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Sammanfattning 

Forskning har visat att många metoder utvecklade för att undersöka tillverkande företag 

saknar visualiseringen av sambandet mellan informations- och materialflödet. Det finns 

även ett uppenbart behov av att förstå hela systemet, istället för att fokusera på 

specifika områden. Syftet med studien är att skapa en större förståelse för hur ett 

tillverkande företag kan förbättra värdeflödet mellan interna processer. För att 

kartlägga värdeflödet och identifiera sambandet mellan informations- och 

materialflödet, samt hur de interna processerna påverkar varandra, utfördes en 

värdeflödesanalys av två interna flöden. Det visade sig att det tryckande systemet som 

företag använder sig av medför stora slöseri. Utifrån nulägesbeskrivningen har principer 

för lean produktion utnyttjats för att presentera ett resurssnålt och kundorienterat 

framtida värdeflöde. Detta framtida tillstånd har utvecklats så att mängden produkter i 

arbete begränsas och genomloppstiden är reducerad, för att hantera variationen som ett 

kundorienterat värdeflöde medför. 

 

Det har även visats olämpligt att styra tillverkade artiklar till pacemaker-processen 

enligt samma strategi. En ABC-analys med två kriterier har därför utförts, där samtliga 

artiklar har klassificerats i fyra kategorier för att möjliggöra differentierad styrning. 

ABC-analysen upplyser företaget om vilka artiklar de bör fokusera mest på för att 

utnyttja sina resurser maximalt. Olika typer av kanban-styrning beroende på artikel i 

kombination med en utjämningsbox föreslås ersätta körplanen i processen innan 

pacemakerprocessen, vilket låter det verkliga behovet styra och jämnar ut 

produktmixen. Differentierad styrning av separata artikelkategorier skapar 

förutsättning för tillverkande företag med bred produktflora att uppnå ett resurssnålt 

värdeflöde. 
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Abstract 

Research have shown that methods developed to examine manufacturing companies 

lack the visualisation of the relation between  information and material flow. There is 

also an obvious need of understanding the entire system, instead of focusing on specific 

areas. The purpose of the study is to create a wider understanding of how a 

manufacturing company can improve the value stream between internal processes. To 

map the value stream and identify the collaboration between the information and 

material flow, aswell as how the internal processes effect eachother, a value stream map 

analysis was conducted regarding two internal flows. It shows that the push system that 

companies use causes great waste. Proceeding from the analysis of the current state, 

principles from lean production was used to present a more resource efficient and 

customer oriented future value stream. This future state have been designed so that the 

amount of work in process is limited, and the throughput time is reduced to cope with 

the variation that a customer oriented value stream causes. 

 

It has shown to be unsuitable to control manufactured articles towards the pacemaker 

process according to the same strategy. An ABC analysis with two criterias has therefore 

been conducted, where all articles have been divided into four categories in order to 

enable differentiated control. The ABC analysis informs the company regarding which 

articles to focus on in order to utilise their resources in the most efficient way. 

Different variations of kanban control depending on the type of article in combination 

with a equalisation box is suggested in order to remove the need of a dispatch list. This 

allows control according to the actual customer needs aswell as leveling out the mix of 

products.  Differentiated control of separate categories of articles enables manufacturing 

companies with a wide range of products to achieve a resource efficient value stream. 
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Nyckelord 

Producerande företag, lean produktion, värdeflöde, värdeflödesanalys, ABC-

klassificering, kontinuerligt processflöde, dragande produktion, heijunka. 

 

Definitioner 

Cykeltid - Åtgången tid för att utföra en aktivitet från början till slut (Business 

dictionary, 2014). 

Genomloppstid - Den tid som krävs för en produkt att genomgå hela 

tillverkningsprocessen (Business dictionary, 2014). 

Kapacitet - Högsta hållbara tillverkningstakt sett till nuvarande förutsättningar 

(Business dictionary, 2014). 

Ledtid - Den totala tidsåtgången från dess att ordern frisläpps till produktionen, tills det 

att leverans sker (Business dictionary, 2014).  

Leveranstid - Den tid som löper mellan kundens orderläggning och kundens erhållande 

av produkten (Business dictionary, 2014). 

Process - En sekvens av beroende aktiviteter som, med hjälp av resurser, konverterar 

inmatning till utmatning (Business dictionary, 2014). 

Resurs - En ekonomisk eller produktiv faktor som krävs för att genomföra en viss 

aktiviet. (Business dictionary, 2014) 

Ställtid - Åtgången tid för att förbereda en process inför genomförandet av en aktivitet 

(Business dictionary, 2014). 

Säkerhetslager - Lager som hålls för att täcka variationer mellan förväntat och faktiskt 

behov, samt mellan förväntad och faktiskt leveranstid (Business dictionary, 2014). 

Värdeflöde - Sekvens av aktiviteter som krävs för att förädla en produkt eller tjänst, 

innefattar både material- och informationsflödet (Business dictionary, 2014). 
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1. Introduktion 

I introduktionen presenteras bakgrunden till studien, olika dimensioner av problemet 

diskuteras, vilket leder fram till en frågeställning. Syften med studien beskrivs, samt vad 

som konkret ska uppnås. Slutligen presenteras avgränsningarna och disponeringen av 

studien.        

1.1 Bakgrund 

Intensiv konkurrens på global skala, snabb teknikutveckling, framsteg inom 

tillverknings- och informationsteknologi, samt allt mer medvetna kunder driver företag 

att optimera sina tillverkningsprocesser för att kunna leverera produkter med hög 

kvalitet inom snäva tidsramar. Den globala konkurrensen, från framförallt Asien, har 

förändrat konkurrenssituationen för tillverkningsindustrier i Västeuropa, vilket har 

drivit företag till att fokusera på sina kärnaktiviteter. Genom att fokusera på 

kärnverksamheten kan företag optimera interna och externa resurser, vilket kommer att 

effektivisera produktionen och reducera kostnader (Van Weele 2012).  Strävan efter 

optimering har intensifierat behovet av tillverkningsflexibilitet, eliminering av slöseri, 

förbättrad processkontroll samt ett effektivare utnyttjande av anställda för att skapa och 

bibehålla konkurrenskraft (Azharul 2013). 

 

Traditionellt sett har företag grupperat sin personal och sina processer i funktionella 

avdelningar, där de optimerar varje individuell process. Organiseringen av individuella 

avdelningar kräver en separat specialitet, i form av en planeringsavdelning med mål att 

flytta material och information effektivt. För att uppnå en effektiv materialhantering 

med få förflyttningar, samt för att minimera styckpriserna per tillverkningstillfälle sker 

tillverkningen i stora batcher. Denna suboptimering leder till att tillverkande företag 

trycker produkter nedströms i processen, vilket kan resultera i överproduktion. 

Eftersom kvalitetsbrister ofta är batchspecifika döljs bristerna under en längre tid, vilket 

försvårar identifikationen av grundorsaken till problemet (Liker, Erkelius & Hallberg 

2009). Företag som tillverkar produkter i den takt som kunden efterfrågar, kan undvika 

överproduktion (Azaharul 2013). Med slutkundens behov som utgångspunkt dras 
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produkterna igenom tillverkningsprocessen, istället för att de trycks till nästa process 

(Liker, Erkelius & Hallberg 2009). 

