan (Liker, 2009). 

 Onödiga transporter 

Transport av produkter är något som inte skapar direkt värde åt kunden (Klefsjö, 2010) och 

som inte helt går att eliminera, men minimera. Hur ofta material transporteras kan härledas till 

sannolikheten att något skadas eller slits (Bicheno, u.d.).  Det finns två faktorer som 

bestämmer avståndet som material måste transporteras, anläggningsplaneringen samt 

sekvensen av antalet operationer för tillverkning av en produkt (Nicholas, 1998). Transport 

och kommunikation har en nära korrelation, långa avstånd motverkar tydlig kommunikation 

som i sin tur kan påverka kvaliteten på produkten. Att förändra flödet med huvudmål att 

minimera transport, utan att andra problem uppstår, är reducering av slöseri (Klefsjö, 2010). 

 Överlager 
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Större råvarulager en efterfrågat, produkter i arbete(PIA) och färdiga produkter som står och 

väntar på hantering anses vara slöseri. Dessa orsakar längre genomloppstider, som i sin tur 

ökar sannolikheten att produkten skadas med tiden, men produkten har då också skapat 

onödig transport (Bicheno, u.d.). Tillsammans med överlager så ökar kostnader för yta av 

lagerhållning, pappersarbete, försäkringar, säkerhet och stöld. Lager är något som döljer andra 

problem och tillåter på så sätt mer aktivteter av slöseri. Det kan dock vara nödvändigt att hålla 

lager, mot t.ex. fluktuationer i efterfrågan. Säkerhetslager kan också förekomma som ett 

skydd mot oförberedda händelser som möjligtvis stoppar upp produktionsflödet (Nicholas, 

1998).  

 Felaktiga processer 

Felaktiga processer uppstår när man använder sig utav tillvägagångssätt eller maskiner som är 

mer komplexa än nödvändigt. Onödiga arbetsmoment kan skapas av bristfälliga resurser som 

finns att tillgå. Det mest optimala är att använda sig utav minsta möjliga resurser för att 

producera en produkt. Det innebär att användning utav större maskiner eller verktyg en 

nödvändigt skapar slöseri (Bicheno, u.d.). 

 Onödiga rörelser 

Rörelser som inte är nödvändigt för att utföra jobbet anses som slöseri. Arbeta och vara i 

rörelse under arbete är inte samma sak. Arbete är rörelser som tillför värde, eller är 

nödvändiga för att tillföra värde. En arbetare som är i konstant rörelse kanske inte utför så 

mycket arbete (Nicholas, 1998).  Att ha en process som kräver mer rörelse än nödvändigt är 

också mindre bra ur ergonomisynpunkt (Bicheno, u.d.).  

 Väntan 

Väntan är ett slöseri som relativt lätt kan identifieras i en process. Det kan omfatta väntan på 

delar, order, råvaror eller andra komponenter för att fullfölja en aktivitet, men även väntan på 

personal (Nicholas, 1998). Material som står och väntar på hantering är direkt slöseri. 

Väntetid påverkar ledtiden för hela flödet, som i sin tur påverkar kundnöjdhet och 

konkurrenskraft. Väntan kan uppstå från t.ex. maskinoperatörer som står och väntar eller 

bevakar maskin, eller resurser som används av någon annan (Bicheno, u.d.). 

Många företag anser att en lösning på detta är att hålla maskiner och operatörer upptagna med 

arbete, oavsett efterfrågan, vilket i sin tur innebär överproduktion. Som alternativ är det 

mindre kostsamt att låta maskiner gå på tomgång och istället låta arbetare använda tiden till 

andra sysslor, som att reducera ytterligare slöseri (Nicholas, 1998).  

 Överproduktion 

Överproduktion anses som det mest allvarliga slöseriet eftersom den skapar många utav de 

andra slöserierna. Att producera mer än efterfrågat, kommer någonstans i kedjan att bygga 

upp lager, som i sin tur binder kapital i lagerhållning och dess innefattande processer. 

Överproduktion leder till onödigt långa genomloppstider och PIA, detta ökar risken för 

ojämnt flöde, defekter och onödiga rörelser.  Det mest optimala är att producera precis den 

kvantitet som efterfrågas i rätt tid (Bicheno, u.d.). 

 Outnyttjad kreativitet hos anställda 

Som det åttonde och kompletterande slöseriet handlar detta om att ta tillvara på potentialen 

hos anställda. Bristande engagemang och kommunikation med anställda kan innebära att 

värdefulla idéer, kompetens och förbättringar inte uppdagas (Liker, 2009). För en organisation 

som förordar kreativitet så krävs det en engagerad ledning som skapar förutsättningar hos 
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personalen för en miljö där ständiga förbättringar förespråkas. Studier har visat på en högre 

produktivitet med 50 % skillnad mellan fabriker som ser likartade ut, men där den ena skapat 

bättre förutsättningar för ständiga förbättringar (Bicheno, u.d.). 

 

3.3 Processer 
En process definiera som en följd av logiskt sammankopplade aktiviteter som har en tydlig 

början och slut med återkommande upprepning. En organisation består av flera 

huvudprocesser med tillhörande underprocesser. Organisationer brukar delas upp i tre olika 

processer, vilka är kärn-, stöd- och ledningsprocesser. Det gemensamma syftet med dessa är 

att tillfredställa kundens behov med så lite resurser som möjligt. Kärnprocesser är det som 

direkt skapar värde åt kunden. Kärnprocesser startar sina aktiviteter från signalering av 

stödjande processer, t.ex. kan nivån av lager nå sin beställningspunkt och behöver därmed 

fyllas på (Patrik Jonsson, 2011) Ledningsprocesser bestämmer i sin tur mer långsiktiga beslut, 

som mål och strategier samt ge support för förbättringar i organisationen (Klefsjö, 2010). 

 

3.4 Orderhantering 
Operativt inköp av material är den funktion som i andra termer kallas materialanskaffning. 

Denna process innebär en kedja av aktiviteter som genomförs av det köpande företaget. Som 

första aktivitet i kedjan skapas behov i form av att orderförslag skapats. När order lagts skapas 

en inköpsanmodan, denna talar om för inköpsmodulen att generera en inköpsorder och utföra 

inköp av förfrågan. För att försäkra att en order verifierats och planerats så sker ofta en 

orderbekräftelse till kund. Denna talar om information som att ordern tagits emot och om 

ändringar i leveransplan skett. När produkten ifråga tillverkats och är redo för leverans till 

kunden så kan leveransavisering ske vilket innebär att kunden får information om att 

produkten är på väg. Avsikten är att förbereda kunden så att godsmottagning samt 

kvalitetskontroller kan planeras. Leveransbevakning innebär att kunder informeras om 

leverans sker enligt avtala eller om avvikelser skett i produktionsplanen. (Patrik Jonsson, 

2011). 

 

3.5 Detaljplanering 
Detaljpanering omfattar den planeringsmodul som utefter kapacitet planerar in tillverkning av 

produkter, som ofta på vecko- eller dagsbasis. Planeringen sker med utgångspunkt för de 

operationer som produkten ska genomgå innan den kan anses färdig. Därav krävs det att alla 

operationer ryms inom utlovad produktionstid.  Detaljplaneringsmodulen ansvarar för utsläpp 

av order till tillverkande sektion samt försäkra att material för dessa finns eller kommer finnas 

tillgängligt vid tillverkning. Order som inte har tillgängligt material skapar onödigt 

administrativt arbete samt ökar risken för lägre effektivitet. Detaljplaneringen bör styras av 

rutiner och metoder som säkerställer att arbetet flyter på (Patrik Jonsson, 2011). 

 

När en order läggs ut för tillverkning så övergår den från planerad till frisläppt, när detta sker 

så är det essentiellt att kapacitet och material finns tillgängligt för att minimera störningar. 

Körplaneringen av tillverkningsordrar ska vara utifrån leveranstidshållning och lämplig 

genomloppstid. Risken vid orderplanering är att situationen i tillverkningsprocessen kan 

förändras. Detta kan medföra köer framför samma resurs. Vilka ordrar som ska tillverkas kan 
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styras med prioriteringsregler vilket innebär att man har rutiner för vilken order som ska 

tillverkas med syftet att få ett så effektivt flöde som möjligt. Vanliga prioriteringsregler är 

lägsta operationstid först, först in- först ut, planerad starttidpunkt respektive färdigpunkt för 

tillverkningsordern (Patrik Jonsson, 2011). Eftersom det ofta kan ske störningar i en 

produktionsprocess så är återrapportering en metod att använda för att kontrollera 

produktionen. Återrapportering innebär att produktionsenheten följs upp med avsikt att styra 

flödet ifall problem uppstår och på så sätt möjliggöra förändringar i schemat för att minimera 

störningar (Patrik Jonsson, 2011).  

 

Vid inplanering av tillverkningsorder utgår man från kapacitet och materialtillgång. Av detta 

syfte är det av stor vikt för planeringssektionen att få så korrekt information som möjligt vid 

uttag av material så planeringen kan utföras korrekt. Återrapporteringen av redan utfört arbete 

är ytterligare en viktig del så att beläggning vid resurser möjligtvis kan planeras om. 

Kapacitetsberäkning sker med utgångspunkt från en viss eller vissa produktionsgrupper med 

mantimmar eller maskintimmar som enhet. Det är viktigt att utgångspunkten för 

kapacitetsplanering är lämplig för det totala flödet (Patrik Jonsson, 2011).  

 

3.6  Processkartläggning 
Att visualisera en verksamhets processer genom kartläggning är ett bra sätt att beskriva en 

organisations beståndsdelar och hur de samverkar med varandra för att nå slutkunden.  

 

Det är få anställda inom en organisation som har en bra förståelse för hur alla processer ser ut 

och verkar tillsammans som helhet. Däremot har de ofta god kännedom om den egna 

avdelningen, vilket gör att förbättringsåtgärder ofta sker inom dessa, utan reflektion hur det 

påverkar organisationen som helhet. Suboptimering kan bli konsekvensen av detta handlande. 

Genom processkartor skapas därför en mer visuell bild av verksamheten, vilket underlättar för 

var anställd att förstå sin egen avdelnings bidrag i helheten som motverkar risken för 

suboptimering. Kartorna som framställs skapar en gemensam syn på processer (Anders 

Ljungberg, 2012). 

 

3.7  Värdeflödeskartläggning 
 Kartläggning av värdeflöde innebär att man genom ett symboliskt sätt beskriver de värde och 

icke värdeskapande aktiviteter som brukas för att få en produkt genom ett flöde. Syftet är att 

få en god överblick av kedjan och utifrån detta skapa ett optimalt framtida tillstånd med så lite 

icke  värdeskapande aktiviteter som möjligt.  
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Figur 1: Stegvis beskrivning av värdeflödeskartläggning (Roth & Shook, 2003). 

 I litteraturen ”Learning to see” av Shook & Rother beskrivs det stegvis, som kan ses i figur 1, 

vad som krävs för att göra en värdeflödeskartläggning. Innan man påbörjar kartläggning så är 

det viktigt att veta vilka produkter man ska fokusera på (Roth & Shook, 2003). Två metoder 

att bestämma vilka produkter att inrikta sig på är ABC-analys eller produktionsflödesanalys. 

ABC-analysen fokuserar på att särskilja de produkter som står för högst volymvärde. Många 

gånger visar de sig att ett fåtal produkter står för ett stort bidrag av omsättningen. Denna 

företeelse benämns som 80/20-regeln, där 20 % av produkterna står för 80 % av 

omsättningen. På detta sätt kan man få fram de produkter som bör prioriteras först i en 

karläggning eftersom dem påverkar mest i de stora hela. Ett annat sätt är att göra en 

produktionsflödesanalys. Processtegen för var och en av produkterna kartläggs och på så sätt 

kan man identifiera vilka produkter som går igenom samma kedja. Dessa delas sedan upp i 

produktfamiljer som sedan kan användas som utgångsläge (Olhager, 2007).  

 

Nästa steg är att kartlägga nuläget med passande avgränsning för vilken detaljnivå man ska 

rikta in sig på. Vid förändring av arbetsuppgifter inom olika processer så är en kartläggning 

på processnivå lämpligt (Locher, 2008). För att få en bra bild över kedjan så bör man inleda 

med att gå genom alla berörda processteg för att få en uppfattning om flödet, därefter kan 

information om varje process samlas in. Denna procedur bör göras av en 

kartläggningsansvarig eftersom en person får ett bättre helhetsperspektiv än om flera skulle 

kartlägga var för sig. Kartläggningen bör göras med penna och papper, detta eftersom man 

ska slippa hantering med dator och dessutom blir det enklare att ändra kartan allteftersom man 

fördjupar sig. Nödvändig information som samlas in kan vara cykeltid, ställtid, antal 

operatörer, uptime, downtime och batchstorlek. Tider för de olika faktorerna bör tas av den 

som kartlägger, dokumenterade tider är inte alltid tillförlitliga vilket ger missvisande resultat. 

Resultatet kan sedan se ut som figur 2 (Roth & Shook, 2003). 

 

Denna information placeras tillsammans med en processruta som motsvarar en aktivitet i 

kedjan som ej har någon sammanhängande del med nästa process.. Tredje steget är att 

använda sig utav nulägeskartan för att skapa ett framtida tillstånd. Det framtida tillståndet 

behöver också en plan över hur förändringar ska genomföras, vilket är det sista steget i 

processen (Roth & Shook, 2003).  
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Figur 2: Värdeflödeskarta (Roth & Shook, 2003) 

 

3.8  Processanalysschema 
För att få en detaljerad bild av hur en process fungerar så är processflödesschema en metod att 

nyttja. Med hjälp utav ett schema blir det möjligt att dokumentera aktiviteter som ingår i en 

process med dess tidsåtgång och kostnader. Syftet med schemat är att anteckna aktivteter och 

dess tider från processen påbörjats tills slut, inklusive de tidpunkter då värdeförädling inte 

sker. Med hjälp utav schemat blir det möjligt att analysera hur processen sker, man bör 

ifrågasätta detta ur fem perspektiv, vilka är uppradade nedan. Att ställa dessa frågor är en 

metod att effektivisera processen genom att eliminera, minimera, förändra eller förenkla de 

ingående aktiviteterna. 

 

 ”Vad? Ändamålet med aktiviteten: Varför måste den utföras? 

 Var? Platsen där aktiviteten utför: Varför måste den utföras där? 

 När? Sekvensen i vilken aktiviteten utförs: Varför måste den utföras då? 

 Vem? Personen som utför aktiviteten: Varför måste den utföras av honom/henne? 

 Hur? Sättet att utföra aktiviteten: Varför måste den utföras så?” 

 
För att undersöka och utveckla processer så är tidsanalys en metod att ta till. Genom denna 

kan man identifiera värde respektive icke värdeskapande tider. Ofta visar det sig att stor del 

av ledtid för en produkt inte skapar något direkt värde för kunden. Ett mått på detta får man 

om man dividerar den totala värdeskapande tiden med processtiden. En process anses bli mer 

effektiv desto mer aktiviteter man utför parallellt, då pratar man om parallellitet (Anders 

Ljungberg, 2012). 

 

Att genomföra tidsanalyser kan i sig vara tidskrävande då det ofta kräver mycket praktiskt 

arbete vid tidtagning och undersökning av dokument. senare i fasen sammanfattas adderade 

och analyserade tider, för att få en överblick av processens värde och icke värdeskapande tider 

så kan en skalenlig tidsaxel arbetas fram. Utifrån denna kan man sedan se vart de största icke 
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värdeskapande aktiviteterna sker och på så sätt fokusera på att minimera dem. Metoder kan 

t.ex. vara att öka kommunikationen mellan gränser i produktionskedjan eller möjligtvis 

dirigera om beslutstaganden (Anders Ljungberg, 2012). 

 

3.9  Ledtid 
Ledtid är en av parametrarna som framstår mest i konkurrenssynpunkt mellan företag 

(Nicholas, 1998). Ledtiden av en produkt avser kalendertiden som löper från att behov 

initieras till dess att detta behov tillgodosetts (Olhager, 2007). Ledtiden är viktig att känna till 

då de utgör grunden till beräkning av andra faktorer kring produktionsprocesserna. Dessa kan 

vara när tillverkningsorder bör frisläppas och räkna ut inleveranspunkt för råvaror vid 

materialbehovsplanering. Faktorer som bör beaktas vid dimensionering av ledtid beskrivs 

nedan, figur 3 visar hur denna kedja kan se ut (Mattson, u.d.). 

 

 
1. ”Behov av att tillverka en artikel uppstår. 

 

2. Behovet identifieras i affärssystemet, exempelvis i form av att ett orderförslag erhålls. 

 

3. Orderförslaget är bearbetat och önskad orderkvantitet och leveranstidpunkt fastställd.  

 

4. Tillverkningsordern är planerad att starta. Eventuell materialklarering är utförd. 

 

5. Ordern släpps ut i verkstaden och är startklar med avseende på tillgång på ingående. 

material, verktyg och dylikt samt erforderliga tillverkningsorderdokument.  

 

6. Färdigtillverkad order rapporteras in till kvalitetskontroll eller direkt till lager. 

 

 

7. Kvalitetskontroll är genomförd och inrapporterad. 

 

8. Materialet är inlagt i lager eller transporterat direkt till utlastnings- eller 

produktionsplats. Det är disponibelt att använda.” (Mattson, u.d.). 

 

 
Figur 3: Ledtidfaktorer (Mattson, u.d.) 

Genomloppstiden beräknas genom att summera 4 delar i genomloppsfasen, dessa är kötid, 

ställtid, produktionstid och transporttid. Kö uppstår när flera produkter kräver behandling i 

samma resurs (Mattson, u.d.). Ställtid avser den uppsättningstid som krävs från att avsluta en 
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batch till att påbörja en ny (Olhager, 2007). Produktionstiden innefattar tiden då produkten 

förädlas och räknas med kvantitet gånger tid per styck. När en produkt är färdig i en operation 

så transporteras den ofta till en annan, vilket utgör transporttid (Mattson, u.d.). 

 

3.10  Förbättring av processer 

Förbättring av processer kräver en kreativ sida med målbilden i centrum. En väl utformad 

process präglas av att den förbrukar minimalt med resurser och tid, men ändå tillfredställer 

kundens behov och intressenters krav. Inför förbättring av en process så kan problemlösning 

ställas inför flera utmaningar. Att planera in kreativitet, dvs. att bestämma tid när man ska 

hitta lösningar är inte ett optimalt sätt då de kan vara svårt att på beställning komma med 

idéer. Kreativiteten kan hämmas av en allt för strukturerad plan för förbättringsarbete, istället 

är det viktigt att ha en helhetsbild och istället arbeta iterativt vilket innebär att man lär genom 

att göra, för att sedan undersöka. Ytterligare är det viktigt att förstå att idéer ska fungera 

praktiskt. Det kan också vara svårt att presentera de första tankarna kring förbättringar kring 

den önskade processen. Därför är det bra att arbeta iterativ och på så sätt utveckla idéer till det 

bättre (Anders Ljungberg, 2012). 