1.2 Problemdiskussion 

Problematiken med att utgå ifrån kundens behov är variatonen i efterfrågan. Denna 

variation kan leda till en överbelastning av maskin och människa ena månaden, för att 

nästa månad underutnyttja resurser. För att gardera sig mot variation i efterfrågan 

införskaffas stora lager och produkter tillverkas i större batcher, samtidigt som 

resursutnyttjandet är högt (Liker, Erkelius & Hallberg 2009). Tillverkningen av stora 

batcher binder upp processen under en längre tid, vilket leder till större antal produkter 

i arbete (PIA) och ökad kapitalbindningen. Oavsett vilka förändringar som uppstår, blir 

de inte kännbara förrän existerande PIA är förbrukat, vilket försämrar processens 

flexibilitet (Nicholas 1997). 

 

Flexibilitet handlar om anpassningsbarhet till ändrade förhållande. En flexibel 

produktion med korta genomloppstider står ofta i konflikt med låg tillverkningskostnad. 

Detta eftersom korta genomloppstider kräver ett lågt antal PIA, medan en låg 

tillverkningskostnad uppnås via ett högt och jämnt resursutnyttjande, vilket i sin tur 

kräver en hög tillgänglighet av material (Olhager 2013). Fokuserar företag endast på att 

vara lättrörliga mot slutkunden kommer priserna drastiskt öka. En alltför resurssnål 

produktion kommer kunderna däremot uppfatta som stereotyp. För att uppnå en 

hållbar flexibel produktion, krävs det att den lättrörliga produktionen kombineras med 

en resurssnål tillverkning där det är möjligt. Vid rätt avvägning av de två faktorerna 

kommer företaget tillverka det marknaden efterfrågar på ett snabbt och 

kostnadseffektivt sätt (Segerstedt 2009).  

  

För att uppnå ett flexibelt och resurssnålt produktionsflöde krävs att flödet av 

information och material fungerar i symbios. Informationsflödet förser varje processteg 

med information om vad som skall tillverkas och vad som skall ske efter tillverkningen. 

Ett vanligt förekommande problem med informationsflödet är att det inte 

sammankopplar processer och därmed inte tar hänsyn till efterföljande process. De 

producerar istället i olika takt, vilket komplicerar ett effektivt materialflöde (Rother, 
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Shook & Helling 2001). Det enklaste sättet att styra materialflödet är att ha en 

gemensam strategi för samtliga artiklar i sortimentet. I många fall är inte detta 

tillräckligt eftersom resurser alltid är begränsade. Det krävs då en prioritering av 

särskilda artiklar för att uppnå ett resurssnålt materialflöde (Oskarsson 2013). 

Värdeflödet, som utgörs till stor del av informations- och materialflödet, är av de ovan 

nämnda anledningar viktigt för att uppnå en effektiv produktion i ett tillverkande 

företag (Rother, Shook & Helling 2001). 

1.2.1 Frågeställning 

Hur kan ett tillverkande företag förbättra värdeflödet mellan interna processer? 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att få en större förståelse för hur ett tillverkande företag kan 

förbättra värdeflödet mellan interna processer. Utifrån förståelsen kommer sedan ett 

framtida tillstånd för värdeflödet att presenteras.  

1.3.1 Målformulering 

För att uppnå syftet och svara på frågeställningen har följande mål satts upp: 

- Skapa en förståelse för valda metoder och teorier samt beskriva hur de används 

- Kartlägga ett tillverkande företags nuvarande värdeflöde 

- Identifiera problem i det nuvarande värdeflödet 

- Föreslå lösningar och presentera ett framtida tillstånd  

1.4 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till den vanligaste förkommande produktfamiljen på företaget där 

studien är utförd. Detta eftersom att variationen i dennes efterfrågan är störst, vilket 

komplicerar ett effektivt värdeflöde i nuläget.  Därav kommer artiklar som ingår i andra 

produkter, bortsett från den valda produktfamiljen att exkluderas. En avgränsning är 

gjord där externa processer är involverade,  med tanke på studiens frågeställning. 

1.5 Disposition av studien 

Studien är indelad i kapitel, där varje kapitel har en kort introduktion för att ge 

förståelse och underlätta för läsaren. På följande sätt är studien strukturerad: 
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Introduktion – Första kapitlet beskriver bakgrunden och problemdiskussionen av 

studien. Vidare så redogörs syftet och avgränsningar.  

Metod – Metodkapitlet beskriver olika sätt att närma sig forskning och hur data kan 

samlas in. Val av tillvägagångssätt och metoder presenteraras, förklaras och motiveras. 

Teori – Teoriavsnittet introduceras med en motivering av vald teori. Avsnittet fortlöper 

med en beskrivning av teorin som ska bidra med en djupare förståelse. Avslutningsvis 

presenteras den analysmodell som skapats utifrån teorin.  

Empiri – I kapitlet presenteras den empiriska informationen som krävs för att svara på 

frågeställningen och uppnå syften.   

Analys – I kapitlet analyseras den empiriska informationen baserat på definitoner och 

modeller presenterade i teorikapitlet.    

Resultat – I resultatkapitlet sammanfattas analysen för att ge en övergripande blick för 

läsaren.  

Diskussion och rekommendationer – I kapitlet diskuterars resultatet från analysen 

och slutligen presenteras rekommendationer hur forskningsföretagets värdeflöde kan 

förbättras mellan processer.   

Slutsats – I det avslutade kapitlet presenteras slutsatsen, samt rekommendationer för 

vidare forskning. 
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2. Metodologi 

I detta avsnitt presenteras studiens metodologi. Här beskrivs det generella tillvägagångssätt som 

kan användas för insamling och bearbetning av data. Sedan redogörs forskarnas tillvägagångssätt 

för att göra det möjligt att följa studiens metodologi. 

2.1 Övergripande syfte 

Valet av forskningsmetodik sätter ramarna för studien, utan att i detalj beskriva vad som 

ska göras. Den beskriver istället ett tillvägagångssätt för att närma sig och införskaffa 

mer kunskap om problemet (Höst, Regnell & Runeson 2006). Storleken på den 

existerade kunskapsmängden inom området kan vara av betydelse vid val av form för 

studien som ska genomföras. Det finns det fyra olika övergripande syften: 

 Utforskande, studier som används när det finns lite kunskaper inom området och 

en grundläggande förståelse ska uppnås.  

 Beskrivande, studier som används när det finns grundläggande kunskaper och 

förståelse inom området, där målet är att beskriva, utan att förklara relationer. 

 Förklarande, studier som kan användas för att söka djupare kunskap och 

förståelse, då det både ska beskrivas och förklaras. 

 Problemlösande studier, används när det finns en viss kunskap inom 

forskningsområdet och målet är att ge vägledning och föreslå åtgärder (Björklund 

& Paulsson 2012). 

Ett arbete kan bestå av olika delstudier, till exempel kan ett problem identifieras i en 

beskrivande eller utforskande delstudie som sedan kan behandlas i en problemlösande 

studie (Höst, Regnell & Runeson 2006). 

2.1.1 Studiens övergripande syfte 

Studien kommer bestå av en kombination av två olika delstudier, nämligen en 

utforskande studie och en problemlösande studie. Den utforskande studien kommer 

innehålla en nulägesanalys för att skapa förståelse för den aktuella situationen, samt 

identifiera problemområden. Utifrån problemen identifierade i den förklarande studien 

kommer lösningsförslag att presenterar i form av ett framtida måltillstånd i den 

problemlösande delen av fallstudien.  
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2.2 Projektdesign 

Eftersom studien är utförd hos ett företag, faller den inom ramen av en fallstudie. 

Karakteristiskt för en fallstudie är dess inriktning på enbart en undersökningsenhet, där 

forskaren fokuserar på enskilda enheter snarare än mot ett brett spektrum. 

Målsättningen är att belysa det generella genom att titta på det enskilda. Eftersom all 

energi vid en fallstudie inriktas mot en enskild undersökningsenhet, finns det betydligt 

större möjligheter att uppnå ett större djup och identifiera saker som inte är möjligt vid 

en ytligare undersökning (Denscombe 2009).   

Sociala relationer och processer är ofta sammanlänkande och påverkas ömsesidigt av 

varandras närvaro. För att förstå en del är det nödvändigt att förstå de andra delarna, 

framförallt hur de individuella enheterna påverkar varandra. Fallstudien passar utmärkt 

i dessa förhållanden, genom att undersöka objektet på djupen kan komplexititeten i en 

given situation redas ut. Fallstudiens största värde är att utreda varför vissa resultat kan 

uppnås, och inte bara identifiera vilka dessa resultat är. En annan stark sida hos 

metoden är att den uppmuntrar forskaren att använda många olika källor, olika typer av 

data och olika forskningsmetoder i undersökningen (Denscombe 2009). I en fallstudie är 

de vanligaste datainsamlingsmetoderna intervjuer, observationer och arkivanalys (Patel 

& Davidson 2011). 

Fallstudien har kritiserats mest gällande trovärdigheten i de generaliseringar som görs 

utifrån dess resultat. Därför måste forskaren öppet visa i vilken utsträckning fallet liknar 

eller kontrasterar mot andra liknande situationer för att undvika misstänktsamhet 

(Denscombe 2009).   

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 

Patel och Davidson (2011) förklarar att det finns ett antal olika etablerade sätt att 

angripa den information som insamlats. Följande avsnitt beskriver två olika aktuella 

angreppssätt och slutligen den kombination som studien följer. 

2.3.1 Positivistiskt 

Positivism har sitt ursprung i naturvetenskapliga traditioner där syftet var att skapa ett 

angreppssätt som kunde användas för att bearbeta information och skapa förståelse 

oavsett vetenskap. Positivismen har för avsikt att bidra med ett logiskt tillvägagångssätt, 



                           

 

 

7 
 

vars utförande tillåter erhållandet av säker information där komplexa företeelser kan 

brytas ner till mer gripbara beståndsdelar. Dessa beståndsdelar ska sedan betraktas var 

för sig för att sedan kunna förklaras. Informationen ska vara säker i den bemärkelse att 

de betraktelser som erhålls ska vara logiskt prövbara genom hypotesprövning, för att 

bevisas eller motbevisas (Patel & Davidson 2011). 

Positivismen i sin ursprungliga form strävar efter att samtliga vetenskaper ska uttryckas 

på ett enhetligt vis, helt ofärgad av den forskare som utför studien, vilket leder till att 

teorier och hypoteser utformas till stor del matematiskt (Patel & Davidson 2011). 

Problemet med detta vetenskapliga synsätt är att det grundar sig i att det finns en klar 

brytning mellan observation och teori, eftersom att observationen ska vara helt neutral. 

Observationen som i enighet med positivismen antas opåverkad av forskaren, har starkt 

kritiserats av vetenskapsteoretiker vilka menar att observationer är beroende av de 

teorikunskaper observatören besitter (Bryman, Carle & Nilsson 1997).  

2.3.2 Hermeneutiskt 

Hermeneutismen står som rak motsats till positivismen, eftersom att det är en metod 

där forskaren studerar en företeelse och sedan tolkar den utifrån sin förståelse för att 

bilda sig en egen uppfattning. Fokus för forskaren ligger på att förstå en företeelse 

snarare än att förklara den (Patel & Davidson 2011). 

Forskaren närmar sig forskningsobjektet som helhet för att skapa en förståelse över 

detta. Hermeneutismen tillåter att forskaren tar hjälp av sin förståelse, sina tankar, 

intryck och känslor snarare än att se dem som hinder. Detta leder till att en 

hermeneutisk syn ger en mer subjektiv, färgad bild av företeelsen (Patel & Davidson 

2011). 

Problemet med detta angreppssätt är att det inte finns någon klar utgångs- eller 

slutpunkt för tolkningsfasen, något som kallas för den hermenistiska spiralen. 

Observation följs av tolkning vilket leder till förståelse. Förståelsen leder ofta till en ny 

tolkning på grund av att forskaren utökat sin kunskap och sitt synfält, vilket bidrar till 

ny förståelse, varpå processen upprepar sig (Patel & Davidson 2011). 
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2.3.3 Studiens vetenskapliga angreppssätt 

Eftersom studiens syfte är att skapa en större förståelse för hur värdeflödet kan 

förbättras mellan interna processer, är det vetenskapliga angreppssättet hermeneutiskt. 

Det är viktigt att inte se processerna i värdeflödet som enskilda beståndsdelar, utan som 

en sammankopplad enhet. Processerna påverkar varandra och för att spegla 

verkligheten bör objektet angripas som en helhet. Eftersom fallstudien utförs i 

återkommande anknytning till forskningsobjektet blir det oundvikligt att bidra med 

egna tankar och intryck, vilket möjliggörs av det hermeneutiska angreppsättet.   

2.4 Forskningsansats 

Enligt Patel och Davidson (2011) är forskarens uppgift att producera teorier som skall 

ge en så klar bild av verkligheten som möjligt. För att kunna producera dessa teorier 

måste en forskare relatera teori med verkligheten. Under ett vetenskapligt arbete 

förflyttar sig forskaren mellan dessa två abstraktionsnivåer. Både Patel & Davidson 

(2011) och Björklund & Paulsson (2012) menar att det finns tre olika ansatser att jobba 

efter när teori och verkligheten jämförs. I de nästkommande styckena kommer de tre 

forskningsansatserna: induktion, deduktion och abduktion introduceras. 

2.4.1 Induktion 

Induktion innebär att en forskare utgår ifrån verkligheten och försöker sedan upptäcka 

mönster som senare kan sammanfattas i modeller och teorier. Vid en induktiv ansats så 

studeras området empiriskt utan inläsning av existerande teori inom området 

(Björklund & Paulsson 2012). Att inte vara inläst på existerande teori gör att forskaren 

kan arbeta förutsättningslöst, men risken finns att teorierna forskaren producerar 

kommer att färgas av forskarens egna idéer och föreställningar (Patel & Davidson 2011). 

2.4.2 Deduktion 

En deduktiv ansats kännetecknas av att forskaren utifrån befintliga teorier drar 

slutsatser om verkligheten. Dessa slutsatser försöker forskaren sedan verifiera genom 

insamlande av data. Genom att läsa på den befintliga teori visar sig vägen till vilken 

information som skall samlas in, hur informationen skall tolkas och hur informationen 

kan relateras till den befintliga teorin. I den deduktiva ansatsen kommer forskningen bli 

mindre färgad av forskarens idéer och föreställningar, men en fara är att den befintliga 
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teori forskaren måste utgå ifrån kommer att styra forskningen så att nya, intressanta 

upptäckter inte görs (Patel & Davidson 2011). 

2.4.3 Abduktion 

Abduktion är det tredje sättet att relatera teori och empiri i ett vetenskapligt arbete, och 

kan beskrivas som en kombination av en induktiv och deduktiv ansats. I första steget i 

en abduktiv ansats utgår forskaren ifrån ett enskilt fall och utformar en preliminär teori. 

Sedan testas denna teori på nya fall för att i det sista steget utveckla teorin utifrån de 

resultat forskaren har nått fram till. Det finns risker med att arbeta med den abduktiva 

ansatsen, dessa är bland annat att alla forskare kommer vara färgade av sina tidigare 

erfarenheter och kunskaper inom ämnet, alltså kommer ingen forskning starta 

förutsättningslöst (Patel & Davidson 2011). 