 

3.11 Utformning av flöde 

För att upprätthålla en effektiv produktion så krävs en utformning av flödet som möjliggör 

detta. Produktflödet är den del som bestämmer produktens väg genom flödet, medans 

materialflödet är det flöde som tillför material till produkten. Det som styr dessa parametrar är 

informationsflödet som ser till att produkt- och materialflödet flyter på. Eftersom 

produktflödet är den del i kedjan som skapar produkten så bör också denna prioriteras först 

vid utveckling. Flöden bör vara enkla och raka, vilket betyder att antalet planeringspunkter 

kan reduceras. Planeringspunkt är det läge där man bestämmer vad som ska produceras, därav 

finns också en valmöjlighet som i sin tur innebär en större risk att välja fel. Minimering av 

dessa valmöjligheter i kedjan är därför en fördel då det ökar chanserna till att göra rätt. 

Produceras produkterna i ett rakt flöde så sker planeringen utifrån den del där processen 

startar och därmed planeras dessa in per automatik i de nästkommande processtegen 

(Peterson, et al., 2009). Ett materialflöde som minimerar transportsträckor och onödiga 

förflyttningar skall eftersträvas vid utformning av dessa (Peterson, et al., 2009)  

 

3.12 Effektiv råvaruplacering 

Vid utformning utav lagerplatser så bör detta göras så att onödiga förflyttningar undviks. Ett 

sätt att effektivisera detta är genom att placera högfrekventa artiklar så att transport 

minimeras, därmed kan lågfrekventa artiklar placeras längre bort då de ej ackumulerar lika 

långa transportsträckor som de högfrekventa artiklarna. Artikelplacering kan i sig baseras på 

tre faktorer som bör beaktas. Dessa är fast eller flytande placering, placering av artiklar 

baserat på fysisk närhet samt golv- och höjdplacering. Fast lagerplats innebär att artikeln 

ifråga fått en plats tilldelat och lagerhålls då alltid där medans flytande lagerplats innebär att 

artikeln placeras där det finns plats. För båda tillvägagångssätten finns både för och nackdelar. 

Fast lagerplacering innebär att man måste fastställa specifikt utrymme, då med den maximala 

lagernivån för artikeln. Fördelen är att man då kan placera produkterna efter hög- respektive 

lågfrekventa så att transport underlättas. Ytterligare kan både flytande och fast lagerplats 
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kombineras. Med fysisk närhet så betyder det att artiklarna är lämpliga att placera nära 

varandra, man kan då placera de artiklar som oftast ingår i samma order. Nästkommande 

övervägande är om artiklarna ska placeras på golvhöjd eller högre. Fördelen med 

golvplacering är att det oftast endast kräver enklare truckar, medans höjdplacering kräver mer 

avancerade truckar (Patrik Jonsson, 2011). 

 

 

3.13 SMED 

SMED(Single-digit minute exchange of die) är en metod som från början arbetades fram för 

att minska omställningstiden för byte av pressverktyg, från 4 timmar till 9 min och 59 

sekunder. Proceduren för att applicera denna metod vid egen verksamhet kan sammanfattas i 

8 steg, varav 5 presenteras nedan (Andersson, et al., 1992).  

1. Ställ innefattar inre och yttre ställ, inre ställ innebär de aktiviteter som kräver 

ställarbete medans maskinen är avstängd medans yttre ställ är de aktiviteter som kan 

utföras medans maskinen är igång. Målet är att inre ställarbete ska ta så kort tid som 

möjligt och kräver då förberedelser så att dessa aktiviteter påverkar ledtiden minimalt. 

Att separera inre och yttre ställ ökar förutsättningar för ett bättre flöde. 

2. Nästa fas är att konvertera inre ställ till yttre. Efter att yttre ställ är klargjort så bör inre 

ställ omvandlas till yttre, i högsta grad detta är möjligt. 

3. Nästkommande steg är att standardisera verktyg och redskap så att byten av dessa 

underlättas. 

4. Fästanordningar bör utformas så att detta sker enklast möjligast.  Skruvar, bultar och 

andra moduler som kan kräva rörelse som tar längre tid en nödvändigt bör 

effektiviseras. Man bör utforma sådana funktioner så att det på ett enkelt sätt går att 

fästa tillhörande verktyg. 

5. Steg 5 förespråkar att förhandsjusterade fixturer bör användas, detta så att redskap som 

ofta skiftas görs med minimal tid (Andersson, et al., 1992). 
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3.14 Analysmodell  
Denna modell används som underlag för att hitta faktorer som kan minska ledtid i en 

producerande verksamhet och därmed besvara frågeställningen. Med hjälp utav denna modell 

kan en jämförelse mellan teori och nuläge även göras för att på så sätt besvara 

undersökningsfrågan 

Fas 1: Planering 

Förstudie: Bestämma kartläggningens omfång och syfte 

Tillvägagångssätt: Insamling av data 

 

Fas 2: Nulägesbeskrivning 

 Processkartläggning 

 Identifiera och beskriva lednings-, stöd- och kärnprocesser som har direkt inverkan på 

produktionsfunktionen.  

 Beskriva de ingående processteg som utgörs som kartläggningsobjekt samt 

materialhanteringen kring dessa. 

 

Värdeflödeskartläggning 

 Beskriva de produkter som används som karläggningsobjekt 

 Utföra mätningar i form utav processanalysschema för varje produkt och processteg. 

Fas 3: Värdeflödesanalys 

 Utforma värdeflödeskartor med ingående data från processkartläggning och 

processanalysscheman för varje produkt. 

 

 Genomföra analys av kartlagda produkter med avseende på eventuella slöserier i dessa 

processteg och stödjande processer och hur dessa påverkar ledtiden. 

 

Fas 4: Generera förbättringsförslag 

 

 Utforma lösningar för minimering av slöserier för kartlagda produkter 

 Utforma lösningar som förbättrar det totala flödet. 
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4. Företagsbakgrund     
År 1968 startades Acroma lack AB i ett nedlagt mejeri beläget i Bellö, Småland. Företaget 

tillverkar och säljer då betssystem och klarlacker som används i träindustrin. År 1980 säljs 

företaget till Casco AB och AB Wilhelm Becker, och Becker Acroma bildas. Idag består 

produktsortimentet från Bellö anläggning utav betser, lösningsmedellack och vattenlack. 

 

År 2010 förvärvas företaget av den amerikanska organisationen Sherwin-Williams med en 

historia som sträcker sig bak till 1866 då två män vid namn Henry Sherwin och Edward 

Williams startade verksamheten. Med en ledande position i USA så har de även blivit en av 

de stora aktörerna på den Europeiska marknaden, vilket globalt gör dem till marknadsledande 

inom ytbehandling och relaterade produkter för denna industri. 

 

För ökad kundtillfredsställelse och ökat internt förbättringsarbete så styrs företaget av 

kvalitetsledningssystem ISO 9001:2000 som säkerställer att företagets rutiner uppfyller 

kraven gentemot kund. För att minimera miljöpåverkan ingår även IS0 14001:2004 som ett 

bevis att företaget besitter kontroll över effekter och produkters påverkan på miljön. 

 

4.1. Problembakgrund 
Sen år 2010, då anläggningen i Bellö förvärvades av Sherwin-williams så har fabriken 

ständigt ökat sin produktion av vattenbaserade(VL) lacker. Anledningen till den ökade 

produktionen är dels att produkter som tidigare hanterats i produktions-anläggningar vid andra 

fabriker nu har flyttats till Bellö. De står nu inför större utmaningar eftersom företaget är mitt 

i en fas då de ska ta över stora volymer från dess systerföretag beläget i Märsta. Detta ställer 

högre krav på en väl fungerande process för denna typ av produktion. För att besvara detta så 

har produktionsanläggningen utökats med fler maskiner och anställda, tidigare 1-skift arbete 

har gått över till 2-skift arbete. 

 

Den nuvarande ledtiden för VB lacker är en bidragande faktor till att produktionen har svårt 

att hinna med efterfrågetakten som nu råder. Ledningen för företaget är medvetna om att den 

mättade produktionen som nu råder inte är hållbar i längden, varken för de anställda eller för 

att kunna tillfredsställa kunders behov. Ytterligare insatser krävs för att tillfredsställa detta. En 

kartläggning av de största volymerna, från kundorder till utlastning, kan därför vara en del 

mot en effektivare produktion.  Genom kartläggning blir det möjligt att finna orsaker som i 

onödan förlänger ledtiden, samt utveckla lösningar för hur dessa kan minimeras.  

 

Att få en process som kan möta efterfrågan är en del mot företagets mission statement som 

lyder enligt nedan. 

 

”To satisfy our customers, increase revenue and profit, and engage our people to sustain the flow of 

value realized through accelerated continuous improvement efforts” 
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5. Nulägesbeskrivning 
Detta avsnitt behandlar nuläget för fallföretaget och dess ingående processer som utgör 

kartläggningen av studien.  

 

5.1 Order- och prognoshantering 
Produkterna som tillverkas görs mot både lager- och kundorder som vardera motsvarar ca 50 

%. Produkterna som framsälls är ofta kundunika vilket innebär att kunden har önskemål om 

glans, viskositet, hårdhet och andra faktorer. Att produkterna är kundunika innebär att 

företaget väljer lagerhållning för ett stort antal av dessa produkter. Resultatet blir att företaget 

snabbt kan ge kunden det de efterfrågar och på så sätt kan en hög servicenivå hållas. De 

standardprodukter som lagerhålls motsvarar en mindre del av den totala summan. 

 

För att styra nivån på de lagerhållna produkterna så använder man sig utav säkerhetslager, 

som i sin tur är baserat på att klara av plötsliga och stora uttag från kund. Ett stort uttag räknas 

som det största uttag produkten haft under det senaste året. Prognostisering av denna 

efterfrågan anser man är bristfällig, detta som en följd av att kunder i sin tur har otillräcklig 

information att komplettera med. Prognoser som görs idag sker med historisk data från 

tidigare volymer, med 80 % av de 12 bakomvarande månaderna samt 20 % från månaden som 

passerat. På så sätt kan man bilda sig en uppfattning för kommande efterfrågan. Den 

otillräckliga prognostiseringen ser man som en konsekvens av bristande underlag från 

marknads- och säljavdelningen. 

 

Lagrets beställningspunkter(BP) baseras på säkerhetslager och förbrukning. Beställning sker 

manuellt genom att se vad nivån ligger på för varje produkt i affärssystemet, sålunda kan man 

sedan lägga en order för tillverkning. Att arbeta på detta sätt anser företaget är gammalmodigt 

eftersom att man i dagsläget bedömer beställning genom att manuellt titta på lagernivåerna för 

respektive produkt som blivit beställd av kund, på så sätt upptäcks om behov skapats. Det är 

dock svårt att fylla på exakt den mängd som efterfrågas, detta som en konsekvens av att 

tillverkning av produkterna sker i batcher. Tillverkningen av större mängder än reellt behov 

har medfört att många av de lagerhållna produkterna blir lågrörliga, dvs. att de har en låg 

omsättningshastighet. Det stora produktutbudet gör så att man tvingas lagerhålla vissa 

produkter som egentligen inte har någon större efterfrågan. Dock anses detta vara nödvändigt 

för att hålla den höga servicenivån som företaget eftersträvar. 

 

Det finns en generell säsongscykel av efterfrågan för VL-produkter. Vissa perioder ökar 

orderingången och som svar på detta så bygger man upp lager till denna period. Anledningen 

är att ha en god marginal så att man kan fokusera på kundordrarna som successivt kommer in.  

Det anses viktigt att bygga upp lager inför denna period som motsvarar slutet på april genom 

maj, juni, juli och augusti.  Mängden som är möjlig att lagra är i sin tur begränsad av ett 

utgångsdatum på ca sex månader för VL-produkterna. Av denna orsak räknar man med två 

lagringspunkter för produkten, den på företaget respektive den hos kunden. Att ha god 

överblick på dessa lagerpunkter är väsentligt för företaget. För att säkerställa att man inte 

säljer en gammal produkt så granskar man en gång per månad om någon produkt passerat sitt 

utgångsdatum eller är på väg att göra så. 



  
 

22 

 

 

Den goda leveransservice man konstant eftersträvar baseras på tids- och kvantitetsfaktorer.  

Mätningar görs på dags-, vecko- samt månadsnivå. Dessa mätningar visar hur mycket som 

levererats i tid eller ej. Ledtiden som är satt till 10 dagar för VL-produkter är beräknad för 1 

dags orderhantering, 2 dagar för tillverkning, 1 dags fyllning samt 1 dags utlastning och 

transport till Nässjö distributionscenter. Plockning av produkt i Nässjö beräknas till 1 dag. 

Ledtiden är satt utifrån en nivå som företagsledningen anser acceptabel.  

 

5.2 Orderplanering 
Hanteringen av ordrar sker genom företagets affärssystem, IFS. Med hjälp utav detta system 

så sker kommunikationen för alla tillverkningsordrar. Orderplaneringen är dynamiskt styrd, 

vilket innebär att planeringen uppdateras under fortlöpande produktion och orderingång. Att 

planera tillverkningen på detta vis anser företaget är ineffektivt då tillvägagångssättet ställer 

höga krav på visuell styrning. Detta kräver dialog med arbetsledare samt hopslagning av order 

genom att manuellt spåra upp om samma produkt ligger inne för tillverkning, som ytterligare 

anses som tidskrävande moment. För att effektivisera detta arbetssätt så är man i 

planeringsfasen att implementera nettobehovsplanering som svar på att kunna bryta ner 

produktstrukturen och på så sätt få en mer kontrollerad planering. Meningen är att möjliggöra 

ett system som gör det enklare att koppla produkterna till den kapacitet som råder. Skillnaden 

nu är att all beläggningsplanering utgår ifrån en person, Supply chain planner, som efter egen 

förmåga planlägger tillverkningsordrar efter flödets kapacitet, samt manuellt slår ihop olika 

ordrar av samma produkt. Man vill att det nya systemet ska kunna bryta ner produkterna och 

produktionen i undergrupper, på detta sätt kan man koppla dessa till kapacitet i form utav 

maskiner och planera produktionen direkt i systemet, vilket inte sker i dagsläget.  

   

5.3 Materialhantering 
Råvaror, emballage och annat material lagerhålls i anläggningen alternativt i byggnader 

utanför produktionsanläggningen. De material som behövs till respektive produkt hämtas av 

operatörer själva, på lagerhyllor i någon av de färgade lagerhyllorna enligt figur 4(bilaga 5). 

Material som transporteras består i huvudsak av IBC:er, säckar eller fat. Flytande råvaror som 

används i stora volymer finns även lagrade på tank. Råvaror finns även lagrade utanför 

produktionslokalerna och beställs då genom telefon från extern truckförare. För att hämta 

material så finns det för VL-avdelningen en truck att tillgå samt en som delas med 

utlastningsavdelningen. Denna truck används frekvent av operatörer för att hämta samt sätta 

tillbaka de material som behövs. Emballage för fyllning utav produkterna beställer man 

utifrån tillverkningsanläggningen, vilket innebär att man kontaktar den externa truckföraren 

för beställning. Detta kan bland annat vara emballage som IBC, fat eller burk. 

 

Under studieperioden har uppmärkning och dokumentation gjorts av råvarornas placering i 

respektive pallplats på de ställage som är märkta med bokstaven D och tillhörande siffra(Figur 

4, bilaga 5). Uttag ur pallställen sker också från dessa med större kontroll då man infört 

rutiner som fordrar att operatörer innan uttag gör transportuppdrag via affärssystemet för 

råvarorna innan man plockar ut dem, det betyder att råvarorna binds till en speciell avdelning, 

på så sätt minskar risken för svinn som kan påverka produktionsplaneringen.  
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5.4 Processbeskrivning  

 
Den interna processen som studien täcker bearbetas genom 5 olika avdelningar, vilka är, 

order, satsning, kvalitetskontroll(QC), fyllning samt utlastning. En order initieras antingen 

genom lagerbehov eller direkt genom kundorder. Följande bearbetas denna order och 

förflyttas elektroniskt för vidare planering i tillverkningsanläggningen. När väl ordern är 

mottagen så planeras den in för att sedan börja hanteras genom tillverkningsprocessen, dvs. 

satsning, QC, fyllning samt utlastning av färdig produkt. Figur 4(bilaga 5) visar layouten för 

denna tillverkningsprocess och hur dessa produkter bearbetas genom anläggningen.  

Processtegen innehåller i sin tur vidare aktiviteter för att föra produkten närmare kund. 

 

  

 

5.5 Informationsflödet 
Informationsflödet innefattar mottagning av order samt inplanering av dessa i 

produktionsverksamheten 

 

5.5.1 Order 
Mottagning av order sker i en separat anläggning som är belägen i Nässjö, ca 5 mil från 

produktionsanläggningen. Där är även distributionscenter innan kund placerat. Med hjälp av 6 

anställda så tar man ifrån denna sektion emot och hanterar både lager- och kundorder.  En 

order kan inkomma på sex olika sätt; fax, mejl, telefon, direkt i affärssystemet från 

uppkopplade systerbolag och kunder, via företagets Business-to-Business-system eller direkt 

genom företagsbesök. 

 

Beställningen av lagerprodukterna sker med hjälp av en Master planner som ansvarar för att 

det inte sker brist i lager. Genom affärssystemet visualiseras om en lagervara nått BP, därefter 

kan en tillverkningsorder skapas. Processen när en order anländer sker i ett antal steg. 

Ordermottagarna är var och en kundansvariga, det innebär att personal ansvar för specifika 

kunder. Den ansvariga börjar med att kontrollera vilken leveranstid kunden önskar samt om 

det överensstämmer med de 10 dagars ledtid som produkterna beräknas ha, har kunden angett 

lägre antal dagar i önskemål så sätts ledtiden fortfarande till 10 dagar. Därefter skickas en 

inköpsorder som i sin tur genererar en kundorder som anländer som tillverkningsorder till 

produktionsanläggningen i Bellö. Nyinkomna kundordrar skickas dagligen innan kl: 11:00 till 

Master planner som sammanställer kundorder i Excelform för att sedan mejla till Supply 

chain planner.  Supply chain planner gör en kapacitetsbedömning utifrån volymer och datum, 

vidare skickas sammanställningen tillbaka till Master planner som sänder vidare bekräftelsen 

till orderavdelningen senast kl 14:30 samma dag, på så sätt kan kunden få en bekräftelse då 

produkten kan levereras. Leveransbevakning sker i de fall produkten ej kan levereras i tid och 

kunden ska då få detta meddelat senast dagen innan leverans. Varje dag klockan 08:00 så 

Order Planering Satsning QC Fyllning Utlastning 
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mejlas en restorderlista ut för bevakning av dessa produkter, så att dessa får högsta 

prioritering i tillverkningskedjan. 