2.4.4 Studiens val av angreppssätt 

Studien är uppbyggd efter en abduktiv forskningsansats där befintliga teorier har varit 

forskarnas utgångspunkt. Efter att forskarna skapat en bild av verkligheten, anpassades 

teorierna utifrån detta och kunde specificeras i detalj. Denna teori testades sedan vid 

forskningsobjektet och slutsatser utifrån resultatet kunde därefter dras.  

2.5 Metodval 

En studies resultat kan avskilja sig avsevärt från resultatet för en liknande studie, 

beroende på vilken metod som används. Kvantitativ och kvalitativ ses som varandras 

antagonister gällande metodval. De har avsevärda skillnader sinsemellan, men kan med 

fördel även kombineras vid vissa tillfällen för att studien ska ge ett mer 

verklighetsförankrat resultat (Bryman, Carle & Nilsson 1997).  

2.5.1 Kvantitativ metod 

En kvantitativ metod bygger på att omvandla den objektivt insamlade informationen till 

siffror och summor, för att sedan användas till att utföra statistiska analyser i olika 

former. Metoden hjälper forskaren att till exempel mäta korrelationer och göra 

jämförelser över ett specifikt statistiskt urval. Likt ett positivistiskt angreppssätt 

fokuserar forskaren på åtskilda beståndsdelar. Den som utför studien intresserar sig vid 

denna metod av gemensamma, genomsnittliga eller representativa samband (Holme, 

Solvang & Nilsson 1997). 
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Metoden ger god precision eftersom den utesluter sig av systematiska och strukturerade 

observationsmetoder som möjliggör ett brett urval av information. Datainsamlingen 

sker oftast utan relation eller närhet till forskningsobjektet för att forskaren inte ska 

påverka eller påverkas (Holme, Solvang & Nilsson 1997). 

2.5.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod bygger på forskarens egen uppfattning och tolkning av 

informationen. Informationen kan och bör av den anledningen inte omvandlas till 

statistiskt behandlingsbara siffror och summor på samma vis som information insamlad 

med hjälp av en kvantitativ metod kan. En kvalitativ metod har sin styrka i att den 

hjälper forskaren att förstå ett totalperspektiv snarare än ett objekts individuella 

komponenter (Holme, Solvang & Nilsson 1997). 

En kvalitativ metod ämnar ge ett större djup i den insamlade informationen vilket bidrar 

till en mer övergripande förståelse. Denna typ av datainsamling sker i närhet till 

forskningsobjektet, vilket är nödvändigt för att fånga samtlig information (Holme, 

Solvang & Nilsson 1997). 

De två metoderna konkurrerar inte nödvändigtvis med varandra, utan bidrar med olika 

infallsvinklar av ett forskningsobjekt. Användning av de båda metoderna som 

komplement till varandra kan med fördel ge en mer komplett bild. En kombination av 

metoderna kan rentav vara nödvändig för att inte begränsa frågeställningen (Holme, 

Solvang & Nilsson 1997). 
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Figur 1. Skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ metod (Bryman, Carle & Nilsson 1997). 

2.5.3 Mixad metod 

En mixad metod integrerar och kombinerar en kvalitativ och en kvantitativ metod. Detta 

för att forskaren inte ska begränsas av att hålla sig till endast en metod. Det låter även 

forskaren fortsätta samla in information, då den först valda metoden icke tillåter detta. 

Den mixade metoden tillåter att forskaren säkerställer validiteten i insamlad 

information genom att verifiera den med hjälp av den metod som inte användes 

ursprungligen, om så är möjligt. Mixad metod kan även bidra till att skapa förståelse och 

förklara den information som är insamlad med en metod, genom att ta hjälp utav den 

andra (Creswell 2014).  

2.5.4 Studiens metodval 

Under studiens gång har samtliga beskrivna metoder användas parallellt med varandra. 

Kvantitativ metod används vid insamling av historisk data, vilket ger ett stort urval då 

information rörande lagertider, cykeltider och sålda enheter tas fram. 

Kvalitativ metod har använts genomgående i studien för att skapa en övergripande bild 

av verksamheten och fånga aspekter som inte funnits tillgängliga vid en kvantitativ 

metod, vilket har gjorts med hjälp av intervjuer och observationer. 
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Under studiens gång har kvantitativt insamlad data verifierats med kvalitativ insamlad 

sådan, samt vice versa, vilket är ett tillvägagångssätt som tillåts av en mixad metod. 

Detta genomfördes genom att statistisk data verifierade under intervjuer med anställda, 

samt att observationer i värdeflödet bekräftats med hjälp utav historisk data.  

2.6 Datainsamling 

Det finns två olika typer av data, primär- och sekundärdata. Primärdata är data som 

samlats in i syfte att användas i den aktuella studien. Vanliga metoder för att samla in 

primärdata är intervjuer, enkäter, observationer och experiment. Sekundärdata är data 

som oftast tagits fram i ett annat syfte än det som föreligger den aktuella studien. 

Sekundärdata samlas in genom bland annat litteraturstudier och vid föreläsningar, 

konferenser och dylikt (Björklund & Paulsson 2012). 

Ingen av metoderna som används vid insamling och bearbetning av primär- och 

sekundärdata, kan sägas vara bättre eller sämre än någon av de andra. Vilka metoder 

som ska användas i olika situationer beror på vad som ger bäst svar på i förhållande till 

hur mycket tid och vilka hjälpmedel som står till förfogande (Patel & Davidson 2011). I 

kommande stycken kommer fem vanliga metoder för insamling av information och data 

beskrivas. 

2.6.1 Litteraturstudier 

All form av skrivet och duplicerat material kallas för litteratur. Böcker, broschyrer och 

tidskrifter är några exempel på detta. Det är viktigt att vara medveten om att 

information som samlas in vid en litteraturstudie kan vara vinklad eller inte täcker hela 

området. Därför är det viktigt att förhålla sig kritiskt till dokumenten för att kunna göra 

en bedömning om fakta eller upplevelser är sannolika (Patel & Davidson 2011). Några 

av styrkorna med en litteraturstudie är att under en kort period och med knappa 

resurser kan ta del av mycket information. Det är en betydande del att med hjälp av 

redan existerande kunskap inom området kan bygga upp en teoretisk referensram 

(Björklund & Paulsson 2012). 

2.6.2 Intervjuer 

Intervjuer är en datainsamlingsmetod som bygger på att information samlas genom att 

frågor ställs till en eller flera personer. Intervjuer kan ske genom muntlig direktkontakt, 
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via telefon, men även dialog med hjälp av e-post eller sms kan kategoriseras som en 

intervju (Björklund & Paulsson 2012). 

Enligt Björklund och Paulsson (2012) finns det tre olika typer av intervjuer. I en 

strukturerad intervju är alla frågor förutbestämda och tas upp i strukturerad ordning. 

En semi-strukturerad intervju byggs på att ämnesområdet är bestämt och undersökaren 

ställer frågor när denne anser det är lämpligt med tanke på respondentens svar eller 

reaktion till föregående frågor. Den sista typen är en ostrukturerad intervju, som 

innefattar ett samtal där frågor uppkommer efterhand samtalet förs framåt. 

Intervjuer är ett flexibelt sätt att samla data, där forskaren kan få tillgång till ett rikt 

material, men det faktum att det är tidskrävande att planera och genomföra intervjuerna 

är en nackdel (Bell & Nilsson 2006). 