Är det en lagerprodukt som kunden efterfrågar så kan produkten skickas tidigast dagen efter 

beställningsdatum.  

 

5.5.2 Detaljplanering 
Supply chain planner som sitter i anläggningen i Bellö planlägger beläggning för hela 

anläggningen. Att endast ha en persons förmåga till planering ställer höga krav på 

kommunikation mellan denne och arbetsledarna, samt övriga berörda. Detta inser också 

ledningen då implementeringen av nettobehovsplanering väntas underlätta detta. När den 

dagliga orderlistan inkommer till planeraren så tittar han på om det finns råvaror för 

respektive produkt, samt om leveransdatumet är möjligt. Planeraren räknar bakåt från önskat 

leveransdatum för att se hur beläggningen ser ut just denna dag, på detta vis blir det också 

möjligt att bestämma när produkten kan planeras in. Om det råder brist på råvaror eller om 

leveranstiden inte går att införliva så sätter man tidigast möjligast leveransdatum. Som 

beskrivet så skickas med underlag för detta en bekräftelse till orderavdelningen senast 

klockan 14:30 dagligen. En order får status ”fast planerad” den tidpunkt ordern läggs, såvida 

inte planeraren ändrar produktionsdatum. Fast planerad innebär att produkten är tillgänglig för 

produktion.  

 

Planeraren har som uppgift att skriva ut tillverkningsordrar i pappersform och lägga ut till 

arbetsledarna som sedan delar ut dessa till respektive avdelning, i detta stadium får den status 

”frisläppt” i affärssystemet. Ordern ska läggas ut med två dagars framförhållning innan 

startdatum för satsning, vilket innebär att ordern ligger tillgänglig för satsningsavdelningen i 

tre dagar, ytterligare efter senast färdig datum satsning så räknas en dag för fyllning och en 

dag för utlastning. Anledningen till att man inte lägger ut en order tidigare än tre dagar före 

färdigdatum på satsavdelningen beror på den dynamiska orderstyrning man använder sig utav. 

Skrivs en order ut tidigare så kan det innebära att planeraren måste återkalla denna order ifrån 

produktionen om eventuell hopslagning av senare inkommen order skulle ske. 

Omsättningshastigheten för antal batcher som satsas är i snitt 0.75 batcher per dag och 

blandare. För att möta förflyttningen av volymer från Märsta till Bellö så har man beräknat att 

en ökning till 0.85 batch per dag och blandare kommer att krävas för att möta efterfrågan. 

 
 

5.6 Produktionsflödet 
Produktionsflödet innefattar de processteg som produkten genomgår i fabriken. 

 

5.6.1 Satsning 
Tillverkning av VL-produkter står för de största försäljningsvolymerna från Bellö och därmed 

har denna avdelning störst kapacitet och yta tilldelat, som kan ses i figur 4(Bilaga 5). Denna 

process drivs under 2-skift, från klockan 06:00-22:00, under varje skift arbetar fyra personer. 

Utöver det finns det en anställd som jobbar mellan kl. 07.00-16.00 som endast har till uppgift 

att justera produkterna, då justering ofta behövs en eller flera gånger innan en produkt 

godkänns av QC. Att tillgå finns 24 st. blandare med kapacitet från 20–12000 L, mer specifikt 
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visas antal och storlek i tabell 1. I anslutning till avdelningen finns också ett kontor med dator 

som operatörerna har till förfogande. På kontoret finns också de ordrar som arbetsledare 

tidigare lagt ut för producering. Eftersom många blandare är fyllda sedan dagen innan så 

startas dagen med att ta prover på de lacker som kräver en viss mognadstid över natten, för att 

därefter levereras till QC som gör kvalitetskontroll på produkten. 

 

Satsning av en produkt inleds med att operatören ifråga börjar reservera en order, vilket 

innebär att man systemmässigt binder råvaror till just denna produkt i affärssystemet, som 

också ger den status ”reserverad”. Operatören använder sig utav ordern i pappersform för att 

följa receptet av produkten. Operatörerna tillverkar en produkt var i lämplig blandare. De 

råvaror som används till produkten finns lagrade i fasta tankar eller i pallställ där operatörerna 

kan hämta dessa. Råvaror som finns i tank kan pumpas direkt i blandare. För att kontrollera 

mängden som behövs så finns så kallat räkneverk där antal tillförda liter visas, samt vågceller 

som är installerade till blandarna. Dessa vågceller är också de mest tillförlitliga då flytande 

råvaror kan variera i volym, beroende på dess temperatur. Övriga råvaror kan hämtas från 

pallställ, där finns de antingen lagrade i IBC:er, fat, säck eller burk. Med de truckar 

avdelningen har att tillgå transporteras dessa råvaror från och till arbetsplatsen. Är råvaran 

säckbaserad så transporteras den och hissas upp på övervåningen där man satsar råvaror med 

fast form, gäller det flytande råvaror på IBC eller fat så sätter man dessa nedanför blandaren, 

för att sedan använda sig av en pump att tillföra ämnet med. När lacken är färdigsatsad är 

nästa steg i processen provtagning, operatörer tar ett prov i en plastkopp för att sedan leverera 

till QC som gör kvalitetstester. 

 
      Tabell 1: Blandare och dess volym 

Volym Antal 

12000 L 1 

8000 L 4 

4000 L 3 

2000 L 3 

20-1000 L 13 

 

5.6.1.1 Planeringstavla 
För att optimera resursutnyttjandet av blandare har man infört en form av 

planeringstavla(bilaga 15)för VL-avdelningen där en överskådlig bild av påbörjade, 

färdigsatsade, kontrollerade samt fyllda produkter kan åskådliggöras. I anslutning till denna 

tavla Kl: 11:50 varje dag så har operatörerna tillsammans med arbetsledare, planerare och 

Continuous improvement manager ett möte. Här diskuteras vad som gjorts samt vad som 

prioriteras att satsas . Anledningen till mötet är osäkerheten rörande vilken produkt som först 

kan bli godkänd för fyllning, utifrån detta sätter man upp prioritering av de produkter som ska 

satsas. Eftersom många lacker måste genomgå mognadsprocessen så använder man sig utav 

denna tavla för att sikta på att alla blandare är fyllda till senast kl. 22:00, på detta sätt kan man 

utnyttja natten för mognadstiden som många utav produkterna kräver.  
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5.6.2 QC 
QC-avdelningen drivs under 2-skift, men med andra arbetstider som kan ses i tabell 2. 

Avdelningen är separerad från tillverkningsavdelningen i en byggnad som endast är tillägnade 

laborationsaktiviteter. Från ett bord där operatörer placerar prover kan personalen hämta ett 

prov för att påbörja tester. Testerna kan vara, viskositet, glans, hårdhet samt densitet, 

beroende på vad för produkt som testas. När berörda faktorer har testas så får man antingen ett 

godkänt resultat eller ej. För ej godkänt resultat så finns det i affärssystemet historisk data från 

föregående tillverkningar av produkter. Med denna information kan justeringsanalys 

genomföras, vilket innebär att produkten justeras tills den godkänts. Om justering krävs så 

skickas uppgifter om detta elektroniskt till VL-avdelningen där en skrivare printar ut en lapp 

med dessa uppgifter. Eftersom det från kl. 07:00 till 16:00 är en bestämd person som justerar 

lacker så ringer man ner till dennes telefon, för att på så sätt meddela att en justering skickats. 

Detta kompletteras med ett signalsystem bestående av en röd lampa som lyser när en 

justeringsanalys kommit fram. När en lack godkänns på QC-avdelningen så ändras status för 

order från ”reserverad” till ”påbörjad”. Personen som testat lacken levererar ordern för 

ytterligare behandling vid fyllningsavdelningen. Prioritering av produkter sker med 

utgångspunkt från mötet vid planeringstavlan som sker två gånger om dagen. Dessa 

angivelser hjälper till att effektivsera flödet så att satsning kan producera de produkter som 

prioriteras främst. 
 

Tabell 2: Personalresurs för QC 

Antal 

personal 

Tid 

1 06:00-06:30 

3 06:30-07:00 

4 07:00-10:00 

5 10:00-12:00 

4 12:00-15:00 

2 15:00-16:00 

1 16:00-20:00 

 

Om en lack inte hinner testas och godkännas innan skiftavslut så går kontrollanten ner med 

ordern till satsningsavdelningen så att operatörer tydligt ser vilka produkter som behöver 

ytterligare tester. Faktorer utöver viskositeten kan tas innan lacken mognat färdigt, därav sker 

minst två överlämningar av prov, en under, respektive efter mognadstid. 

 

Figur 4 visar diagram över antalet lacker som lämnats in och i vilken justeringsfas de är i. 

Genom denna syns det tydligt att denna avdelning har störst påtryckningar tidigt på dagen. 

Studien är utformad av företaget under 10 veckor, 2012. Som exempel så visar den första 

stapel med blå markering att ca 100 prov lämnats in som förstagångsprov mellan kl: 06:00-

07:00 under dessa veckor. Den röda ovanpå visar hur många prov som är andragångstest som 

lämnats in mellan dessa tider. 
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Figur 4: Diagram över antalet produkter och dess fas i justeringscykeln 

 
 

 

 

5.6.3 Fyllning 
När QC levererat fyllningsorder till fyllning så är produkten redo att fyllas i emballage. 

Operatörerna har fått anvisning att prioritera lacker efter storlek och datum, detta innebär de 

lacker med storlek 8000 L och neråt. Anledningen är att satsningsavdelningen ska få tomma 

blandare så fort som möjligt så att man då kan satsa ännu en lack och utnyttja blandaren 

maximalt. Lackerna kan fyllas i olika emballage, från 5-20 liters burkar till 1000 L IBC:er. 

Detta görs av fyllningsoperatörerna. Operatörerna har till uppgift att fylla godkänd lack med 

tillhörande aktiviteter, samt diska tömd blandare. På emballaget häftas etiketter med 

innehållande produktbeskrivning. Operatörerna har även till uppgift att skriva ut dessa 

etiketter, som görs i ett rum beläget bredvid fyllningslinan.  

 

Fyllningslinan för burk styrs av ett automatiserat system(bilaga 16), där det endast krävs 

påfyllning av burk och lock samt inställning av maskin från operatörernas sida. Från VL-

avdelningen går det rör som lacken kan pumpas ifrån, med hjälp av två ”spjut” så fylls två 

burkar åt gången. Fylld burk förflyttas vidare på ett transportband som i slutändan möts av en 

robot. Roboten plockar burkar för att sedan placera dem om 22 stycken på EUR-pall. Den 

fyllda pallen transporteras vidare, återigen på ett transportband där en truckförare tar emot 

dem. Truckföraren transporterar dessa till utlastningsavdelningen där de får vänta på 

plockning. Detta ilustreras enligt den gröna markeringen i bilaga 16. Kapaciteten för 

fyllningsmaskinen beräknas till ca 3 burkar i minuten. Totalt är uptime ca 30 % av total tid, 

vilket innebär att cirka 20 m
3
 lack hinner fyllas ut under en dag. 

För att minska ställtiden vid denna process så finns ett buffertsystem i anslutning till 

linan(bilaga 15, fig. 7). Den består av 2 stycken IBC:er vari man kan fylla efter hand, på så 

sätt kan sista delen av produkten pumpas fram i en utav dessa och snabba upp tömningen av 

blandare. Samtidigt blir det möjligt att diska klart blandaren innan alla burkar fyllts upp. I IBC 
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2 kan en ny lack förberedas och pumpas fram varvid man kan påbörja nästa fyllning snabbare 

i helautomaten. Buffertsystemet minskar även risken för att störa flödet i helautomatslinan, 

som vid händelse av silbyte eller annan störning i processen kan tvingas att vänta. 

 

När en produkt är färdigfylld så diskas blandaren manuellt med hjälp av högtryckstvätt. 

Diskvatten pumpas sedan ut till en utav buffert IBC:erna. Operatören ändrar även status på 

ordern genom affärssystemet där den får status avslutad och därmed kan 

utlastningsavdelningen upptäcka ordern som redo att plockas genom scanningssystemet som 

används. En produkt kan även fyllas ut på 1000 L IBC:er, fyllning görs då parallellt med 

burkfyllning av en annan operatör. Operatören som fyller dessa IBC:er har också till uppgift 

att assistera den helautomatiska linan, detta är t.ex. diskning av blandare och påfyllning av 

emballage. Rutiner för detta finns beskrivet i bilaga 16. 

 

5.6.4 Utlastning 
Den färdigfyllda produkten levereras till utlastning där den står redo för plockning. Plockning 

innebär att personal registrerar produkten färdig för leverans till lagret, beläget i Nässjö. Till 

förfogande har man ett scanningssystem med kodläsare, som är kopplat till affärssystemet. I 

scannern finns information om avslutade produkter, samt leveranstidpunkt för dessa. Både 

visuellt och genom systemet kan personal identifiera vad som kommit in för utleverans. 

Proceduren för en utleverans sker genom att först kontrollera att batch-nummer och mängd på 

ordern är korrekt. Därefter scannas produkten för att sedan registreras som plockad i 

affärssystem. Elektroniskt kan då lagret i Nässjö se vilka produkter som väntas levereras, 

vilket möjliggör förberedelse för lagerplatser innan leveransen anländer. 

 

Leverans av färdiga produkter till Nässjö sker tre gånger om dagen med undantag för fredagar 

då leverans sker 2 gånger. Tiderna då en lastbil anländer är kl: 06:00, 11:00 samt 16:00 och 

anländer då tom. Den tidiga lastbilen kan lastas med 12 ton och lastbilarna som går därefter 

har en kapacitet på 36 ton. Vikten på leveransmängd räknar personal ut med hjälp av 

affärssystemets information av produkter som är plockregistrerade . För att lasta produkter så 

har denna avdelning två truckar varav en att dela med VL-avdelningen, samt två stapeltruckar. 

Sammanlagt är det 3 anställda som sköter denna avdelning, två personer jobbar skift, 

motsvarande 06:00-14:00 samt 14:00-22:00 samt en person som arbetar 07:00-16:00. 

När en lastbil är färdiglastad så skickar personalen en faktura till nässjö, som tar emot denna 

via fax. 

 

5.7 Produktbeskrivning 
Företaget har genom en analys, tagit fram de fyra produkter som produceras mest frekvent 

och i störst volymer. Tillsammans med framtagningen har man även beaktat vilka processteg 

dessa produkter går igenom för att framställas, eftersom produktsortimentet är brett så är detta 

urval av produkter en motivering till att få en så bred kartläggning som möjligt för VL-

produkterna. Ytterligare så har tre av dessa produkter något man kallar en ”mognadstid”, det 

innebär att lacken ifråga måste stå i åtta timmar eller mer innan den kan anses som färdig. 
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 EM1157-0025 

Mognadstiden för denna produkt uppgår till 12 timmar och tillverkas i blandare 8401(bilaga 

5). BP för denna produkt är bestämd till 346 burkar, som då rymmer 20 L vardera. 

Säkerhetslager är satt till 189 burk. Beställningskvantiteten vid nådd BP är 200 burkar, vilket 

motsvarar 4000 L. Årlig produktionsmängd för uppgick år 2012 till 223000 L, som i snitt 

innebär ett behov av 4288(223000/52) L per vecka. Årligen motsvarar detta ca 

28(223000/8000) batcher per år. 

 
Tabell 3: Kvantiteter för EM1157-0025 

Emballage Burk IBC 

Säkerhetslager 3780 L(189*20) 4000 L(4*1000) 

Beställningspunkt 6920 L(346*20) 7000 L(7*1000) 

Beställn.kvantitet 4000(200*20) 8000 L(8*1000) 

 

 EM1143-0010 

Denna produkt tillverkas i kartläggningsfallet i blandare 8402(bilaga 5). Produkten ska efter 

den satsats mogna i minst åtta timmar. Som emballage används antingen IBC eller 20 L burk . 

Denna produceras direkt mot kund eller lager. Produktionsvolymen för denna lack uppgick 

under samma period som övriga studieobjekt till 222000 L, vilket innebär en produktion på ca 

4270(222’/52) L per vecka. Per år motsvarar detta ca 28 batcher(222000/8000). 
Tabell 4: Kvantiteter för EM1143-0010 

Emballage Burk IBC 

Säkerhetslager 6400 L(320*20) 4000 L(4*1000) 

Beställningspunkt 10920 L(546*20) 6000 L(6*1000) 

Beställn.kvantitet 8000 L(400*20) 8000 L(8*1000) 

 

 ED1232-9006 

Den produkt med högst artikelvärde, ED1232-9006, som också är en lagervara, tillverkas 

endast i blandare BT-12 och PMD som kan ses i anläggningskartan(bilaga 5). Volymen som 

denna produkt tillverkas i är ofta 11000 L, detta är också en faktor till att den produceras i en 

speciell blandare. Produkten tillverkas i två omgångar, och i två blandare, detta pga. att hela 

volymen inte får plats i blandare BT-12 som själva huvuddelen av satsning sker i. När första 

omgången satsas så pumpas den senare över till en blandare PMD. Den blandare som 

produkten pumpas över i kan endast användas som en omrörare för lacken, det betyder att 

endas flytande råvaror kan satsas i denna. Fyllning för denna produkt sker i IBC:er, i 

anslutning till kärlet och utförs av fyllningspersonal. Den fyllda produkten kan sedan 

transporteras av den interna truckföraren, eller fyllningspersonal till utlastning. 

Under 2012 så har 800000 L av denna produkt tillverkats. Detta innebär att det i snitt finns en 

efterfrågan på ca 15384 L(800´/52) per vecka. Årligen motsvarar detta ca 73(800´/11´) 

batcher per år. 
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Tabell 5: Kvantiteter för ED1232-9006 

Emballage IBC 

Säkerhetslager 10000 L(10*1000) 

Beställningspunkt 35000 L(35*1000) 

Beställn.kvantitet 11000 L(11*10000) 

 

 K0602-P9033 

Denna produkt tillverkas som ett halvfabrikat till andra produkter. Eftersom den har 

egenskaper som gör att den kan påverka andra produkter så tillverkas den i samma blandare 

som ED1232-9006. Satserna sker om 5000 L åt gången, som sedan fylls på i IBC:er av 

fyllningspersonal. Råvaran lagerhålls i anläggningen eftersom den frekvent brukas. Liksom 

för de andra produkterna så får operatörerna ut en order i pappersform när behov uppstår, 

dock har en operatör ansvar för att signalera påfyllning. Orderläggning av produkten sker när 

kvarvarande saldo ligger på ca 3-4 m
3
. Med andra ord 3-4 st IBC:er. Årlig produktionsmängd 

uppgick under 2012 till 258000 L, vilket är ett snitt på 4962 L per vecka. Vidare betyder detta 

en tillverkning på ca 52 batcher per år(258000/5000). 