2.6.3 Observationer 

Observationer används som en av de vetenskapliga teknikerna för insamling av 

information. En vetenskaplig observation är inte slumpmässig, utan måste vara 

systematisk planerad. Informationen måste behandlas och registreras på ett sätt som 

svarar mot de krav som ställs på en vetenskaplig teknik. Observationer används 

framförallt vid informationsinsamling om saker som rör beteenden och skeenden i 

naturliga situationer (Patel & Davidson 2011). 

Det finns olika förhållningssätt till en observation, antingen deltar observatören i 

aktiviteten eller så kan denne iaktta händelsen utifrån. I dessa två fall kan antingen den 

som observeras blivit informerad i förväg eller inte (Björklund & Paulsson 2012). 

2.6.4 Dokument 

Dokument har traditionellt används för information som är tryckt eller nedtecknad. Den 

tekniska utvecklingen har förändrat det, och dokument kan nu bevaras på många andra 

sätt. Exempel på dokument kan vara statistik och register, samt bild-dokument (Patel & 

Davidson 2011). 

2.6.5 Studiens datainsamling 

Det teoretiska kapitlet är baserat på sekundärdata som samlats in vid litteraturstudier, 

bestående av böcker och vetenskapliga artiklar. För att erbjuda olika synviklar och 
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garantera korrekt information har ett brett urval av litteratur nyttjats. Genom att endast 

inkludera, maximalt fem år gamla vetenskapliga artiklar i studien har den senaste 

forskningen inom området säkerställs. 

Primärdata har samlats in via intervjuer och observationer. Beroende på syftet med 

datainsamlingen  har intervjutekniken anpassas. I den inledande fasen av studien har 

fokus varit på ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer för att skaffa en 

helhetsuppfattning av verksamheten. Efter kartläggningen av nuläget har 

datainsamlingen bestått av strukturerade intervjuer för att samla mer detaljerad och 

specifik information. För att identifiera värdeflödet och de processer som inkluderas i 

flödet har iakttagande observationer använts.  

I anknytning till studien har ytterligare sekundärdata samlats in med hjälp utav digitala 

företagsdokument och företagets planeringssystem. Dessa informationskällor kommer 

att bidra med historisk data som använts till de kvantitativa analyser som utförs under 

studiens gång, och ligger till grund för de värden som använts vid kartläggningen av 

nuläget.  

2.7 Urval 

Vid en undersökning av en stor population finns det sällan möjligheter och resurser för 

att granska alla enheter i populationen, så krävs det ett urval. Vid kvantitativ forskning 

är detta i stort sett alltid en nödvändighet.  Vid kvalitativ forskning är det vanligast med 

målinriktade eller målstyrda urval, där fokus ligger på att välja ut enheter, så som 

företag, dokument och avdelningar, med stark anknytning till den formulerade 

frågeställningen (Bryman & Nilsson 2011). 

2.7.1 Sannolikhetsurval  

Principen för sannolikhetsurval baseras på att urvalet sker slumpmässigt och bygger på 

antagandet att sannolikheten av urvalet är representativ för hela populationen, om de 

valda enheterna är tillräckligt många och urvalet gjort slumpmässigt (Denscombe 2009). 

2.7.2 Icke sannolikhetsurval 

Begreppet icke sannolikhetsurval är egentligen ett samlingsnamn för metoder som inte 

omfattas av sannolikhetsprincipen (Bryman & Nilsson 2011). I många situationer är det 
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svårt eller inte önskvärt att göra ett sannolikhetsurval. Vid sådana förhållanden kan 

utgångspunkten finnas i ett icke sannolikhetsurval, vilket kännetecknas av de människor 

eller enheter som ingår i urvalet inte utgörs av ett slumpmässigt urval. Detta gör att 

kriterier för vilka som ingår i urvalet växer fram.  

Subjektivt urval är en form av icke sannolikhetsurval, vilket innebär att urvalet 

handplockas. Metoden används när forskaren redan har en kännedom om populationen 

och försöker medvetet välja det alternativ som ger mest värdefull data. På det sättet kan 

forskaren skaffa ett urval som antas vara avgörande för undersökningen (Denscombe 

2009).   

2.7.3 Urvalsstorlek  

Beslutet angående hur stort ett urval skall vara, påverkas av flera faktorer och det finns 

inga definitiva svar. Pengar och tid är två stora faktorer i sammanhanget. När urvalet 

kommer upp till en viss nivå kommer kurvan för precisionsökning att plana ut när 

storleken på urvalet ökar. Vid dessa nivåer bör det övervägas om ytterligare precision är 

värd tiden och pengarna som krävs (Bryman & Nilsson 2011). 

2.7.4 Studiens urval 

Vid kvantitativ datainsamling från företagets planeringssystem och företagsdokument 

har ett urval varit nödvändigt. För att räkna ut cykeltider för alla processer har 

inrapporterade tider under år 2013 använts för att identifiera en genomsnittlig tid. Även 

för att identifiera kundbehovet har hela året 2013 innefattas. Urvalet ger en rättvis bild 

av verkligenheten eftersom det är ett stort sampel och eventuella säsongvarianser 

inkluderas. 

För lagertider har det tio senaste batcherna inkluderas. Motivationen till urvalet är att 

lagernivåerna har en låg varians, varpå bidrag från extra data hade förbättrat 

precisionen marginellt och ansågs inte värd den extra tiden som krävdes. Urvalet 

gjordes även för att erhålla aktuell data då vissa artiklar tillverkas i stora partier med 

långa lagertider.  



                           

 

 

16 
 

Vid val av intervjuobjekt har ett subjektivt urval gjorts. Beroende på vilken data som 

skulle samlas in har anställda på företaget kunnat handplockas. Detta har maximerat 

möjligheten av värdefull information, som eftersträvas för studien.   

2.8 Verifiering av data 

Enligt Silverman (2006) är trovärdigheten avgörande för all forskning, oavsett om den 

är kvalitativ eller kvantitativ. Det krävs således av forskaren att visa att resultaten är 

riktiga annars finns det ingen anledning att sätta tilltro till dem. Forskningens 

trovärdighet måste alltid visas som en del i forskningsprocesen (Denscombe 2009).  

2.8.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas tillförlitligheten vid datainsamling och analys med avseende på 

slumpmässiga variationer. En bra reliabilitet uppnås genom en noggrann datainsamling 

och analys (Höst, Regnell & Runeson 2006). Vid kvalitativ forskning har observatören en 

tendens att bli nära knutet till forskningsinstrumentet och kan bli en integrerad del av 

insamlingstekniken. En fråga gällande tillförlitlighet är: ”Om någon annan utför 

forskningen, skulle hen då få samma resultat och komma fram till samma slutsats?” Som 

en kontroll av tillförlitlighet krävs en tydlig redogörelse för metoder, analyser och 

beslutsfattande, samt en fullständig redovisning av procedurer som ledde fram till 

särskilda slutsatser. Detta eftersom det ska vara möjligt att granska forskningsprocessen 

(Denscombe 2009).  

2.8.2 Validitet 

Validitet är ett mått på om data verkligen mäter eller beskriver det som forskaren påstår 

och att tolkningarna verkligen bygger på data (Bell & Nilsson 2006). Validiteten 

hänvisar alltså till vilken utsträckning forskare kan visa att data är exakta och träffsäkra 

(Denscombe 2009).  En fråga som inte är reliabel saknar också validitet, men bara för 

reliabiliteten är hög behöver validiteten inte vara hög. En fråga kan ge samma svar vid 

olika tillfällen men ändå inte mäta det den är avsedd för (Bell & Nilsson 2006). 

Tre olika sorters av validitet är extern validitet, begreppsvaliditet och intern validitet. 

Extern validitet hänvisar till trovärdigheten som slutsatsen av studien kan generaliseras. 