 
Tabell 6: Kvantiteter för K0602-P9033 

Emballage IBC 

 

Säkerhetslager ----- 

Beställningspunkt 3000-4000 L 

Beställn.kvantitet 5000 L 

 

5.8 Metod för kartläggning av värdeflöde 
Kartläggningen av flödet har delvis utfört med hjälp av Rother och Shooks modell. För att 

samla in data i varje fas så har olika metoder använts, vilka förklaras nedan. 
 

Planeringsfasen 

I samråd med företaget diskuterades utsträckningen på kartläggningen fram för att passa 

projektets omfång. Att få en helhetssyn från inkommande tillverkningsorder till utlastning för 

företagets 4 största produkter ansågs som mest intressant då en överblick av dessa möjligen 

kan generera förbättringar som påverkar mest i det stora hela. De aktuella produkterna togs 

fram ur affärssystemet genom titta på de produkter som tillverkats i störst volymer, det 

senaste året. Dessa produkter skiljer sig också i aktiviteter som krävs för att ta producera dem.  

 

Tillvägagångssätt 

För att öka möjligheterna till en så sanningsenlig kartläggning som möjligt så påbörjades 

projektet med praktik på 2 dagar där deltagande i alla processteg förutom order utfördes. 

Meningen med dessa dagar var att skapa en grund och förståelse av flödet, för att på så sätt 

kunna ta fram lämpliga metoder för insamling av information. För att få en förståelse över 

informationsflödet samt stödjande processer kring den kartlagda kedjan så utfördes 

ostrukturerade intervjuer med berörda personer. Genom dessa personer så kunde en 
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helhetsbild över företagets informationssystem, material- och produktionsstyrning samt andra 

stödjande aktiviteter skapas. Eftersom produkterna präglas av osäkerhet kring tidpunkt av 

framtagning och godkännande så karakteriseras produktionsförloppet som dynamiskt. Utifrån 

detta hölls kontinuerlig kontakt med produktionsplanerare samt arbetsledare för att få 

information när produkterna planerats att starta i produktion. 

 

Som metod för att få en så detaljerad bild som möjligt från varje processteg så användes 

tidsanalys. Tidtagning med hjälp av stoppur samt dokumentation av varje aktivitet med hjälp 

av ett processanalysschema som kan ses i bilagor 17-24 där varje aktivitet blev möjlig att 

notera med tillhörande ackumulerad tid. Detta tillvägagångssätt gör de också möjligt att se när 

former av slöseri uppstår i processteget. Observation och tidsanalys gjordes i samråd med 

personal i respektive processteg. Eftersom en produkts genomloppstid ofta sträcker sig mer en 

ett dygn så är det inte alltid fullt möjligt att följa exakt samma produkt genom alla processteg. 

Det innebar att observation utfördes med tydlig start- och stoppunkt för var process. På detta 

sätt försummades inget i respektive process. Vid situation då möjlighet att följa samma 

produkt till nästa steg inte blev möjligt så hölls kontakt med arbetsledare. Genom dem kunde 

starttid av nästkommande processteg antecknas med hjälp av planeringstavlan som personalen 

använder för att dokumentera start- samt sluttid, detta utgjorde då väntetid till nästkommande 

steg. 

 

En sammanfattning av dessa studier gjordes för att se var i kedjan VA respektive NVA 

aktiviteter uppstod. Data dokumenterades vidare in i respektive värdeflödeskarta som kan ses 

i bilaga 6-11. Som komplettering används även diagram(bilaga 12-14) till dessa för att visa 

hur VA och NVA uppstår i respektive process, men även för hela genomloppet, samt för 

tanken som produkten satsat i, då produkterna ligger kvar i denna genom hela processen fram 

till avslut av fyllning. 

 

De faktorer som mätts i studien beskrivs nedan. 

C/T: Cykeltid är den tid respektive processteg kräver från början av aktiviteter som berör 

dem, tills dessa är avslutade.  

 

V/T: Väntetiden definieras som den tid produkten får vänta från att ett processteg avslutat 

sina aktiviteter, till att nästkommande process påbörjar aktiviteter som berör dem. 

 

C/O: Ställtid är beräknat utifrån de aktiviteter som krävs innan första VA aktivitet kan 

genomföras i respektive processteg. I kartläggningsfallet innebär detta för 

satsningsavdelningen de aktiviteter som utförs innan första VA aktivitet utförs, men även 

diskning efter att produkt tömt ur blandare då detta är en aktivitet som förhindrar produkt från 

att satsas. För fyllning så innebär ställtid även här de aktiviteter som krävs innan första VA 

aktivitet utförs och även här är rengörning av blandaren inberäknat då det vid IBC-fyllning ej 

går att fylla vid samma station samtidigt som rengörning sker. 

 

Värdeskapande aktivitet(VA): Värdeskapande aktivitet definieras i denna kartläggning när 

produkten formas på ett sätt som för den närmare sin helhet. Även operatörens arbete i sig har 
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definierats som värdeskapande då operatören ifråga utfört värdeskapande aktiviteter, dvs. för 

satsning så utgör en VA aktivitet för operatören då denna tillsätter ämnen för att forma 

produkten. 

Icke värdeskapande aktivitet(NVA): NVA aktivitet definieras i denna process då produkten 

inte genomgår VA aktivitet och därmed inte är något kunden betalar för. För operatör så 

innebär NVA aktiviteter motsatsen för VA, denne utför alltså stödjande aktivitet till VA 

aktivitet eller inte alls. 
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6. Analys 
I detta avsnitt analyseras empiri och värdeflödeskartläggning som genererats utifrån 

analysmodellen. 

 

6.1 Fas 1: Planering  
Planering utav arbetsgången för undersökningen är till stor del baserat på Rother och Shooks 

teorier om hur värdeflödeskartläggning bör utföras. Företagets fyra största produkter är 

kartlagda med samma syfte som teorin beskriver, att få så stort genomslag som möjligt vid 

förbättringsåtgärder. Vidare så har tydlig start och stopp av kartläggningen bestämts, i detta 

fall från orderingång till utlastning. Insamling av information från värdeflödet har skett med 

utgångspunkt från den teoretiska basen som beskriver vilka parametrar som bör beaktas. Detta 

då en person, jag, utgjort kartläggningen och mätningar på egen hand, vilket förespråkas för 

att få en så god bild om möjligt av ett flöde. 

 

6.2 Fas 2: Nulägesbeskrivning 
Här analyseras genomförandet av undersökningen med avseende på valda tillvägagångssätt 

tillsammans med processkartläggning och detaljplanering. 

 

6.2.1 Genomförande av värdeflödeskartläggning 
Enligt Rother och Shook så bör man identifiera de produkter som lönar sig mest att kartlägga 

från en helhetssyn. Med två vanliga metoder som ABC-klassificering och 

produktionsflödesanalys så arbetade fallföretaget fram fyra stycken produkter som är mest 

intressanta att kartlägga från deras synpunkt. Eftersom produktsortimentet är omfattande har 

man beaktat de produkter med högst volymvärde vilket kan härledas till ABC-klassificering, 

eftersom produkterna också skiljer sig något ur processynpunkt så kan man även se att 

produktionsflödesanalys använts. Dessa kan sedan representera stora delar utav det totala 

antal produkter som finns i sortimentet. 

 

För att begränsa studien till lämplig nivå så har i samråd med fallföretaget klargjorts passande 

processteg för undersökningen. Ytterligare nämns att det är lämpligt att följa flödet innan man 

börjar kartläggning för att skapa en bild av nuläget. Av denna anledning praktiserades arbete i 

två dagar för att på så sätt öka förståelsen för de ingående processtegen. När väl 

kartläggningen påbörjas så förespråkas det att detta ska ske med penna och papper för att 

underlätta informationsinsamlandet, då aktiviteter i flödet ofta identifieras allt eftersom man 

följer flödet . I detta fall har ingående processer och information antecknats och senare 

sammanfattats i dator. 

 

Tider för kartläggningsobjekten bör enligt teorin tas av den som kartlägger flödet för att få så 

tillförlitliga tider som möjligt. Av denna anledning har tidsstudien genomförts helt från eget 

perspektiv. Genom processflödesanalys så har ingående aktiviteter dokumenterats för varje 

process och produkt, tillhörande tider är även antecknade för att få en uppfattning om hur lång 

tid dessa tar och vart värde respektive icke värdeskapande aktiviteter sker. Enligt teorin är 

detta en lämpig metod för att få frågorna, vad, var, när, vem och hur som de olika 

aktiviteterna utförs besvarade. Med detta som utgångspunkt kan det användas som stöd vid 
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förbättring av processer. Enligt metoden processanalysschema så framställdes tidslinjer för 

processerna som kan ses i bilaga 12-14. Dessa visar hur produkten rör sig mellan 

processtegen. Med hjälp av dessa fås en tydligare överblick för värde respektive icke 

värdeskapande tider i varje processteg. Som teorin beskriver så sker urvalet av tider med 

tanke på vad som är mest passande för kartläggningens syfte samt hur produktionen av 

produkterna ser ut. Som kan ses i värdeflödeskartor(bilaga 6-11) så är V/T, C/T, VA, NVA 

samt C/O valda. Med dessa parametrar kan slöseris i kedjan identifieras och sedan minimeras 

med hjälp utav förbättringsåtgärder. 

 

6.2.2 Processkartläggning 
Kring kartläggningen av VL-produkterna syns det tydligt vika processer som är lednings- 

stöd- och kärnfunktioner. Ledningsprocesser kan här urskiljas att order- samt 

prognoshanteringen står för, genom att beräkna och fastställa förväntad förbrukning hos kund. 

Att lagerhålla produkter kräver här beslut på ledningsnivå eftersom underprocesserna 

påverkas i stor omfattning av sådana avgöranden. Som teorin beskriver så står ledningen för 

de långsiktiga besluten, vilket speglas i lagerprodukterna som företaget väljer att lagerhålla 

under den säsong då stora mängder VL efterfrågas. 

Stödprocesserna kan här ses som planeringen av ordrar och ordermottagning, dessa stödjer de 

tillverkande processerna genom att ta emot kundorder samt senare planlägga tillverkningen 

för att passa rådande kapacitet i kärnprocessen.  

Kärnprocessen består av de processteg som direkt behandlar produkten, därav består 

kärnprocessen av satsning, QC, fyllning samt utlastning.  

 

6.2.3 Detaljplanering 
Med ansvar för produktionsplaneringen så är det Supply chain planner som har övergripande 

ansvarar för detaljplaneringen som sköts på dagsbasis. Företagets tillvägagångssätt att räkna 

bakåt från önskat leveransdatum, för att på så sätt betrakta hur beläggningen ser ut för den 

dagen är ett sätt för dem att planera så att leveransdatumet kan hållas med tanke på de 

processer som krävs för produkten. Vidare så sker materialkontroll för dessa ordrar för att 

säkerställa att råvaror finns vid inplanerat datum. Teorin trycker på att kapacitetsberäkning 

ska utgå från en eller flera planeringspunkter samt att denna utgångspunkt är lämplig för det 

totala flödet. I detta fall så planeras produkterna in med utgångspunkt för hur mycket 

kapacitet som råder på satsningavdelningen, därför räknas detta som planeringspunkten. Detta 

kan anses vara korrekt då man utgår från ett snitt att 0.75 batcher per dag och blandare kan 

sättas. Vad som bör uppmärksammas är att det senare i flödet råder andra 

kapacitetsförhållanden. Den helautomatiska fyllningslinan har från företaget beräknats ha en 

uptime på ca 30 % som i sin tur innebär att denna maskin kan tömma 2.5 blandare på 8 m
3
 per 

dag. Eftersom produktmixen för de satsade lackerna antingen kan satsas på IBC eller burk så 

innebär det att det finns begränsningar. Teoretiskt sätt kan därför överbeläggning ske i vissa 

fall då fler produkter en vad som kan fyllas i helautoamten har tillverkats i 

satsningsavdelningen. Konsekvens som kan uppstå ur detta är väntetid då produkten inte 

hinner fyllas ut som planerat. 
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Orderbekräftelse sker dagligen från planerare till ordermottagning, med syfte att kunna ge 

kunden ett intyg att ordern har behandlats . De prioriteringsregler som teorin pekar på skiljer 

sig i slag mot hur företaget arbetar, dock med samma syfte att öka effektiviteten så påträffas 

prioriteringsregler i varje process som är anpassad för att skapa ett jämnare flöde. Då varje 

processteg har angivelse att prioritera efter planeringsmötets beslut, storlek på batch och 

sedan datum. Vid frisläppning av order har Supply chain planner även här försäkrat sig genom 

affärssystemet att material finns tillgänglig för produktion. Förändring i tillverkningsschema 

beskrivs i teorin som en risk vid orderplanering, därav förekommer den dynamiska styrning 

som planeringsmodulen präglas utav. Ytterligare så sker återrapportering i form utav 

planeringstavlan som det två gånger om dagen hålls ett möte vid. Av samma syfte som teorin 

förespråkar så används detta till att styra flödet då förändringar i processen uppkommer 

kontinuerligt.. Att kunna styra flödet på detta sätt visar sig vara essentiellt för nuvarande 

produktionsläge då kvalitetstester kan dra ut på tiden för produkten efter satsning. Ytterligare 

kan en omvänd effekt förekomma då mycket godkänns på en gång och produkterna kar 

framför fyllningsavdelningen. 

  

6.3 Fas 3: Värdeflödesanalys 
Här analyseras värdeflödeskartor som arbetats fram utifrån insamlad data, som komplement 

till kartor kan tillhörande diagram visa på hur varje processteg ser ut schematiskt med VA 

respektive NVA tider. Dessa skildrar även hur produkten från satsning till fyllning uppehåller 

blandaren som produkten satsats i, vilket är ett kapacitetsproblem för verksamheten. 

 

6.3.1 Order  
Orderinitiering för alla produkter utom K0602-P9033 sker vid beställning som Master planner 

lägger när produkterna nått sin BP. Som kartorna visar så lägger denne beställning 

elektroniskt, eftersom affärssystemet inte stödjer denna form av sammanställning så sker detta 

via Excel-ark som mejlas till produktionsplanerare. Detta medför att man blir tvungen att 

arbeta utanför affärssystemet vilket enligt teorin skapar slöseri som kan tolkas som felaktig 

process. Affärssystemet kan därför anses som bristfälligt eftersom man tvingas använda sig 

utav planering utanför systemet, detta skapar i sin tur onödig hantering samt större risk då den 

mänskliga faktorn för misstag ökar. 

 

6.3.2 Värdeflödeskartläggning: EM1157-0025 

Kartlagd produkt med bryk som emballage visar sig ha en genomloppstid på 33 timmar 

respektive 25 timmar utan natt. Genomloppstiden för fyllning i IBC visar en tid på ca 26 

timmar, respektive 34 timmar med natt inräknat. Produkten satsas 2 dagar efter inplanerat 

startdatum, vilket innebär att en försening skett. Detta illustreras i respektive karta(bilaga 12) 

samt tillhörande diagram(bilaga 11). 

 

Satsning  

Som det första steget skildrar kartan att satsning av produkt sker med relativt högt VA tid. 

Orsaken till detta är den grad av NVA aktiviteter som operatören utför parallellt med att 

produkten genomgår VA aktiviteter, som kan ses i bilaga 12 . De mest distinkta faktorerna 

som påverkar ledtiden med NVA tid kan sammanfattas som ställtid och transport/rörelse, 
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enligt sammanställning(bilaga 1). Ställtid uppstår då det finns aktiviteter som krävs innan 

satsning kan påbörjas, men även rengörning av blandare efter fyllning inkluderas i denna. 

Beroende på om det är burk eller IBC som produkten ska fyllas ut i så är ställtiderna olika. 

Vid satsning av produkt kan även skildras att tranport av material till blandare ytterligare är 

ett slöseri. Dock som tidigare beskrivit så sker mycket utav detta när produkten genomgår VA 

aktiviteter. Transport och rörelse som sker, men ej påverkar ledtiden är även den en faktor att 

beakta då stora delar av operatörens arbete kan ses som NVA i diagram(bilaga 12). 

Väntetiden för produkten är en konsekvens av arbetstiderna som QC har. Eftersom de slutar 2 

timmar tidigare än övriga processteg så betyder även det att inga tester kan tas på denna 

produkt då mognad av produkten är klar en timme efter att QC slutat 

 

QC 

Eftersom kunden ej är villig att betala för kvalitetstester så beräknas detta processteg som 

NVA. Dock är i dagsläget minst ett prov nödvändigt för att säkerställa att produkten håller de 

kvalitetskrav som är satta. Det första slöseriet som kan identifieras är väntetid, från att 

satsavdelningen till att testpersonal påbörjat hantering av provet. Processanalysschema(bilaga 

17) visar att produkten genomgår aktiviteter som ackumulerar väntetid innan den väl anländer 

till QC, då uppsnurrning av denna krävs. Aktiviteterna bör effektiviseras för att minimera 

påverkan på ledtid. Innan produkt kan godkännas så har 5 stycken överlämningar av prov 

skett. Den första sker under VA tid, och den andra sker efter att produkten genomgått de 

aktiviteter som krävs vid satsningsavdelningen. Övriga 3 prover är justering av produkten som 

i sin tur innebär att felaktig bearbetning skett, ytterligare kräver detta omarbetning av produkt 

som leder till tranport, rörelse och väntetid. Det mest optimala tillståndet är att besitta en så 

stabil process att produkten ej behöver omarbetas eller genomgå tester för att säkerställa 

kvalitén. 

 

Fyllning 

Fyllning av produkt sker som beskrivet i burk eller IBC. Här står VA respektive NVA för ca 

hälften var av total cykeltiden för fyllning i burk. Vid närmare granskning så är de mest 

markanta slöseriet ställtid( bilaga1) för detta processteg, övrig NVA tid är rast. Ställtiden som 

i sin tur består utav förberedelser inför fyllning av ny produkt samt rengörning efter gammal 

är aktiviteter som bör beaktas för minimal störning på de VA aktiviteterna. Operatörens 

aktiviteter som syns parallellt i processanalys-schema(bilaga 18) är i sig NVA men dock 

nödvändigt för att fyllningslinan för burk ständigt ska operera. När produkten ska fyllas på 

IBC så är ställtiden högre(bilaga 8) och består till stor del utav förberedelser inför fyllning 

som är nödvändigt för processen, dessa aktiviteter kan härledas till slöserier som transport och 

rörelse som i sin tur innebär påverkan på produktens ledtid. Ytterligare sker väntetid mellan 

godkänd produkt till hantering av fyllningsordern. Efter att de aktiviteter som rengörning av 

blandare så avslutats ordern för rapportering in i affärssystemet vilket i sin tur gör det möjligt 

för utlastning att upptäcka ordern i scanningssystemet. 

 

Utlastning 

Utlastning kan antingen ske på burk eller IBC, på så vis täcker denna analys även EM1143-

0010 och K0602-P9033. 
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Utlastning av burk sker direkt via den interna truckföraren till utlastningsavdelning och skapar 

därför ingen väntetid till utlastningsavdelningen. Eftersom produkten endast står på denna 

avdelning för plockning och väntan på leverans till distributioncentret så klassas detta steg 

som NVA. Eftersom lastbilen anländer 3 gånger om dagen så är väntetid i dagsläget 

oundvikligt för detta steg, aktiviteterna som utförs vid denna avdelning är ändå faktorer som 

bör minimeras för ledtidspåverkan. Vad som kan urskiljas på kartan för IBC fyllning är 

väntetiden som skapas från färdigfylld produkt tills den levererats för utlastning. Detta skapar 

i sin tur slöseri i form utav väntetid då personal vid utlastning ej kan plocka produkten genom 

scanningssystemet förens alla enheter finns synliga på plats så att dem kan kontrollera detta . 

 

6.3.3 Värdeflödeskartläggning: EM1143-0010 
Kartläggning av EM1143-0010 med fyllning på burk visar en genomloppstid på ca 21.5 

timmar utan natt inräknat. För fyllning på IBC är den totala tiden ca 24 timmar, som 

illustreras i respektive karta. 

 

Satsning 

Satsning sker med relativt låg NVA tid, som även här är ett resultat av den grad av parallellt 

arbete som operatör utför när produkten genomgår VA aktiviteter. Som processtegets mål att 

satsa produkter så att så mycket utav mognadstiden sker under natt , har man här utnyttja ca 2 

timmar, vilket i sin tur innebär att blandare ej uppehålls i onödan och väntetid innan 

skiftavslut ej skapats. Även här visar sig de mest distinkta slöserierna vara ställtid samt 

transport/rörelse(bilaga 2). Ställtiden för satsning skiljer sig beroende på fyllningsemballage, 

burk visar sig ha kortare ställtid än IBC. Detta är ett resultat av rutinerna som operatörer har 

för att optimera fyllning som kan ses i bilaga 16. Ställ består även här utav förberedande 

aktiviteter inför satsning samt rengörning av blandare när produkten fyllts färdigt.   

 

QC 

Färdigprocessad produkt genomgår samma aktiviteter som EM1157-0025 vid tester.  Detta 

skapar även här väntetid då produkten kräver aktiviteter vid satsningsavdelningen innan prov 

kan lämnas över till detta processteg(bilaga 6-7). Totalt krävs 4 stycken överlämningar för 

denna produkt mellan QC och satsning, varav två standardtester och två justeringar. 

Justeringarna kan klassas som slöseri enligt felaktig bearbetning och i sin tur andra slöserier i 

form utav transport, rörelse och väntetid som förlänger ledtiden. Dessa slöserier bör enligt 

teorin minimeras för minsta möjliga påverkan på produktens ledtid. 

 

Fyllning 

Vid fyllning så skapas det för burk samt IBC väntetid mellan godkännande av produkt till att 

fyllningsorder påbörjas. Eftersom andra produkter fylls ut i samma resurs så kan denna 

väntetid uppstå eftersom resurserna är begränsade i form utav operatörer och fyllningsstation. 

Processtegets NVA respektive VA tider visar sig stå för ca hälften vardera, enligt kartan. 

Utöver väntetid så utmärks majoriteten av slöserierna i form utav ställtid för både burk- och 

IBC-fyllning. För fyllning av burk så visar processanalys-schema(bilaga 20) att det krävs 

aktiviteter innan fyllning som består utav uppsnurrning av produkt, slang- och silbyte samt 
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rengörning av kärl som sker efter fyllning och skapar ställtid. För IBC så sker även här dessa 

aktiviteter, men även förberedelse av material vid fyllning är en bidragande faktor till slöseri. 

 

6.3.4 Värdeflödeskartläggning: ED1232-9006 
ED1232-9006 visar på längst genomloppstid utav kartlagda produkter, med en tid på ca 29.5 

timmar, med natt inräknat blir denna tid ca 35.5 timmar. 

 

Satsning 

Tider visar på högre NVA tid än övriga produkter, men även högre VA då mognadstiden 

uppgår till 12 timmar, på så sätt är även viss tid av mognadstiden utnyttjad under natten. 

Slöserier som kan uppmärksammas i processanalys-schema(bilaga 21) visar att NVA 

aktiviteter vid satsning ej görs parallellt i samma grad som vid övriga produkter. Dessa 

aktiviteter som till stor del består utav transport och rörelse ackumulerar ledtid till produkten 

som ej skapar värde ur kundens perspektiv. Eftersom blandaren endast används till två 

produkter, denna inräknat, så är material ej lika tillgängligt som vid övriga blandare eftersom 

position av dessa i regel är placerade nära de huvudsakliga blandarna. Ytterligare så skiljer sig 

utförandet av satsning mot övriga eftersom mycket utav råvaror till denna är förpackade i 

storsäck som kräver annorlunda hantering som kan vara tidsödande. Därför sker tranport och 

rörelse vilket bör minimeras för att inte påverka ledtiden. Operatörens arbete är uppdelat i VA 

respektive NVA som ses i diagram(bilaga 14). Dessa NVA aktiviteter som operatören utför är 

i huvudpart slöseri som består utav transport och rörelse för förberedelse av redskap och 

material. Detta är faktorer som bör effektiviseras ur ledtidssynpunkt. Ställtiden utgör en 

mindre del utav NVA men skapas då förberedande av order samt rengörning av kärl fodras. 

 

QC 

Liksom för de två föregående produkterna så sker väntetid då för uppsnurrning av produkt, 

leverans av prov samt väntetid innan QC påbörjar första testerna. Dessa är i sin tur slöserier 

som ackumulerar tid på den totala ledtiden. Dessutom kräver produkten en justering då tester 

visats negativa. Slöserier som följer detta klassas som felaktig bearbetning och innebär i sig 

fler slöserier då återigen transport, rörelse och väntetid uppstår. 

 

Fyllning 

Som det andra provet för denna produkt efter att produkten mognat klart så sker väntetid, då 

produkten även här kräver uppsnurrning och leverans av prov till QC. Utöver detta slöseri så 

sker även ställtid samt transport och rörelse. Ställtiden består utav förberedelse av material 

och redskap, vilket illustreras i bilaga 3. Även under fyllning sker transport och rörelse som 

utförs inför varje fyllning av IBC. 

 

6.3.5 Värdeflödeskartläggning: K0602-P9033 

Genomloppstid för produkten beräknas till 23 timmar utan natt, respektive 31 timmar med 

natt inkluderat, enligt karta som kan ses i bilaga 11. 

 

Order 

Eftersom produkten används internt så sker ej heller orderläggning på samma sätt som för 

övriga produkter. Rutinerna för beställning av produkt är ej fastställt i samma grad som för 
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övriga produkter eftersom det är operatörer som signalerar behov. Beställningspunkt är ej 

definierad vilket i sin tur kan innebära överproduktion i vissa fall. Överproduktion kan enligt 

teorin föra med sig andra slöserier. Dessa kan då yttra sig av samma sort som identifierats i 

övriga steg.  

 

Satsning 

Det NVA tiden är liksom vid föregående produkt jämförelsevis högt vid satsning. Det mest 

markanta slöseriet består utav rörelse och transport av råvaror och redskap. Av samma 

anledning som vid satsning av ED1232-9006 så ökar transporter och rörelse eftersom den 

satsas i samma blandare och då inte har samma tillgänglighet av råvaror. Även storsäck som 

kräver mer komplex hantering är en råvara som krävs för denna produkt och därmed fordrar 

hantering med hjälp utav travers som tydligt kräver tid av operatören inför varje satsning av 

råvara. Även ställtid yttrar sig som slöseri då det ackumulerar tid i de stora hela.  

 

QC 

Aktiviteter som krävs vid QC är mindre för denna produkt än övriga kartlagda produkter. Viss 

väntetid mellan överlämning och start av test kan urskiljas, därefter godkänns produkten med 

jämförelsevis kort cykeltid för detta processteg. 

 

Fyllning 

Det mest distinkta slöseriet för denna process kan enligt kartan ses som väntetid mellan QC 

och början av fyllning. Väntetiden består till stor del av totala genomloppstiden. Detta är en 

konsekvens av de prioriteringsregler operatörer använder, då denna produkt ska fyllas när tid 

tillåter så. När fyllning väl påbörjats så sker fyllning relativt snabbt. Vad som kan urskiljas är 

ställtiden som även här består utav förberedelse av material, som att hämta redskap och 

emballage samt efterarbetet som kräver rengörning av blandaren. 

 

6.4 Sammanfattad analys av identifierade slöserier 
Sammanfattningsvis så kan slöseri som påverkar ledtiden identifieras i alla processteg. Det 

mest tydliga är tranport/rörelse, väntetid och felaktig bearbetning som summeras nedan. 

 

Transport/rörelse 

Detta slöseri visar sig främst i satsningsavdelningen som en konsekvens av att operatörer 

transporterar material från och till blandningskärl. Att produkterna innehåller ett stort antal 

råvaror som differentierar mellan produkterna visar att transport och rörelse är en 

nödvändighet för att producera. Dess påverkan på ledtiden bör ändå reduceras då det inte är 

värdeskapande för kund.  

 

Väntetid 

Väntetid mellan processtegen utgörs som vanlig orsak till slöseri, detta i sin tur innebär att 

blandare vid satsningsavdelningen uppehålls då produkten förvaras i denna tills att fyllning 

utförts. Mellan satsning och första test vid QC kan man se att väntetid är vanligt 

förekommande som ett resultat av att andra produkter testas av personal. När produkter kräver 

justering så visar det sig också att en vis väntetid sker innan operatör påbörjar de nya testerna. 
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Produkten kan även köa innan fyllning kan påbörjas, detta i sin tur innebär väntetid för 

satsningsavdelningen då blandaren uppehåll. Prioriteringsreglerna som fyllningsavdelningen 

använder sig utav kan ses påverka K0602-P9033 negativt, eftersom produkten har lågprioritet 

så sker en markant väntetid från QC till fyllning. Väntetid förekommer även vid utlastning då 

produkten endast väntar på att plockas av personal och transporteras till distributionscentret.  

 

Med rutinerna som planeringsfunktionen använder sig utav så finns risk att överbeläggning 

inträffar då inplanering sker efter storlek och inte fyllnadsemballage. Om flödet är ojämnt 

med avseende på fyllnadsemballage så innebär det i sin tur att den ena eller andra 

fyllningsfunktionen får mer att göra än vad resurser räcker till. Som konsekvens av detta kan 

det totala flödet bli ojämnt då dessa situationer kan uppstå. Med hänsyn till detta kan ett 

jämnare flöde skapas och därmed öka kapaciteten då väntetid inte behöver uppstå i samma 

grad. 

 

Ställ 

Ställtid för satsning och fyllning är ytterligare faktorer som tydligt syns vid kartläggning. 

Ställtiden innebär i sin tur slöseri i form utav rörelse och transport för förberedelse innan VA 

aktiviteter i processtegen. Ställ orsakar i sig förlängd ledtid som i sin tur är kapacitetskrävande 

för både satsnings- och fyllningsavdelningen. Arbetet bör i högsta mån utföras parallellt så att 

ledtiden för produkten ej påverkas. Om ställtid kan reduceras så kan även processtegen 

satsning och fyllning få ett jämnare flöde så att påverkan på produktens ledtid minimeras. 

 

Felaktig bearbetning 

Justeringsbehoven som uppstår för tre av de kartlagda produkter, men också för flera i 

produktsortimentet(figur 4) är ett slöseri som bör minimeras för att inte påverka ledtiden, 

eftersom det inte är värdeskapande ur kundens perspektiv. Eftersom produkten kräver 

omarbetning så innebär det i sin tur att transport, rörelse och väntetid uppkommer då 

framtagning av råvara och tillhörande aktiviteter krävs.  

 

6.5 Fas 4: Alternativa förbättringsåtgärder 

Nedan ges förslag på förbättringar som kan reducera ledtiden för de produkter som kartlagts, 

men som i många fall täcker flera produkter. Dessa är numrerade med en prioritering över 

vad som bör beaktas först med avseende på genomslag och de förlustorsaker av ledtid som 

förekommer mest frekvent. 

1. Effektivisering av ställ: SMED 

Aktiviteter som identifierats som ställ sker i de flesta processanalysscheman när operatör fått 

tid till att påbörja order. Som en framstående metod är SMED en strategi för att minimera 

aktiviteternas påverkan på ledtiden. Detta kan framförallt appliceras vid fyllning då det vid 

detta processteg skapar mycket NVA tid som även är en flaskhals då satsningsavdelningen 

bör ha tomma blandare så fort som möjligt. Eftersom de flest produkter har mognadstid så 

satsas produkten också ofta dagen innan fyllning. Att produkterna satsats dagen innan fyllning 

innebär att en framförhållning vid fyllningsavdelningen är möjlig att hålla. Detta bör utnyttjas 

mer då man efter satsning vet vilket emballage och material som behövs och vilka aktiviteter 
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som kommer att utföras vid fyllning. Implementering utav SMED förklaras i teorin och kan 

genom modifikation till denna sorts process reducera ledtiden för produkterna. 

2. Effektivisering av råvaruställage och materialplacering 

Eftersom transport och rörelse krävs för satsning av produkt som också visar sig påverka 

ledtiden något är det en faktor att beakta vid ledtidsförbättring. Eftersom de idag är flytande 

lagerplatser för de flesta råvaror till VL-avdelningen så innebär det också att det finns risk att 

operatör måste leta efter produkten ifråga. En effektivisering av ställage med de råvaror som 

används mest frekvent placeras så nära blandare som möjligt är en förbättring som kan korta 

ner tiden för transport. Även den fysiska närheten mellan råvarorna kan beaktas då det skulle 

underlätta transport och undvika onödig rörelse. Även placering av IBC som K0602-P9033 

lagras i bör ses över, dessa placeras bredvid blandare men skulle kunna placeras så att fyllning 

underlättas då det i dagsläget kräver en del förberedelse vid fyllning att flytta IBC:er som står 

olämpligt.  

3. Utbildning av operatör till att testa produkter själv 

Eftersom QC har andra arbetstider så händer det att produkter är redo för tester när QC gått 

för dagen. Om man utbildar operatörer till att ta tester så innebär det också att prover inte 

behöver vänta över natten för detta. Förslagsvis så tar operatörer tester på kvällen när QC inte 

är där, och antecknar resultat så QC så fort som möjligt kan analysera dessa för att skicka ner 

justeringsinformation om så krävs. Detta tar bort steget för uppsnurrning på morgonen och 

sparar värdefull tid då detta kan vara tidskrävande för hela kedjan. Eftersom det tar viss tid 

från godkänd produkt till fyllning så kan denna lösning innebära att de får ut fyllningsorder 

snabbare, som i sin tur innebär tom blandare. 

4. Uppsnurrning av produkt innan prov på morgonen 

Uppsnurrning av produkt för att ta ett prov förlänger ledtiden i onödan. Totalt så sker 

uppsnurrning av produkt för t.ex. EM1143-0010 på ca 14.5 timmar per år(bilaga1). Detta är 

en nödvändig aktivitet men skulle teoretiskt kunna göras innan skift påbörjas. Antingen 

genom att endast några operatörer börjar sina skift tidigare för att genomföra detta så att QC 

direkt har prov på plats när de anländer på morgonen. En annan lösning är att installera en 

funktion som tillåter tidsinställning av blandare så att uppsnurrning sker automatiskt innan 

skift anländer. På detta sätt kan operatörer direkt på morgonen ta prov och leverera till QC. 

5. Dubba operatörer vid satsning av ED1232-9006 och K0602-P9033 

Eftersom rörelse och tranport är ett framträdande slöseri för båda dessa produkter så bör dessa 

tillverkningar ske med hjälp utav 2 operatörer. En operatör kan då figurera som den som 

satsar råvarorna, medan den andra transporterar material. Detta kan minimera slöseriets 

påverkan på ledtiden då det för ED1232-9006 årligen uppgår till ca 125 timmar(bilaga 3) och 

för K0602-P9033 till ca 30.5 timmar(bilaga 4). 

6. Tydligare placering av prover till QC 

Som observerat så kan man se att prover placeras på ett bord av operatörer där QC personal 

sedan väljer ett, enligt prioriteringsreglerna. Att proverna placeras på ett bord innebär att det 

lätt kan bli oordnat vilket är slöseri med tid då det kan vara svårt att direkt ta det prov som 

prioriteras, utan att först gå igenom de andra. Att istället ordna upp platsen med tydlig 

markering underlättar val av produkt. Ytterligare kan andra överlämningsrutiner börja 

användas, då operatör istället går direkt till personal och lämnar provet. På så sätt blir det 

tydligare för personal att upptäcka när prov anlänt.  
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7. Densitet- och viskositetsmätare  

Eftersom tester av produkt inte är något kunden betalar för och då inte heller omarbetningen 

som resultatet av testerna ofta blir, så bör man minimera dessa aktiviteters påverkan på 

ledtiden. I dagsläget sker testerna manuellt med givna instrument. En densitets- och 

viskositetsmätare som placeras direkt i blandare vid satsningsavdelningen möjliggör mindre 

manuell hantering av dessa tester. Att få svar direkt genom mjukvaruprogram kan snabba på 

denna process, då man heller inte behöver transportera prov till QC, förutom det första som 

tas för glans, dock under VA tid.  

8. Bufferttank 

Då all tid från att satsning slutförts så används blandare endast som förvaringsplats inför 

fyllning. Detta innebär att all tid däremellan hindrar satsning av ny produkt. Mellan 

satsningsavdelningen och fyllningsavdelningen finns åtta stycken råvarutankar om 10 m
3
 

placerade. En av dessa kan potentiellt användas som bufferttank för produkter som godkänts 

från QC. Detta innebär att satsningsavdelningen får snabbare tillgång till blandare, som annars 

uppehålls medan produkter fylls ut. För att ytterligare utnyttja detta buffertsystem så att flödet 

effektivseras så bör produkt som förs över till denna vara den produkt som först blir godkänd i 

början på dagen. Anledning är att produkterna ofta godkänns med relativt korta intervall efter 

varandra. Därför bör första godkända produkten placeras i bufferttanken, medan 

fyllningsavdelningen väntar på att nästa ska godkännas. Buffertprodukten får därmed vänta på 

att fyllas ut när tid medges. Fördelen med detta är att satsningsavdelningen då kan få fler 

blandare utfyllda i snabbare takt.  

9. Justeringsansvarig 

Utöver den ordinarie justeringsansvariga bör det finnas en person ansvarig för justeringar när 

den ordinarie inte är på plats. Detta då det kan uppstå väntetid mellan att QC skickat 

justeringsinformation tills att justeringen görs. Rutiner som säkerställer att detta genomförs 

korrekt bör utformas. Då operatörer har viss flextid så vet man ej vem som först är på plats på 

morgonen. Förslagsvis tar första operatör på plats ansvaret över detta genom att anteckna på 

tavlan att förevarande tagit detta ansvar första timmen. Ytterligare så bör det även finnas en 

ansvarig vd kvällsskiftet, då ordinarie gått för dagen. Som ytterligare ansvar bör 

justeringsansvarig lämna över ansvaret till någon operatör i kommande eftermiddagsskift. På 

så vis förhindras det att oklarheter uppstår och därmed risken att justeringar får vänta. 