Det vill säga till vilken grad kan studiens resultat vara giltigt för andra personer, på 

andra platser och vid andra tillfällen. Det finns tre stora hot mot den externa validiteten, 
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människor, plats och tidpunkt. Kritiker kan hävda att generaliseringen inte är trovärdig 

eftersom någon av de tre nämnda faktorerna var unika vid studiens genomförande 

(Trochim 2006).   

Precis som extern validitet är begreppsvaliditet relaterad till generalisering. Skillnaden 

är att generaliseringen sker från valda teorier till mätmetoder. Det vill säga 

implementerades de avsedda mätmetoderna och mättes utfallet som var planerade 

(Trochim 2006). 

Intern validitet är trovärdigheten som slutsatser angående orsak-verkan eller 

orsakssamband. Således är intern giltighet endast relevant i studier som försöker 

fastställa ett orsakssamband (Trochim 2006). 

Följande begrepp kan utnyttjas för att öka tilliten och träffsäkerheten i data: 

 Triangulering. Studerar samma objekt med olika metoder (Höst, Regnell & 

Runeson 2006). 

 

 Respondentvalidering. Forskaren återvänder till deltagaren med data och fynd 

för att kontrollera validiteten. Vilket gör det möjligt att öka träffsäkerheten och 

forskaren kan förbättra eller bekräfta sin förståelse av dem vars erfarenheter 

studeras (Denscombe 2009).  

 

 Grundade data. Fynden gjorda i kvalitativ forskning grundar sig ofta i fältarbete 

och empirisk data och forskaren har en tendens att tillbringa långa tidsperioder i 

närhet till forskningsobjektet, vilket bidrar till en solid grund för databaserade 

slutsatser och bidrar till forskningens trovärdighet (Denscombe 2009).  

2.8.3 Studiens tillvägagångssätt 

Intern validitet är inte relevant i fallstudien eftersom orsak-verkan samband inte ska 

fastställas. För att matcha de valda teorierna till mätmetoder har riktlinjer från litteratur 

och vetenskapliga artiklar följts, för hur och vilken data som ska insamlas. Teorin 

grundar sig i ett brett urval av litteratur för att höja validiteten. Gällande den externa 

validiteten lämnas det till läsaren att avgöra giltigheten vid andra platser, personer och 

tillfällen.  
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Genom att använda både kvalitativ och kvantitativ metod har information samlas in från 

olika källor som sedan kunnat jämföras. I studiens har det utnyttjas genom att verifiera, 

identifierade mönster i kvantitativ data med intervjuer och vice versa. Därigenom 

behandlas problemet från olika synvinklar och tillförlitligheten i datainsamlingen ökar.   

För att öka trovärdigheten har en kontinuerlig återkoppling till intervjuobjekteten 

förekommit med en sammanställning av data för att säkerställa korrekt information är 

insamlad. Den relativt långa period som spenderas på det aktuella företaget kommer 

resultera i en närhet till processerna och värdeflödet, som ökar trovärdigheten gällande 

slutsatsen.  

Vid intervjuer antecknade samtliga forskare informationen som sedan kunde jämföras, 

vilket höjer tillförlitligheten i datainsamlingen.  

Studiens kvantitativa datainsamling har skett från företagsdokument, samt deras 

planeringssystem. Dokumenten bedöms ha en hög tillförlitlighet eftersom de utnyttjas 

dagligen av det egna företaget. Data, sådan som cykeltider, lagertid och 

leveranskontinuitet, har insamlats från planeringssystemet och kan förväntas skilja sig 

marginellt från verkligheten på grund av den mänskliga faktorn vid inrapportering.    

2.9 Generaliserbarhet 

Kvalitativ forskning grundar sig ofta i intensiva studier av ett fåtal fall. Det ger upphov 

till frågor hur representativa dessa fall är och hur stor sannolikheten att resultatet kan 

återfinnas i liknande fall på andra håll. Därför uppstår ofta frågan:” Hur går det att 

generalisera med utgångspunkt i ett så litet utfall?” Majoriteten av forskare menar att 

generaliserbarheten baseras på den statistiska sannolikheten för att en viss aspekt av 

data ska återfinnas någon annanstans, och att det är en sannolikhet som är beroende av 

stora urval som är representativ för en bredare population. Forskning som bygger på ett 

litet urval och kvalitativ data kräver ett annat angreppsätt. Detta är ett föreställningssätt 

där läsaren av forskningen använder informationen i det specifika fallet för att bedöma i 

vilken utsträckning informationen går att jämföra i liknande fall (Denscombe 2009). 
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2.9.1 Studiens generaliserbarhet 

På grund av fallstudiens karaktär studeras ett specifikt fall, vilket gör att 

generaliserbarheten kan kritiseras. Därför lämnas det till läsaren att följa 

tillvägagångssättet och information i studien för att själv avgöra i vilken utsträckning 

som resultaten kan generaliseras.   

2.10 Sammanfattning metodologi  

Följande figur sammanfattar studiens valda metodologi. 

 

Figur 2. Sammanfattning av studiens metodologi. 
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3. Teori 

I detta avsnitt presenteras de valda teoretiska metoder och koncept som har använts för att 

genomföra fallstudien. En ytlig beskrivning av lean produktion följs av ett avsnitt om 

värdeflödesanalyser, där koncept och metoder beskrivs grundligt för att få en förståelse hur 

analysen av ett nuvarande tillstånd ska upprättas. Därefter presenteras verktyg som kan användas 

för att utveckla ett resurssnålt värdeflöde. Sist presenteras en analysmodell som är utformad för 

att hjälpa forskarna operationalisera studiens teori. 

3.1 Vald Teori 

Ett effektivt värdeflöde är resurssnålt, där processer tillverkar enligt efterföljande 

process behov. För att uppnå detta krävs ett informationsflöde som anger nödvändig 

information i rätt tid (Rother, Shook & Helling 2001). Garg et al. (2010) beskriver att 

flera verktyg utvecklade för att undersöka verksamheter, saknar visualiseringen av 

sambandet mellan informations- och materialflödet inom det enskilda företaget. Många 

företag har implementerat olika lean verktyg som till exempel 5S, ställtidsreduktion, 

just-in-time (JIT), vilket i många fall har resulterat i förbättringar. Det finns däremot ett 

uppenbart behov att förstå hela systemet för att uppnå maximala 

förbättringsmöjligheter. 

Utifrån studies frågeställning har teorikapitlet inriktats mot lean produktion. En 

värdeflödesanalys (VFA) kommer att utföras för att beskriva sambandet mellan 

informations- och materialflödet, samt ge en helhetsbild och skapa förståelse för hela 

värdeflödet. Olika lean principer kommer även utredas för att identifiera och möjliggöra 

förbättringsåtgärder i ett framtida värdeflöde.   

3.1.1 Lean Produktion 

Lean produktion har sitt ursprung i Toyota Production System (TPS). TPS uppkom efter 

andra världskriget i Japan, till följd av att Toyota inte hade tillräckligt med resurser för 

att investera i tillverkningsutrustning (Singh 2013). De kunde inte uppnå de skalfördelar 

som konkurrenter hade, utan var tvungna att tillverka en mängd olika fordon på samma 

produktionslina för att möta kundbehovet. Genom flexibla produktionslinor och korta 

genomloppstider upptäckte Toyota att produktiviteten, resursutnyttjandet, kvaliteten 
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och kundnöjdheten ökade (Liker, Erkelius & Hallberg 2009). TPS är mer än olika 

metoder och verktyg, utan snarare en kultur. Denna kultur involverar samtliga 

medarbetare för att lösa problem och ständigt förbättra organisationen (Segerstedt 

2009). 