10. Alternativ lösning till sopcontainer för ED1232-9006 

Eftersom det i dagsläget krävs en truck för att hålla upp sopcontainern vid satsning av 

produkten att tid i form av transport och rörelser förekommer frekvent. En lösning presenteras 

för sopcontainern som frigör behovet av att använda truck som hållare för denna. Förslag är 

att möjliggöra placering på platån som operatör satsar ifrån. Alternativt kan man placera 

containern nedanför för att sedan applicera ett rör som ofta används vid byggindustrin där 

sopor kan slängas i för att sedan hamna i containern nedanför. En lösning på problemet 

förhindrar att trucken uppehålls för andra aktiviteter då den delas med övrig personal. 

11. Utökning av planeringspunkten 

I dagsläget planeras produkter in med hänsyn till satsningsavdelningens kapacitet. Detta kan i 

sig skapa ett ojämnt flöde då fyllning på IBC kontra fyllning på burk har sina begränsningar.  

Planeringspunkten bör utökas genom att även titta på i vilket emballage produkten kommer 

fyllas. Eftersom det råder kapacitetsbegränsning för den helautomatiska fyllningslinan så 
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kommer produkter få köa framför denna om satsningsavdelningen tillverkar fler burkbaserade 

produkter än vad resurserna tillåter. 

12. Ökat resursutnyttjande av personal 

Personal på respektive avdelning är i dagsläget stort sett bundna till dessa. För att vid 

situationer då det råder personalbrist vid en process öka resursutnyttjandet så skulle en 

tillfällig förflyttning av personal vid dessa situationer möjligöra bättre resursutnyttjande. En 

underbemanning på fyllningsavdelningen påverkar hela anläggningen då alla större volymer 

från VL-avdelningen fylls ut av dem. Åtgärder som krävs för detta innebär utbildning av 

personal från övriga avdelningar. Som förslag så bör en form utav praktik för operatörer 

erbjudas på varje avdelning.  

 

 

           Förslag 
Slöseri 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Väntan X  X X  X X X X  X X 

Ställ X       X    X 

Felaktig bearbetning   X   X X  X    

Transport/Rörelse X X   X  X  X X  X 
Figur 5: Förbättringsförslag och dess påverkan på slöserier 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

44 

 

7. Resultat   
Här besvaras undersökningsfrågan ”Hur kan man ur ett värdeflödes-perspektiv minska 

ledtiden i ett producerande företag för att uppnå en mer effektiv produktion?” och dess 

följande frågställningar. 

 

Analysmodellen har stått som underlag till att besvara undersökningsfrågan och på så sätt 

införlivat studiens syfte. Planeringsfasen visar vikten av att avgränsa studien vid 

värdeflödeskartläggning eftersom undersökningen i sig kan sträcka sig betydligt längre i 

värdekedjan. Dock är en utökning av kartläggningsobjekt till fördel då faktorer som annars 

utelämnas då kan beaktas och på så sätt skapa en större bild av det totala flödet. Genom att 

följa analysmodellen har även värdeflöden kartlagts och på så sätt möjliggjort teoretisk 

reducering utav ledtid och visat på en mer effektiv produktion.    

 

Vilka slöserier kan identifieras i en tillverkande process? 

 

Faktorer som påverkar produkters ledtid visar sig härstamma från alla typer av processer, då 

avsett lednings-, stödjande och kärnprocesser. Ledningsprocessens roll att tillhandahåll de 

krav som ställs för leverans till kund speglar sig i lagerhållningen som verksamheten väljer att 

hålla eftersom ca 50 % av det totala produktsortimentet är lagerhållet och då påverkar det 

totala flödet. Order och detaljplaneringens funktion som stödjande processer visar sig vara 

högst betydande då orderläggning och inplanering av dessa påverkar hur jämnt produktionen 

flödar. 

 

Kärnprocesserna som bas för undersökningen där slöseri och ledtidsförluster kan identifieras 

med hjälp utav valda tillvägagångssätt visar på flera förlustorsaker i alla steg. Med hjälp utav 

mätning genom varje steg har en visuell bild av värdeskapande respektive icke värdeskapande 

tider blivit möjligt att urskilja. Kartor och processanalysscheman har sedan möjliggjort en 

djupdykning för att se vart slöserier uppstår, vilka är väntan, felaktig bearbetning, tranport och 

rörelse samt ställ som i sig kan innebära transport, rörelse och väntetid. Tider för dessa visas 

sammanställt i bilagor 1-4. Beroende på vilken produkt som kartlagts så finns individuella 

slöserier som är typiska för varje produkt. Från värdeflödeskartor(bilaga 7-11) kan man dock 

urskilja ett mönster eftersom slöserierna är likartade och då ofta uppträder vid samma 

processteg, men dessa kan vara mer framstående från produkt till produkt.  

 

Vilka metoder kan användas för att minimera slöseriers påverkan i en tillverkningsprocess? 

 

Med en blick över det totala flödet som studien frambringat så har även förbättringsförslag för 

att minska ledtiden kunnat genereras utifrån detta. Förslagen har gjorts med avseende på det 

slöserier som identifierats genom hela kedjan och på så sätt minskat risken för suboptimering.  

Från figur 6 går det att urskilja hur varje förbättringsförslag kommer påverka slöserier som 

uppstår i flödet. Dessa förslag kan reducera en eller flera slöserier i kedjan.  
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8. Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras kartläggningen utifrån genomförande och resultat av studien. 

Förbättringsförslagen som följer detta diskuteras utifrån ett synsätt rörande hur dessa kan komma att 

påverka flödet positivt, men också konsekvenser som kan uppstå från dem. 

  

8.1 Processkartläggning 

Processkartläggningen som utgjorts som bakgrundsmaterial till undersökningen täcker de 

delar som direkt har en påverkan på ledtiden för fallföretagets produkter. Med en detaljerad 

överblick hur varje process fungerar så har slutsatser om dess inverkan på ledtiden kunnat 

utformas på ett tillförlitligt sätt. Förhoppningen var att även få en mer detaljerad bild över hur 

orderläggning sker. Tidigt i undersökningen insågs att detta skulle kräva mer granskning än 

vad studiens omfång medgav. En mer detaljerad kartläggning av detta steg skulle möjligtvis 

påvisa slöserier och kunna effektivisera orderläggningen ytterligare. Eftersom flödet kan 

påverkas av hur produkter lagerhålls och i vilka mängder så ansågs det även nödvändigt att få 

bakgrundsmaterial till dessa beslutstaganden. Materialhanteringen kring satsning och fyllning 

är en del som förtjänar uppmärksamhet ur förbättringssynpunkt eftersom satsning sker från en 

fixerad punkt och därmed kräver mycket tranport och rörelse. En materialplacering som inte 

utgår ifrån bestämda platser är bristfällig då operatörer hela tiden är i rörelse och likaså 

råvarorna. Att effektivisera hanteringen med hjälp utav fasta platser kan därför underlätta 

transporten, då eftersökande av råvaror kan minskas. Transport och rörelse är en faktor att 

beakta då emballage och förberedelse av material skapar ledtid i form utav ställ, därmed är 

förslaget till SMED en möjlig åtgärd för att undgå spill av tid innan produkt kan fyllas ut.  

 

 

8.2 Värdeflödeskartläggning 

Produkterna som kartlagts visar i slutändan på liknande slöserier i varje processteg och 

därmed är de flesta förbättringsförslagen genererade utifrån en lösning som gynnar samtliga.  

 

Kartläggning som utfördes efter genomgående teoretiska studier visade sig behöva anpassas 

efter den specifika produktionsverksamhet som fallföretaget besitter. En process som består 

utav flytande produkter är något som inte behandlas i de teorier som utforskats. Att visualisera 

produkten från start till slut av fyllning blev nödvändigt för att se den totala tiden som 

produkterna hölls i blandare som de tillverkats i, därutav utformades diagram(bilaga 12-14) 

som komplement till värdeflödeskartorna för att ge en klar bild. Ett av syftena till 

värdeflödeskartläggning är att använda kartorna som hjälpmedel vid förbättringsåtgärder 

eftersom det underlättar om man har en förståelse för det totala flödet. Utan förståelse för hur 

en förbättring i ett processteg påverkar näskommande process och det totala flödet så kan 

suboptimering uppstå och därmed verka kontraproduktivt.  

 

Mätning av tid mellan de olika processtegen som gjordes med hjälp av stoppur visade sig vara 

mer invecklat än förväntat. Personal och operatörer visar sig vara flexibla och gör fler saker 

samtidigt, som också är en fördel ur ledtidssynpunkt. Från tidtagningssynpunkt och 

kartläggning via processanalysscheman fanns svårigheter att utföra metoden på egen hand, då 

redogörelse för operatörens aktiviteter och att samtidigt observera vad som händer med 
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produkten kan vara komplicerat. Ytterligare så tillverkas de kartlagda produkterna ej på 

dagsbasis och därmed har osäkerhet kring vilken tidpunkt produkten börjar produceras varit 

överhängande eftersom processen karaktäriseras av viss osäkerhet när respektive produkt 

möjligen kan komma att påbörjas. Detta har i sin tur försvårat möjligheten att följa samma 

batch genom processtegen och på så sätt dragit ut på värdefull tid då kartläggning kunnat ske.  

Alternativ till mätning skulle kunna vara att operatören själv utför detta. Detta skulle då i sig 

innebära andra konsekvenser som t.ex. mindre tillförlitliga tider och information, därav anses 

ändå vald metod vara lämplig för att svara på undersökningsfrågan. En djupdykning i de 

slöserifaktorer som visats sig vara väntan, tranport/rörelse samt ställtid med innehållande 

tranport/rörelse skulle var lämpligt att studera vidare då övrig tid, det vill säga värdeskapande 

tid är en faktor att beakta vid övriga förbättringsåtgärder. Vad som behöver uppmärksammas 

är att när processförbättring skett så bör uppföljning genomföras för att säkerställa en hållbar 

utveckling för fortsatt minimering av ledtider. Det är viktigt att återkoppla till hur väl 

förbättringar fungerat eftersom förutsättningar förändras efter att förbättringar genomförts. 

 

8.3 Förbättringsåtgärder 
Eftersom slöseri ofta uppstår i samma form för varje produkt så är även förbättringsförslag 

genererade så att det totala flödet kommer att gynnas. Teoretiska metoder för effektivt flöde 

anser jag är modeller som bör anammas där det kan, men genom undersökningen har det 

blivit tydligt att metoder bör anpassas efter hur verksamheten fungerar då företag har olika 

tillvägagångssätt att arbeta. Förbättringar i en producerande verksamhet är något som fantasin 

endast sätter gränser för. Den mest bidragande faktorn att beakta är kostnader till 

implementering av olika förbättringar.  Dessa kostnader bör dock ställas i förhållande till 

vinsten som kan genereras utifrån dessa.  

 

1. Förbättringsförslag nummer ett utgår ifrån förlusten av ställtid som produkterna 

genomgår. Effektivisering utav ställ kan förbättra det totala flödet eftersom de mest 

betydande mängderna i produktsortimentet genomgår samma aktivteter. Vad som bör 

ses över vid ett införande av SMED är konsekvenserna i andra led som detta medför. 

Att förbereda material till kommande produkter vid fyllning kräver standardisering 

som klargör rutiner och ansvar som var och en i leden kommer att förfoga över. Det 

krävs hög kommunikation mellan avdelningarna då nästkommande processteg måste 

få information vad som är på ingång så att så lite tid som möjligt spills innan 

värdeskapande aktiviteter kan utföras. Ytterligare medför detta att personalresurser 

nyttjas annorlunda då dessa vid utförande av förberedelse för minimering av ställtid ej 

finns tillgängliga för värdeskapande aktiviteter.  

 

2. Eftersom transport och rörelse är betydande för satsningsavdelningen så bör en 

effektivisering av utförandet göras. Då råvaror och material ej har bestämd plats i 

dagsläget så kan det innebära att operatörer tvingas leta, vilket förlänger ledtiden. 

Frekvensen av antal uttag och fysisk placering till råvaror gentemot varandra bör 

kompletteras med operatörers kunskap om hur dessa ytterligare kan placeras mer 

effektivt. 
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3. Att utbilda operatörer till att ta tester själva skulle förhindra att produkten får vänta på 

detta vid situationer när produkter är redo för tester men QC gått för dagen. Företaget 

föredrar att det är QC som tar tester eftersom man anser att testresultaten blir mer 

tillförlitliga på detta sätt. Förslagsvis kan då operatörer ta enklare tester.  

 

4. En effektivisering av morgonskiftets rutiner då produkten ska till QC är en faktor som 

bör ses över. Ett system som tillåter att blandaren per automatik blandas upp innan 

operatörer påbörjat morgonpasset skulle kunna minimera betydligt med slöseri, i form 

utav väntan för tester på QC. Detta skulle i sig innebära större genomgång för 

installering av ett sådant system. Ett alternativ till detta är att endast några operatörer 

börjar dagen tidigare just för syftet att genomföra dessa aktiviteter så att QC så fort 

som möjligt kan påbörja tester. 

 

5. Dubbla operatörer vid tillverkning av K0602-P9033 och ED1232-9006 är i dagsläget 

nödvändigt för att minimera transport och rörelses påverkan på produktens ledtid vid 

satsning. Lösningen innebär att operatör 1 assisteras av operatör 2. Konsekvensen blir 

dock att en operatör som potentiellt skulle tillverkat en annan produkt, då blir bunden 

till tillverkningen av dessa produkter. 

 

6. Att få en tydligare placering av prover som lämnats till QC från satsningsavdelningen 

skulle unna underlätta valet av produkt att påbörja tester på. Som alternativ kan prover 

placeras vid respektive QC personal så att inkommande prov upptäcks snabbare. Detta 

skulle snabba upp flödet från ett helhetsperspektiv då det även placeras produkter från 

andra avdelningar här. 

 

7. Densitets- och viskositetsmätare har efter undersökning visat sig vara en potentiell 

lösning till att snabba upp processen för tester av produkten. 

  

8. Att utnämna justeringsansvarig då ordinarie ej är på plats är en lösning som minimerar 

väntetiden då justeringsbehov uppstår. 

 

9. Att placera produkter i buffert kan i sig vara ett sätt att undvika andra problem i 

kedjan. Men sett från denna produktionsverksamhet så innebär en lösning för det 

totala processen eftersom man får ett jämnare flöde. 

 

10. Under observation och processanalysscheman visar de sig att sopcontainer för 

emballage hålls uppe med hjälp utav en truck. Att lösa detta problem skulle i sin tur 

innebära att trucken blir tillgänglig för andra operatörer. 

 

11. Ökat antal planeringspunkter kan skapa ett jämnare flöde genom processen. Eftersom 

man i dagsläget vid inplanering av ordrar ej beaktar vilket emballage produkten 

kommer fyllas i så krävs det förändring i systemet för att ändra på detta. Excelfilerna 

med kundorder som planerare erhåller var dag bör kompletteras med denna 

information.  
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12. Att erbjuda praktik för varje operatör som önskar lära sig mer om övriga processer är 

ett sätt att använda personalresurser på ett mer effektivt sätt. Övriga fördelar med detta 

är att samspel mellan avdelningarna kan bli bättre då man som anställd kan få en bättre 

förståelse för det totala flödet. Att veta hur ens egna aktiviteter påverkar 

nästkommande process kan i sin tur medföra värdefulla förbättringsåtgärder som 

annars inte syns. Vad som bör understrykas är att införandet av en sådan förändring 

måste kommuniceras till anställda så att syftet sett ur ett helhetsperspektiv nås fram på 

ett tillfredställande sätt. 
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9. Slutsats och rekommendation 
I detta avsnitt diskuteras frågeställningen ”Hur kan man ur ett värdeflödes-perspektiv minska 

ledtiden i en producerande verksamhet” samt rekommendationer och vidare undersökning. 

 

Reducering av ledtid är något som företag hela tiden bör eftersträva för att fungera 

konkurrenskraftigt. Genom den värdeflödeskartläggning som genomförts erhållas en tydlig 

bild av det totala flödet som i sin tur kan förmedlas till samtliga intressenter i verksamheten. 

Att ha en tydlig bild över hur ens egen process samverkar med övriga är betydande för att 

erhålla en stabil process som samarbetar mot samma mål. Det visar sig finnas möjligheter att 

minska ledtiden vid varje process, bara man har en förståelse för vad som är slöseri och inte. 

Värdeflödeskartläggning är en kraftfull metod för en resurssnålare produktion och bör 

utvecklas efterhand som verksamheten förändras.  

 

Tillsammans med nämnda rekommendationer i analysavsnittet så kan det finnas stora fördelar 

att utöka kartläggningen genom att använda sig av ett tillvägagångssätt där en grupp 

bestående av personer som har god förståelse för processtegen kan samverka och utforma en 

karta som täcker de detaljer som annars kan förbises när endast en person kartlägger. 

Ytterligare ökar förståelsen hos varje individ eftersom insikten av hur ens egen process kan 

underlätta för nästkommande blir tydligare.  

 

Företaget bör beakta samtliga förbättringsförslag nedan, men med förtänksamhet då man bör 

utvärdera en förbättring innan nästa påbörjas. Anledning till detta är att en förbättring kan 

förändra flödet till det bättre eller sämre, i delar av kedjan där det inte var avsett från början. 

 

1. Effektivisering av ställtid: SMED 

 

2. Effektivisering av råvaru- och materialplacering 

 

3. Utbildning av operatör till at testa produkter själva 

 

4. Automatisk uppsnurrning av produkt innan morgonskift börjar 

 

5. Dubba operatörer vid satsning av ED1232-9006 och K0602-P9033 

 

6. Tydligare placering av prover till QC 

 

7. Densitets- och viskositetsmätare 

 

8. Bufferttank 

 

9. Justeringsansvarig 

 

10. Alternativ lösning till sopcontainer för ED1232-9006 
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11. Fler planeringspunkter 

 

12. Ökat resursutnyttjande av personal 
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11. Bilagor 
Bilaga 1: Specificerade tider över identifierade slöserier för EM1157-0025 
 

Identifierade slöserier satsning  Påverkan på 

ledtid/påverkar ej 

ledtid 

Totalt årligen  

Transport/rörelse inför satsning 

 

0:06:28/(1:45:21) 3:01:04/49:09:48 

Ställtid burk/IBC 

- Förberedande av order 

- Rengörning 

0:04:55/0:12:31 2:17:40/5:50:28 

Identifierade slöserier QC  

Felaktig bearbetning  

- 2 st. Justeringsbehov    

1:41:10 48:12:08 

Väntetid 

- Resurs QC slutar tidigare 

- Uppblandning/leverans av 

prov på morgonen 

 

1:31:00 42:28:00 

Identifierade slöserier fyllning burk/IBC  

Ställtid IBC 

- Förbereda material 

- Förbered redskap 

00:38:10 12:44:40 

Ställtid burk 

- Rengörning av redskap 

- Förbereda linan 

00:18:45 8:45:00 

Identifierade slöserier Utlastning  

Väntetid, leverans av IBC från 

fyllning 

Väntetid för lastning av IBC 

Väntetid för lastning av burk 

0:28:30 

 

04:38:19 

 

2:23:00 

13:18:00 

 

129:52:52 

 

66:44:00 
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Bilaga 2: Specificerade tider över identifierade slöserier för EM11-43-0010 

 

Identifierade slöserier 

satsning 

Påverkan på 

ledtid/påverkar 

ej ledtid 

Totalt årligen 

Transport/rörelse 

-Förbereda råvaror och redskap  

0:12:35/1:46:40 5:52:20/49:46:40 

Ställ burk/IBC 

- Förberedande av order 

- Rengörning 

0:06:01/0:15:52 2:48:28/7:24:16 

Identifierade slöserier QC  

Väntetid 

-Uppblandning/leverans av prov 

på morgonen 

-Innan QC-personal påbörjar 

prov 

0:31:00 14:28:00 

Felaktig bearbetning                             

-2 st. Justeringsbehov 

03:34:00 99:52:00 

Identifierade slöserier fyllning  

Väntetid burk/IBC 0:41:00/1:35:00 19:08:00/44:20:00 

Ställtid burk/IBC 

-Förberedelse av material och 

produkt 

0:31:14/0:52:25 14:34:32/24:27:40 

Identifierade slöserier utlastning  

Väntetid, leverans av IBC från 

fyllning 

Väntetid till lastning för IBC 

Väntetid lastning för burk 

0:28:30 

 

04:38:19 

02:23:00 

13:18:00 

 

129:52:52 

66:44:00 
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Bilaga 3: Specificerade tider över identifierade slöserier för ED1232-9006 
 

Identifierade slöserier satsning Påverkan på 

ledtid/(påverkar 

ej*) 

Totalt årligen 

Rörelse och transport 

-Förbereda råvaror och redskap 

1:43:03/2:38:11 125:22:39/192:27:23 

Ställ 

-förberedande av order 

- rengörning 

0:12:24 15:05:12 

Identifierade slöserier QC  

Väntetid 

-Uppblandning/leverans av prov 

på morgonen 

-Innan personal påbörjar prov 

0:36:00 43:48:00 

Felaktig bearbetning 

1 justeringsbehov 

       -Transport 

       - Snurrtid 

       - Överlämning 

0:59:08 71:56:44 

Identifierade slöserier fyllning  

Väntetid 3:35:00 261:35:00 

Ställ 

-Förberedelse av material 

- Rengörning 

0:58:51 

 

 

71:36:03 

Transport/Rörelse 

-Under fyllning 

0:22:52 27:49:16 

Identifierade slöserier 

utlastning 

  

Väntetid till utlastningsavd. 

Väntetid till lastning 

0:28:30 

04:38:19 

34:40:30 

338:37:07 
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Bilaga 4: Specificerade tider över identifierade slöserier för K0602-P9033 
 

Identifierade slöserier satsning Påverkan på 

ledtid/(påverkar 

ej*) 

Totalt årligen 

Rörelse och transport 

-Förbereda råvaror och redskap 

0:56:35/0:47:36 49:02:20/41:15:12 

Ställ 

-Förberedande av order 

-Rengörning 

0:06:19 5:28:28 

Identifierade slöserier QC  

Väntetid 0:02:54 2:16:36 

Identifierade slöserier fyllning  

Väntetid 

Ställ 

- Förberedelser inför fyllning 

- rengörning 

18:37:20 

0:25:36 

 

968:21:20 

22:11:12 
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Bilaga 5: Anläggningskarta  
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Bilaga 6: Värdeflödeskarta EM1143-0010 burk 
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Bilaga 7: Värdeflödeskarta EM1143-0010 IBC 
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Bilaga 8: Värdeflödeskarta EM1157-0025 burk 
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Bilaga 9: Värdeflödeskarta EM1157-0025 IBC 
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Bilaga 10: Värdeflödeskarta ED1232-9006 
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Bilaga 11: Värdeflödeskarta KO602-P9033 
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Bilaga 12:  Kompletterande diagram EM1157-0025 

 
 

 

 

 
 

 

2:01:03 

1:02:12 

14:40:27 

16:41:30 

16:41:30 

2:23:00 

0:57:40 

2:22:34 

1:45:48 

1:07:33 

4:27:47 

8:21:39 

Utlastning 

Fyllning 

QC 

Satsning op. 

Satsning 

Tank 

Produkt 
EM1157-0025 Burk 

0:00:00 

0:45:45 

1:02:12 

14:40:27 

15:26:12 

15:26:12 

4:38:19 

1:20:35 

2:22:34 

1:45:48 

1:07:33 

4:50:42 

9:29:01 

Utlastning 

Fyllning 

QC 

Satsning op. 

Satsning 

Tank 

Produkt 

EM1157-0025 IBC 

VA 

NVA 
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Bilaga 13: Kompletterande diagram till EM1143-0010 

 

 
 

 

 

 

 

1:52:10 

0:43:45 

8:13:19 

12:20:29 

12:20:29 

02:15:00 

2:23:00 

1:49:16 

4:17:00 

1:59:15 

0:14:41 

6:20:57 

8:43:57 

Utlastning 

Fyllning 

QC 

Satsning op. 

Satsning 

Tank 

Produkt 

Order-Utlast. 

EM1143-0010 Burk 

VA 

VA/Natt 

NVA 

0:00:00 

1:05:34 

0:43:45 

8:13:19 

11:33:53 

11:33:53 

02:15:00 

4:38:19 

2:36:25 

4:17:00 

1:59:15 

0:14:41 

7:08:06 

11:46:25 

Utlastning 

Fyllning 

QC 

Satsning op. 

Satsning 

Tank 

Produkt 
EM1143-0010 IBC 

VA 

VA/Natt 

NVA 
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Bilaga 14: Kompletterande diagram till ED1232-9006 

Kompletterande diagram till K0602-P9033 

 

0:59:54 

3:19:52 

12:31:20 

15:36:14 

15:36:14 

02:05:00 

4:38:19 

5:24:06 

1:50:10 

4:21:14 

2:02:02 

9:16:18 

13:54:37 

Utlastning 

Fyllning 

QC 

Satsning op. 

Satsning 

Tank 

Produkt 

ED1232-9006 

VA 

VA/Natt 

NVA 

0:34:28 

0:25:39 

1:38:30 

2:12:58 

2:12:58 

19:32:53 

0:06:30 

1:51:06 

1:03:30 

20:42:53 

20:42:53 

Fyllning 

QC 

Satsning op. 

Satsning 

Tank 

Produkt 

K0602-P9033 

VA 

NVA 
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BILAGA 15: Planeringstavla samt buffertsystem  

 

 
Figur 6: Planeringstavla 

 

 
Figur 7: Buffertsystem och fyllningsstation för IBC 
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Bilaga 16: Rutinbeskrivning  för fyllning 
 

 
 
Figur 8: Rutinbeskrivning för operatörer vid fyllning 

 

 
Figur 9: Fyllningslina 
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Satsning: EM1157-0025, blandare: B8404 start-/sluttid: 06:12/20:00

Aktivitet Operatör Produkt/maskin

Reservera råvaror 0:00:00

Ställa in räkneverk 0:01:05 SSG

Pumpa i råvara 0:01:05

Gå till LSM-avd. för att sätta på pumpar 0:05:26

Steg 3 klart, stänka av pump 0:06:45 0:06:45

Pumpa i råvara

Hämta 2 IBC-råvaror i pallställ 0:09:12 0:09:12

Hämta handtruck+IBC i pallställ+förbered IBC 0:10:32 T T/R

Pumpa i från IBC 1 0:10:50

Pumpa från IBC 2 0:11:10

Pumpa från IBC 3 0:12:08

Starta blandare+kör tillbaka IBC:er

Hämta IBC-råvara från P-ställ 0:17:03 T/R

Pumpa i IBC-råvara 0:17:03

Hämta 2 IBC-råvaror  i pallställ 0:34:24

Pumpa i IBC 2+observera 0:48:20 0:48:20

Pumpa i IBC 3

Kör ut tom-ibc

Hämta 4:e IBC

Förbered fat-råvara 1:06:36

Pumpa ifrån IBC 4 som är en slatt 1:07:48 1:07:48

pumpa ifrån fat 1:08:30 1:08:30

15 min snurrtid

Kör tillbaka fat och IBC+Hämta säckar på pall 1:21:00 1:23:30

satsa säck 1:23:40 1:23:40

Dispergeras 10 min 1:33:40

Hämta IBC-råvara från P-ställ+vänta 1:33:53 T/R

Satsa säck 1:38:54 1:38:54

Dispergera 10 min 1:48:54

Plocka bort emballage+sopor+vänta 1:47:12

Pumpa ifrån IBC(Steg 21) 1:57:58 1:57:58

Dispergera 20 min 2:17:58

Kör ut IBC+vänta 2:17:00 2:17:00

Pumpa råvara från tank+observera

Hämta2 st IBC-råvara från P-ställ 2:27:59

Pumpa i råvara från tank 2:30:17

Pumpa från IBC 2:42:00 2:42:00

Snurrtid

 rengörning av verktyg

Snurrtid+gå upp med prov 2:48:00 2:48:00

Mognadstid 14:48:00 14:48:00

resterande tid innan skiftavslut 15:48:00 V/T

QC: EM1157-0025 Start-/sluttid: 06:00/08:22

Aktiviteter Tider

Prov väntar på behandling 0:00:00

Test Påbörjas(Glans), glansprov på glas 0:27:00

Frukost 0:48:00

Glansprov 

Kontrollera lack 

Sila pga ojämn yta 0:58:58

Rengöra sil 1:01:37

Temperera för viskprov 1:02:27

Viskprov

Densitet 1:09:50

PH-test 1:10:55

Rengöra intrument 1:13:21

vänta på glansprov från ugn(steg 3) 1:30:30

Glansprov tas=Godkänd 1:30:52

Vänta minst 12 tim för nästa prov

Prov 2

Starta blandare 0:00:00

Ta prov och lämna på QC 0:29:17

Tester påbörjas 0:31:00

Temperera för viskprov 0:32:57

Viskositetest = För tunn 0:34:37

Rengöra instrument

Justeringsanalys

Skicka justeringsinformation elektroniskt 0:40:12

Justeringsansvarig påbörjar justering 1:08:00

Hämta 2 st IBC-råvaror 1:14:00

Pumpa i råvara 1:19:13

Rengöra slang 1:19:13

Snurrtid+ta nytt prov till QC 1:38:47

Tempererar 1:42:36

Viskprov 2 1:45:11

För tjock= justeringsanalys

Skicka justeringsinformation elektroniskt 1:54:47

Operatör justerar

Transporterar till QC 2:13:47

Temperera 2:15:47

Viskprov 3 = Godkänt

Dokumentera data i affärssystemet

Skriv ut kontraprovslapp 2:20:08

Transportera order till fyllnings-avd. 2:22:34

Bilaga 17: Processanalysschema EM1157-0025 
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Bilaga 18: Processflödesscheman EM1157-0025 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

Fyllning burk: EM1157-0025 start-/sluttid: 08:22/11:22Operatör linje

Påbörja order 00:00:00

Disk ledningar 0:05:56 SFL

Inställning fyllningstryck SFL

Rengöra stänkbricka 0:10:12 SFL

Montera stänkbricka SFL

Kör ut disk ur ledning SFL

Byt etiketter+inställnig av etkettmaskin 0:12:18 SFL

Första burk med lack fylls

Ta kontraprov 0:16:05

rengöra verktyg

Tömma disk 0:22:01

Morgonmöte

Frukost 0:55:00

Starta upp lina+observera

Fyller på lock

Hämta lock vid lastbrygga

Observerar linjen 1:29:28

Påfyllning av pall+burk 1:36:01

Stopp i etikettmaskin 1:36:57

Linje startar

Observerar linjen 1:53:58

Observerar linjen 1:58:36

Fyller på burk

Ta bort tom-pall+hämta ny burk-pall

Hämta 2 burk-pall

1:58:36

Påfyllning av lock+burk 2:33:46

Observerar linjen

Kontrollera när lack "Börjar bubbla"=(tom) 2:37:46

Operatör 2 diskar blandare 2:41:36 SSG

Sista burk fylld 2:46:20

Ta bort etiketter från rulle SFL

Kör ut disk SFL

Färdig att påbörja ny lack 2:58:43 SFL

Fyllning IBC: EM1157-0025 start-/sluttid: 08:25/10:21Operatör

Godänd på QC kl 08:15, fyllnig 08:25 0:00:00

Påbörjar lack 0:10:00 V/T

Skriva etikett+beställ IBC:er 0:16:00 SFL

Assistera Helautomat 0:22:08

Hämta sil 0:22:15 SFL

Byt sil 0:24:56 SFL

Lackomrörning SFL

Skifta slangar till pump SFL

Öppna ventiler 0:32:04 SFL

IBC:er levereras av truckförare SFL

Etikettera 0:33:49 SFL

Morgonmöte 0:38:39

Etikettera 0:41:10 SFL

Töm gammal lack ur rör 0:42:18 SFL

Kontrollera lack på glas 0:43:51 SFL

Frukost 1:03:24

Hämta vågtruck på VL-avd 1:05:33 SFL

Förbered IBC+våg 1:07:15 SFL

Fyll IBC 1

Numrera IBC 1:11:58

fyll IBC 2

Plombera IBC 1

Förbered IBC 3

IBC 2 klar 1:17:33

Fyll IBC 3

Steg 17-21

IBC 3 klar 1:22:06

Fyll IBC 4

Hämta+fyll 2 burkar till QC

Kontraprov

Steg 17-21

IBC 4 klar 1:31:02

Fyll IBC 5

Steg 17-21

IBC 5 klar 1:35:40

Fyll IBC 6

Steg 17-21(IBC 6)

IBC 6 klar 1:42:05

Fyll IBC 7 1:47:09

Fyll IBC 8

Klar IBC 8

Plombera IBC 8 1:53:00

Diska kärl SFL+SSG

Kör ut disk SFL+SSG

rengör verktyg SFL+SSG

Stäng ventiler 2:04:26 SFL+SSG

Avsluta order 2:06:20
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Bilaga 19: Processanalysscheman EM1143-0010 

  
 

Satning: EM1143-0010 start-/sluttid: 07:50-12:00 Operatör Produkt/maskin

Reservera råvaror 0:02:06 SSG

Fylla råvara från tank 0:02:06

Markera blandare med batch.nr 0:02:20

hämta handskar+kärl för förblandning 0:06:50

Hämta truck och lyft upp IBC för att satsa i förb.kärl 0:07:29

Satsa råvara från IBC i förb.kärl 0:07:54

Kör tillbaka IBC 0:08:30

Satsa råvara från tank i förb.kärl 0:13:40

Transportera kärl för att satsa råvara från tank 0:14:03

Pumpa råvara från tank i kärl 0:16:01

Sätt i samt starta snurra som blandar förb. 0:21:10

0:24:26

Transportera kärl till blandare+vänta på råvara från IBC ska bli tillgängligt0:24:46 T/R

Satsa säckråvaar+Råvara från fat fylld i hink 0:26:27

Hämta  råvara från fat 0:28:10 T/R

Satsa råvara från  hink 0:28:30

 förbereder att pumpa i förblandning 0:29:33 T/R

pumpa i förbl.+hämta IBC-råvara 0:32:59 0:33:26

pumpa i råvara från IBC 0:33:26

Snurrtid 5 min 0:38:26

Kör tillbaka kärl+IBC-råvara T/R

Hämta IBC-råvara 0:39:18 T/R

Förbered säcksatsning 0:40:06 T/R

Satsa säck 0:44:17 0:44:17

Snurrtid 10 min 0:54:17

slänga emballage+vänta 0:58:45 T/R

Förbered säcksatsning 0:59:07 T/R

Satsa säck 1:04:55

hämta våg och väg upp sista säcken 1:06:11 1:06:11

Snurrtid 20 min

Slänga sopor

Paus 1:25:55

Ställ in vågcell 1:26:10

Pumpa råvara från tank+observera 1:26:10

Hämta råvara på dunk 1:35:00 1:35:00

Pumpa från IBC-råvara 1:37:08 1:37:08

Snurrtid 30 min

Fylla upp vatten för slangsköljning 1:39:00

Kör ut IBC-råvara+hämta IBC-råvara

hämta IBC-råvara+förbered pumpning 2:04:57

Tillsätt råvara från dunk 2:06:18

Nollställ vågcell 2:07:00 2:07:08

Pumpa från IBC-råvara 2:07:59

Rengöring pumpslang+nollställning av våg 2:08:40 T/R

Pumpa råvara från tank 2:08:40

Kör ut IBC-råvara+hämta IBC-råvara 2:23:50 2:23:50

Pumpa från IBC-råvara 2:24:55

Rengöring av slang med vatten 2:25:42 2:25:42

Färdigsatsad, snurrtid 15 min 2:40:42

Kör tillbaka IBC-råvara T/R

Ta prov 2:41:12 T/R

Gå till QC för överlämning 2:43:00 T/R

Ska stå 8 tim tills helt färdig 10:43:00 KL: 00:15

Väntetid under natt 16:28:00 Kl 06:00
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QC:EM1143-0010 Start-/sluttid: 06:00/10:17Tid aktivitet