Målet med lean produktion är att eliminera slöseri i samtliga delar av organisationen för 

att svara bättre mot kundefterfrågan, samtidigt som kvalitetsprodukter produceras på 

effektivast möjligaste tillvägagångssätt (Singh 2013)(Álvarez et al 2009). Slöseri finns 

inte bara inom produktionen utan alla andra processer som exempelvis 

produktutveckling och orderregistrering är också kraftigt påverkade (Liker, Erkelius & 

Hallberg 2009). 

3.1.2 Värdeflödesanalys 

Värdeflödet är alla aktiviteter som krävs för att förädla en produkt, både de som bidrar 

till värde och de som inte gör det. I tillverkningsprocessen är hela kedjan involverad, allt 

ifrån råmaterial till det att produkten är levererad hos slutkund. En lean organisation 

strävar efter ett värdeflöde som är resurssnålt och kundorienterat (Rother, Shook & 

Helling 2001).  

VFA är ett förbättringsverktyg som visualiserar hela tillverkningsprocessen, i form av 

material- och informationsflödet. Målet är att identifiera och eliminera alla typer av 

slöseri i värdeflödet.  Fokus ligger på att förbättra hela flödet, inte optimera 

delprocesserna var för sig. Det skapar enhetlighet för tillverkningsprocessen, vilket 

därmed genererar genomtänkta beslut med avseende att förbättra värdeflödet. 

Analysen börjar med en kartläggning av företagets nuvarande tillstånd där en 

produktfamilj har valts ut. Utifrån en grundlig analys av nulägeskartan kan ett framtida 

tillstånd tas fram för att illustrera hur företaget kan fungera mer effektivt (Garg et al 

2010).   
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3.2 Nulägesbeskrivning 

Arbetet med att upprätta ett framtida värdeflöde börjar med en beskrivning av det 

nuvarande situationen i produktionen. Innan det nuvarande tillståndet kan kartläggas 

måste en produktfamilj väljas ut (Rother, Shook & Helling 2001). 

3.2.1 Valet av produktfamilj 

Första steget i värdeflödesanalysen är att välja en produktfamilj, eftersom det inte är 

möjligt att kartlägga alla produkter som tillverkas. En produktfamilj är likartade 

produkter som går igenom samma processer och utrustning nerströms. Det är kundens 

perspektiv på värdeflödet som är avgörande när en produktfamilj identifieras (Rother, 

Shook & Helling 2001).  

Viktigt att tänka på vid val av produktfamilj: 

 De olika artikelnummer produktfamiljen består av. 

 Hur mycket och ofta som kunden beställer (Rother, Shook & Helling 2001). 

3.2.2 Nuvarande tillstånd 

När produktgruppen har identifierats är nästa steg att kartlägga det nuvarande 

tillståndet av produktionen, vilket sker parallellt med insamlingen av information ute i 

fabriken. Det finns olika detaljeringsnivåer för en produktgrupps värdeflöde. Vanligvis 

beskriver ursprungskartan flödet genom den egna fabriken. Sedan finns med möjlighet 

att förändra nivån, antingen genom att zooma in till delprocessnivå eller zooma ut till 

produktens totala värdeflöde (Rother, Shook & Helling 2001).   

Figur 3. Metodik för värdeflödesanalys (Rother 2001). 
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Rother, Shook & Helling (2001) och Singh & Singh (2013) beskriver följande 

tillvägagångssätt för en nulägesanalys: 

 Dokumentation av kundinformation. Hur ofta och mycket kunden beställer. 

 

 Processflödet, faktarutor och lager. En karta som beskriver värdeflödet inom den 

egna fabriken, anger vanligtvis processrutan den process i vilket materialet 

förädlas. Till exempel ritas endast en processruta för montering som har 

närliggande stationer även om det finns ett mellanlager. Det finns sedan 

möjlighet att gå in mer i detalj vid en kartläggning av delprocessen. Under varje 

process ska det finnas en faktaruta, som beskriver nödvändig information för att 

kunna rita det framtida tillståndet. Lager ska identifieras, det vill säga där 

material samlas och flödet stoppas, vilket symboliseras med en triangel. 

 

 

Figur 4. Processruta, faktaruta och lager (Rother, Shook & Helling 2001). 

 Dokumentation av leveransinformation. Beskrivning av materialflödet till och från 

fabriken, det vill säga hur ofta artiklar ankommer från leverantör, samt hur ofta 

färdiga produkter skickas till slutkund. 

 

 Informationsflödet och pilar för tryckande system. Nästa steg i kartläggningen 

beskriver informationsflödet. För att urskilja information som skickas 

elektroniskt ritas den likt en blixt enligt figur, medan i andra fall illustreras av en 

linje. Informationsflödet är direkt kopplat till hur materialet förflyttas. Följer 

tillverkningen en produktionsplan där varje delprocess har egna isolerade 

scheman, är det ett tryckande produktionssystem. Materialet trycks då vidare, 

vilket symboliseras av en randig pil.  
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Figur 5. Pil för elektronisk information, tryckande system, övrig information (Rother, Shook & Helling 2001). 

 Fakta om ledtider. Under processrutan och lagertriangeln ska en tidlinje ritas ut 

för att räkna ut den totala ledtiden. Det är tiden som det tar för en färdig produkt 

att förädlas från råmaterial genom hela tillverkningsprocessen till 

leveransavdelningen för att skickas till slutkunden. 

3.3 Slöseri 

Efter nuläget har beskrivits börjar processen med identifiera och analysera problem i 

värdeflödet. Inom lean produktion är slöseri utgångspunkten i den nämnda processen 

(Liker, Erkelius & Hallberg 2009). Målet för värdeflödesanalysen är att identifiera och 

eliminera alla typer av slöseri i värdeflödet (Garg et al. 2010).  Toyota har urskilt 

följande sju slöseri (Liker, Erkelius & Hallberg 2009). 

 Överproduktion. Produktion av för mycket artiklar, leder till onödiga kostnader 

för lagerhållning och transporter (Liker, Erkelius & Hallberg 2009). Den värsta av 

slöserier eftersom den orsakar flera andra (Segerstedt 2009). 

 Väntan. Väntan som kan beror på många olika anledningar, till exempel 

materialbrist, övervakning av automatisk maskin eller flaskhalsar i bearbetning 

(Liker, Erkelius & Hallberg 2009).  

 Onödiga transporter eller förflyttningar. Förflyttning av PIA långa vägar och 

bearbetat gods in och ur lager eller mellan processer (Liker, Erkelius & Hallberg 

2009).  

 Överbearbetning. Onödiga arbetsmoment som kan orsakas av ineffektiv 

bearbetning och dålig produktutformning. Även produkter som tas fram med 

högre kvalitet än nödvändigt anses som slöseri (Liker, Erkelius & Hallberg 2009).  

 Överlager. För stora mängder PIA, färdigvarulager orsakar längre 

genomloppstider, inkurans, skadat gods, onödiga transport- och lagerkostnader 
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samt förseningar (Liker, Erkelius & Hallberg 2009). Stora lager döljer även 

problem i tidigare led och inger en falsk trygghet (Segerstedt 2009).  

 Onödiga arbetsmoment. Anställdas onödiga rörelser under arbetsmoment, till 

exempel leta efter verktyg eller sträcka sig. Att gå är även ett onödigt 

arbetsmoment (Liker, Erkelius & Hallberg 2009).  

 Defekter. Skapar slöseri genom reparationer, förseningar och kassationer. Kan 

förorsaka stora förluster i form av kapacitetsförlust och reducerad försäljning 

(Segerstedt 2009).  