Prov väntar på behandling 0:00:00

Test Påbörjas(Glans), glansprov på glas 0:27:00

Frukost 0:48:00

Glansprov 

Kontrollera lack 

Sila pga ojämn yta 0:58:58

Rengöra sil 1:01:37

Temperera för viskprov 1:02:27

Viskprov

Densitet 1:09:50

PH-test 1:10:55

Rengöra intrument 1:13:21

vänta på glansprov från ugn(steg 3) 1:30:30

Glansprov tas=Godkänd 1:30:52

Vänta minst 12 tim för nästa prov

Starta upp blandare för omrörning 00:00

Ta prov

Lämna prov på QC 00:29:17

Personal påbörjar tester 00:31:00 ###

Temperera 00:32:57

Viskprov= För tunn 00:34:37

Rengöra instrument

Justering,jämföra historik i dator

Skicka justering elektroniskt 00:43:00

Justeringsansvarig ankommer 01:08:00 OA

Börjar justera= andra prod. Före OA

Startar blandare OA

Hämtar råvaror, 2 st IBC, truck+satsa 01:14:30 OA

Prov anländer till QC 01:33:08 OA

Tester påbörjas 01:42:00 OA

Viskprov= för tunn 01:43:48 OA

Rengöring av instrument OA

Ring+vänta på nytt prov OA

Justering upprepas OA

Prov ej godkänt OA

Upprepar justeringscykel OA

Produkt godkänd+ lämnas till fyllning 04:17:00 OA

Fyllning burk: EM143-0010 start-/sluttid: 09:20/13:01

Köar k 9:20 00:00:00

Påbörjas kl 10:01 00:41:00 V/T

starta blandare SFL

Byte av sil+skifta slangar 00:45:13 SFL

starta linje 01:01:00

Fylla på burk

besluta om nästa lack 01:07:00

Öka trycket för fyllning 01:10:10

Observera+fylla burk+lock 01:15:13

Avsluta föregående lack 01:18:31

Fylla på burk+observera 01:26:10

Hämta burk-pall

Fylla burk 01:33:20

Diskar instrument 01:34:59

Ta bort emballage fårn burkar 01:37:00

Observera+fylla burk 01:38:30

Stopp vid robot, Pall-påfyllning 01:42:17

Fylla på burk+ringa in IBC till nästa lack 01:48:20

Slänga skräp 01:54:12

Hämta utskrivna etiketter 01:56:16

Fyller burk+kollar inkommna ordrar 01:58:26

Ta bort emballage från burk-pall

Fyller på burk+lock 02:05:14

Ta kontraprov 02:08:02

Fylla burk+observera 02:13:40

ta bort emballage+kör fram ny burkpall

Fyller på burk 02:16:43

Kontrollera pallar till robot+fylla lock 02:19:50

Observera 02:22:54

Fyller på burk 02:25:33

Observerar 02:28:07

Möte

Lunch 03:01:22

starta linje

Fyll på burk+observera 03:07:38

Bubblar i buffertcontainer= Tom blandare 03:09:45

Sista burk fylld 03:14:25

op.2 kör ut disk, op.1 rengör instrument SFL+SSG

Blandare tom+klar att sätta ny lack 03:18:20 SFL+SSG

Op.1 kör vatten genom fyllningsspjut 03:23:33 SFL

avsluta  lack 03:35:28 SFL

Diskar instrument SFL

Kör ut gammal lack ur rör SFL

Sätter fast stänkskydd=Ny lack kan fyllas 03:41:26 SFL

Fyllning IBC: EM1143-0010 start-/sluttid: 07:50-12:00

Väntar på fyllning 0:00:00

Hantering påbörjas 1:35:00 V/T

Skriva etiketter 2:00:00 SFL

Sätt på etiketter 2:04:27 SFL

Byta vågbatteri+hämta silstrumpa 2:04:59 SFL

Starta blandare+byta silstrumpa 2:07:24 SFL

Skifta slangar 2:11:04 SFL

Öppna ventiler 2:12:14 SFL

Förbered IBC för fyllning 2:13:39 SFL

Fyll IBC

Applicera nummer 2:17:22

Fyll IBC 2

flytt föregående åt sidan 2:24:15

Fyll IBC 3

flytt föregående åt sidan 2:30:43

Fyll IBC 4

flytt föregående åt sidan+hämta kontraflaska+sista IBC 2:42:40

Fylla IBC 5

Truckförare börjar köra ut Fulla IBC 2:54:19

Fyll IBC 6, stopp vid hälften 2:57:55

Silbyte 3:03:19

Fortsätt med IBC 6 3:05:33

Fyll IBC 7 3:13:09

Fyll IBC 8, blir ej helt full=sil 3:28:13

Skriva ny etikett+avsluta order+sätt på ny etikett 3:33:44 SFL+SSG

Diska kärl+tömma i diskIBC 3:41:59 SFL+SSG

2 st IBC står färdiga för transport till utlastning

Sista IBC ankommer till utlastning 4:10:29 V/T Utlastn.

Utlastning: burk och IBC 

Utlastning IBC

IBC väntar på transport til utlastning

Sista IBC ankommer till utlastning 0:28:30

lunch

Operatör upptäcker avslutad order i scann 1:10:30

kontrollera att inlevererad mängd stämmer+rapporterar in 1:11:45

Lastbil anländer 3:58:55

Fraktsedel skrivs på

Operatör går igenom vilka prod. Som ska lastas med förare

Produkter lastas+kör iväg 4:38:19

Utlastning burk

Väntar på plockning 0:00:00

Rapporterar in 394 burk 0:10:03

Lastning påbörjas 1:43:36

Sändning lastas kl 15:30 2:23:00

Bilaga 20: Processanalysschema EM1143-0010 
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Bilaga 21: Processanalysscheman ED1232-9006 

 
 

Satsning: ED1232-9006 Start-/sluttid: 06:14/00:05 00:00

Reservera recept 03:12

Kontrollera stängd ventil m.m 03:22 SSG

Pumpa i råvara från tank 14:44

Starta maskin T/R

Hämta truck 16:34 T/R

hämta fat-råvara 21:27 T/R

Hämta IBC-råvara 22:31 T/R

Hämta handtruck 22:51 T/R

Hälla upp sköljvatten i spann 23:01 T/R

Pumpa i fat-råvara 26:41:00

Pumpa i IBC-råvara 27:27:00

Skölja av pumpslang 27:37:00 T/R

Flytta  IBC-råvara åt sidan 28:44:00 T/R

Flytta fat-råvara åt sidan 29:26:00 T/R

Hämta säck-råvara 31:16:00 T/R

Hämta råvara storsäck 33:52:00 T/R

Hämta råvara,storsäck 34:28:00 T/R

Hämta råvara storsäck 38:48:00 T/R

Hämta säck-råvara 40:13:00 T/R

Hämta skräpcontainer +hissa upp till bryggnivå 44:58:00 T/R

Öka varvtal

Satsa säck 57:59:00

Hämta storsäck med travers 64:09:00 T/R

Satsa storsäck 68:38:00

 Slänga storsäck 70:08:00 T/R

Hämta storsäck  med travers 75:42:00 T/R

Satsa storsäck 79:10:00

Släng säck+leda bort travers 80:59:00 T/R

Lyfta ner resterande säckar 83:48:00 T/R

Hämta storsäck med travers+Hissa upp skräpcont. 85:11:00 T/R

Satsa storsäck 91:49:00 91:49:00

Snurrtid 20 min

Rengöring+sköjning av verktyg

Hissa  ner container

kör upp säckråvara 

Hissa  upp skräpcont. 97:41:00

Paus 110:02:00

111:49:00

pumpa råvara från tank 113:31:00

Satsa säck-råvara 132:59:00 132:59:00

Snurrtid 30 min

Regöring av tratt+fyll på sköljvatten 135:52:00

Ta bort emballage+byta container 133:09:00

Förbereda material till rivdel 2 136:32:00

lyfta bort pall från ö.vån 137:17:00

hämta råvaror+töm container 142:46:00

162:59:00

frukost 15min 167:46:00

Kontrollera ventiler på blandare nr. 2

Öppna ventiler och pumpa över rivdel 1 173:42:00

Rivdel 2 påbörjas

Pumpa i råvara från tank

starta disolver 182:02:00

Hämta IBC-råvara T/R

Hämta handtrucksvåg T/R

Fyll sköljvatten för pumpverktyg 184:10:00 T/R

Pumpa i fat-råvara 186:40:00

Pumpa i IBC-råvara 188:34:00

Lämna handtruck på VL-avd T/R

Kör tillbaks IBC T/R

Kör tillbaks fat T/R

Kör upp sopcont. Med truck 192:20:00 T/R

Öka varvtal+satsa säck-råvara 207:49:00

Hissa upp storsäck med travers 208:48:00 T/R

Satsa storsäck 211:35:00

Slänga säck T/R

hissa upp storsäck 217:01:00 T/R

Satsa storsäck 219:09:00

slänga säck+köra tillbaka travers T/R

Ta ner cont.+hämta säck-råvara T/R

Kör tillbaka resterande säck till pallställ T/R

hissa upp säck-råvara T/R

Hissa upp sopcont. 225:25:00 T/R

satsa säck 230:18:00 230:18:00

Snurrtid 20 min

skölja och sänk/höja disolver

Ta ner sopcont.

Kör tillbaka resterande säck till pallställ

Kör upp säck-råvara

Kör upp sopcont.med truck 250:18:00

Paus 250:28:00

Pumpa råvara från tank 253:38:00

Satsa säck 272:50:00 272:50:00

låt gå 30 min

Rengöring 

Spola+öka fart+höj/sänk på disolver 277:35:00

Kör tillbaka resterande säck till pallställ

Kör tom-emballage till brygga 6

Kör tillbaka fat-råvara 285:07:00

302:50:00

lunch 20 min 307:20:00

Pumpa över rivdel 2 312:16:00

Kontrollera mängd råvara i tank 324:16:00 T/R

Pumpa  råvara från tank  till blandare 1

Pumpa över råvara till blandare 2 330:59:00

Pumpa i råvara från tank till blandare 1 

pumpa över råvara til blandare 2 

Öka varvtal 347:39:00 347:39:00

ska snurras 20 min

Diska liten blandare+pumpa över till stora 353:22:00 SSG

Stänga av blandare 1

Hämta handtuck+kärl till  förblandning 354:51:00

Hämta IBC-råvara 356:10:00

Satsa IBC-råvara  i kärl 360:00:00

Kör tillbaka IBC 362:28:00

pumpa i råvara från tank till kärl 366:18:00 367:39:00

Pumpa i förblandning i blandare 2 374:17:00

sänka varvtal T/R

Köra tillbaka tomt förbland.kärl T/R

Hämta IBC-råvara 384:20:00 T/R

Pumpa i IBC-råvara 386:04:00

Skiftbyte, meddela ankommande skift att ta över T/R

Kör tillbaka IBC-råvara T/R

Hämta IBC-råvara)+hissa upp till tratt 395:28:00 T/R

satsa IBC-råvara 402:16:00

Kör tillbaka IBC-råvara T/R

Hämta fat-råvara 409:03:00 T/R

Fyll råvara i spann och satsa i blandare 420:59:00 420:59:00

Snurrtid 30 min

Köra tillbaka fat

jobbar parallelt md annan produkt 450:59:00

Paus 457:09:00

Pumpa i råvara från tank 457:11:00 457:11:00

Minska varvtal+vänta 60 min 459:55:00

517:11:00

Ta 1:a prov och lämna på QC 518:22:00 T/R

Lack ska mogna 8 tim 998:22:00
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QC: ED1232-9006 Start-/sluttid: 06:00/07:50

Prov  1 dag 1

Prov väntar på behandling 00:00:00

Prover påbörjas 00:13:26

Temperera 00:05:44

Silning 00:07:30

Temperera 00:10:30

Viskprov 00:13:37

Rengörning 00:15:15

test 00:16:25

Rengörning 00:19:05

Test 00:20:30

Invänta mognadstid

Prov 2  dag 2

Produkt snurras upp 0:00:00

Ta prov+lämna på QC 0:22:18

Prov påbörjas 0:36:00 v/t

Temperera

viskositetsprov = ej OK! 0:42:40

Rengöring instrument

Justeringsanalys 0:46:22

Justering upptäcks 1:10:07 OA

Justering påbörjas(andra före) 1:21:00 OA

satsa justering+starta blandare 1:23:00 OA

snurratid OA

Ta prov+lämna på QC 1:33:46 OA

Prov 2 påbörjas 1:39:00 OA

Tempererar OA

Viskprov 2 = OK! 1:45:30 OA

Registrera i affärssystem

Lämna order på fyllning 1:50:10
Fyllning: ED1232-9006 Start-/sluttid: 07:50/14:14

Order väntar på behandling 00:00:00

Fyll.order påbörjas 03:35:00 V/T

Transportuppdrag(IBC) SFL

Beställ IBC:er 03:45:21 SFL

IBC på lastbrygga 03:52:00 SFL

Trycka etiketter 04:00:20 SFL

Hämta (buntband, varumärken, silstrumpa) SFL

Placera material vid blandare 04:05:01 SFL

Lunch 04:25:00

Kör in IBC:er 04:32:00 SFL

Starta blandare SFL

Silbyte 04:41:00 SFL

Öppna kranventiler SFL

Fästa etiketter på IBC:er 04:44:48 SFL

Förbered IBC 1 04:46:09 T/R

Fyll IBC 1+förbered IBC 2 04:49:12

Flytta slang till IBC 2+Locka IBC 1+ hissa upp våg IBC 2 04:51:09 T/R

Fyll IBC 2

Op.2 kör bort fylld IBC 1 04:54:58

Flytta slang till IBC 3+Locka IBC 2+ hissa upp våg IBC 3 04:57:00 T/R

Fyll IBC 3+förbereda IBC 4+ etikettering 05:00:56

Flytta slang till IBC 4+Locka IBC 3+ hissa upp våg IBC 4 05:02:54 T/R

Fyll IBC 4+förbereder IBC 5 05:06:47

Op.2 Hämtar 2 IBC:er T/R

Flytta slang till IBC 5+Locka IBC 4+ hissa upp våg IBC 5 05:11:45 T/R

Fyll IBC 5+etikettera 05:16:55

Flytta slang till IBC 6+Locka IBC 5+ hissa upp våg IBC 6 05:20:17 T/R

Fyll IBC 6+op.2 förbereder nya IBC:er 05:25:48

Flytta slang till IBC 7+Locka IBC 6+ hissa upp våg IBC 7 05:28:17 T/R

Fyll IBC 7+kontraprov 05:34:11

Flytta slang till IBC 8+locka IBC 7+hissa våg till IBC 8 05:35:10 T/R

Fyll IBC 8 05:41:35

Flytta slang till IBC 9+locka IBC 8+hissa våg till IBC 9 05:42:34 T/R

Fyll IBC 9+op.2 förbereder nästa 05:49:38

Flytta slang till IBC 10+locka IBC 9+hissa våg till IBC 10 05:50:40 T/R

Fyll IBC 10+ op. 2förbered IBC 11 05:57:33

Flytta slang till IBC 11+locka IBC 10+hissa våg till IBC 1105:58:22 T/R

Fyll IBC 11+förebered IBC 12 06:04:40

Flytta slang till IBC 12+locka IBC 11+hissa våg till IBC 1206:05:36 T/R

Fyll IBC 12(Blir ej full=läggs på sil) 06:07:34

Rengöring av kärl+tömma diskvatten+op 2 transportera bort IBC06:16:36 SFL+SSG

Avsluta order 06:24:00

Bilaga 22: Processanlysschema ED1232-9006 
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Bilaga 23: Processanalysschema K0602-P9033 

 
Satsning K0602-P9033 start- sluttid: 06:23-09:06 Operatör Maskin

Reservera 00:00:40 SSG

Fylla råvara från tank

Hämta råvara på dunk 00:08:00

Leta IBC-råvara+hämta  IBC-råvara 00:19:23 T/R

Markera blandare med produktremsa T/R

Starta blandare 00:24:11 T/R

Satsa råvaror 00:26:29

Vänta på truck för att hämta IBC 00:31:39 T/R

Hämta IBC-råvara 00:33:20 T/R

Förbered IBC:er för pumpning 00:34:00 T/R

Pumpa i IBC-råvara 00:40:07

Pumpa i IBC-råvara 00:40:43

Pumpa i IBC-råvara 00:41:24 00:41:24

Snurras 5 min

Rengöra verktyg 00:46:24

Vänta på truck ska bli ledig 00:50:08 V/T

Kör tillbaka IBC-råvara+hämtar storsäck 00:52:15 T/R

Ringa soptömning 00:53:30 T/R

Hämta storsäck*3 00:57:17 T/R

Hämta IBC-råvara 00:59:00 T/R

Knyta fast storsäck i travers+höj upp till kärl 01:03:22 T/R

Satsa storsäck 01:04:50

Hissa ner och släng storsäck 01:06:15 T/R

Knyta fast storsäck i travers+höj upp till kärl 01:08:28 T/R

Satsa storsäck 01:09:57

Hissa ner och släng storsäck 01:11:05 T/R

Knyta fast storsäck i travers+höj upp till kärl 01:14:05 T/R

Satsa storsäck 01:15:35

Hissa ner och släng storsäck 01:17:10 T/R

Knyta fast storsäck i travers+höj upp till kärl 01:19:44 T/R

Satsa storsäck 01:21:39

Hissa ner och släng storsäck 01:23:19 01:23:19

Snurras 40 min

Rengöra maskin+höj/sänk disolver 01:33:35

Kör tillbacka travers

vänta på truck för att hämta sopcontainer 01:40:25

Släng emballge+kör ut sopcontainer 01:43:30

Kör ut tompall 01:46:50

02:03:19

Paus vänta ut snurrtid 02:10:30

Pumpa i råvara från tank 02:12:45 02:12:45

Snurra 20 min

02:32:45

Frukost 02:38:00

Ta prov+ gå till labb 02:42:00 T/R
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Bilaga 24: Processanalysschema K0602-P9033 

 

 
 

 

QC start-sluttid: 09:06-09:12:30 Tid

Väntar på hantering 00:00:00

Påbörjas 00:02:54

Densitetstest= Godkänd produkt 00:04:05

Dokumentera  i affärssystem+skriv ut kontraprovslapp 00:06:08

Transportera order till fyllnings.avd 00:06:30

Fyllning IBC start- sluttid: 09:12(dag 1)-13:09(dag 2)

Aktivitet Operatör

Köar vid fyllning 00:00:00

Börjar hanteras dag 2 18:37:30 V/T

Hämta silstrumpa SFL

Hämta handtruck+Sortera ut tom-IBC:er 18:40:50 SFL

Starta omrörning SFL

Byt silstrumpa 18:43:06 SFL

Öppna lock på IBC:er SFL

Flytta halvfulla IBC åt sidan SFL

Ställ fram tom-IBC SFL

Hämta truck 18:48:30 SFL

Lyft ner resterande tom-IBC:er 18:55:27 SFL

Lunch 19:19:30

Rensa IBC:er från gamla etiketter SFL

Öppna IBC:er SFL

Töm slang från gamla rester 19:21:30 SFL

Fyll IBC 1+etikettera 19:24:39

Fyll IBC 2

Locka IBC 1

transportera bort IBC 19:28:09

Fyll IBC 3

Locka IBC 2

Tranportera bort IBC 2 19:34:13

Fyll IBC 4

Locka IBC 3

Transportera bort IBC 3+etikettera 19:38:30

Fyll IBC 5

Locka IBC 4

Transportera bort IBC 4+etikettera 19:45:02

Fyll IBC 6

Locka IBC 5 

Transportera bort IBC 5

Förbered IBC 7 19:50:45

Hämta kontraprovsflaska+ta prov 19:53:27

Fyll IBC 8 19:55:58

Diska blandare 20:01:37 SFL+SSG

Markera status på plan.tavla 20:02:39

Avsluta order 20:07:21



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Institutionen för teknik 
351 95 Växjö 