3.4 Framtida tillstånd 

För att uppnå ett värdeflöde som är resurssnålt och kundorienterat, krävs det att 

processerna endast tillverkar det efterkommande process behöver och när den behöver 

det. Hela kedjan från produktens slutanvändare och uppströms till råmaterial, ska vara 

sammankopplade i det jämna flöde, som har den kortaste ledtiden, högsta kvaliteten och 

lägsta totala kostnaden (Rother, Shook & Helling 2001). Enligt Rother, Shook & Helling 

(2001) finns sju riktlinjer som underlättar att åstadkomma ett sådant framtida tillstånd 

som kommer beskrivas mer djupgående senare i teorikapitlet. 

Riktlinje 1: Producera enligt takt. 

Riktlinje 2: Utveckla ett kontinuerligt flöde så långt som möjligt.   

Riktlinje 3: Används supermarkets för att styra produktionen där det inte är möjligt att 

utvidga det kontinuerliga flödet uppströms.   

Riktlinje 4: Försök sända kundens beställning till bara en produktionsprocess.  

Riktlinje 5: Fördela tillverkningen av olika produktvarianter jämt över tiden i 

pacemakerprocessen.  

Riktlinje 6: Initiera det dragande systemet genom att hämta små enhetliga 

arbetsmängder vid pacemakerprocessen.  

Riktlinje 7: Utveckla förmågan att tillverka varje artikel varje dag, sedan varje timme, 

uppströms räknat från pacemakerprocessen. 



                           

 

 

26 
 

3.5 Kontinuerligt processflöde 

Att skapa ett kontinuerligt flöde är en central del inom lean produktion, och innebär en 

strävan efter att produkter och material skall vara i konstant rörelse genom de olika 

stationerna i tillverkningsprocessen. Eftersom kontinuerliga flöden i praktiken är 

närmaste omöjliga att uppnå bör producerande verksamheter, enligt Rother, Shook & 

Helling (2001), utveckla ett kontinuerligt flöde så långt som det är möjligt. För att lyckas 

med detta krävs det att såväl antalet stopp som stopptider i processflödet minimeras. 

Stopp innebär längre ledtider vilket i sin tur medför högre kostnader och lägre 

flexibilitet mot kunden (Petersson 2009). För att reducera ledtiden och därmed komma 

närmre ett kontinuerligt flöde bör strävan vara att åstadkomma: 

 Kort avstånd mellan operationer 

 Små buffertar 

 Små förpackningsenheter 

 Frekventa transporter (Petersson 2009) 

 

Ett begrepp som används inom lean produktion är ”den japanska sjön”. Genom att en 

organisation kontrollerat sänker lagernivåerna, utmanar organisationen 

produktionsflödena på ett kontrollerat vis. Då kommer problemen som finns gömda upp 

till ytan i en takt som organisationen klarar av att hantera, vilket hjälper ett företag att 

ständigt närma sig ett kontinuerligt flöde (Petersson 2009). 

 

Figur 6. Illustration av den japanska sjön (Petersson 2009) 
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Fördelarna med att jobba efter ett kontinuerligt flöde är: 

 Det bygger in kvalitet. Varje operatör blir en kontrollant som avhjälper 

problemen på plats innan hen skickar komponenterna vidare till nästa steg. Om 

operatören skulle missa någon felaktighet upptäcks felet mycket snabbt och 

problemkällan kan lokaliseras (Liker, Erkelius & Hallberg 2009). 

 Det skapar flexibilitet. Kortare ledtider ger större möjligheter att vara flexibla och 

snabbt kunna reagera på förändrade kundbehov (Liker, Erkelius & Hallberg 

2009). 

 Det skapar högre produktivitet. I ett kontinuerligt flöde utförs väldigt få icke 

värdehöjande aktiviteter, vilket innebär att onödiga arbetsmoment har 

eliminerats vilket bidrar till en hög produktivitet (Liker, Erkelius & Hallberg 

2009). 

 Det frigör golvyta. Yta som annars går förlorad i lager frigörs och kan utnyttjas till 

annat (Liker, Erkelius & Hallberg 2009). 

 Det förbättrar säkerheten. Mindre batchstorlekar betyder att förflyttningen sker i 

mindre materialmängder. Då kan trucktrafiken som riskerar att vålla olyckor 

ersättas med andra transportmetoder. Säkerheten förbättras alltså utan att 

säkerheten är i fokus (Liker, Erkelius & Hallberg 2009). 

 Minskande lagerkostnader. Kapital som tidigare varit bundet i lager kan istället 

användas till att investera i annat. Dessutom slipper företaget räntekostnaderna 

för det kapital som frigörs (Liker, Erkelius & Hallberg 2009). 

 

När kontinuerliga flöden ska introduceras kan balansdiagram utnyttjas för att avgöra 

vilka delprocesser som ska ingå. Processer med cykeltider nära taktitiden passar i ett 

enstycksflöde medan processer med mycket korta cykeltider bättre kan styras med 

hjälp av ett dragande system (Rother, Shook & Helling 2001).  

För att upprätta ett flöde mellan processer kan i vissa fall ett FIFU flöde introduceras 

(Först In Först Ut). Det är en kombination mellan ett kontinuerligt flöde och ett 

dragande system, där endast begränsat med produkter är tillåtet i flödet. Blir FIFU flödet 

fullt signalerna det att processen uppströms ska sluta tillverka. Detta system kan 

utnyttjas där det är opraktiskt att hålla lager (Pettersson 2009).  
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3.6 Dragande produktion 

I de delar av en verksamhet där ett jämt produktionsflöde inte kan uppnås, bör 

tillverkande verksamheter använda sig av ett dragande system. Ett dragande system 

bygger på att kunden eller den efterföljande processen avgör i vilken takt föregående 

process ska tillverka och leverera (Rother, Shook & Helling 2001). Enligt Liker, Erkelius 

& Hallberg (2009), ska man låta efterfrågan styra för att undvika överproduktion.  Det 

dragande systemet samspelar med konceptet JIT, som strävar efter att leverera korrekt 

kvantitet med korrekt kvalitet vid rätt tidpunkt, något som är väldigt centralt för lean 

produktion.  

Det system som ofta används i tillverkningsindustrin är motsatsen till ett dragande 

system, ett tryckande system. Ett tryckande system tar inte hänsyn till kundens eller den 

efterföljande processens verkliga behov, utan utgår från verktyg som prognoser och 

produktionsplaner för att bestämma produktionstakten, och trycker därför materialet 

genom produktionsflödet. Detta leder till att kunden ibland tvingas lagra en stor mängd 

produkter, då åtgången vid tidpunkten inte är lika stor som förväntat. Det kan även leda 

till att kunden står helt utan produkter till följd av en prognos som inte är tillräckligt 

följsam när det verkliga behovet förändras hastigt (Liker, Erkelius & Hallberg 2009). 

Till skillnad från vid kontinuerliga processflöden tillåter ett dragande system en viss 

mängd lager. Det är i många fall nödvändigt med lager för att få ett stabilt flöde, på 

grund av den särskilda utformningen av en eller flera processer. Enligt Rother, Shook & 

Helling (2001) är exempel på detta processer som: 

 Är konstruerade för mycket långa eller korta cykeltider och kräver omställning 

för att kunna tillverka en variation av produkter. 

 Är placerade hos extern leverantör. 

 Har för långa ledtider för att kunna ingå i ett jämt flöde. 

Takten styrs därför med hjälp av dessa buffertlager, även kallade supermarkets. När 

kunden eller den efterföljande processen tar ut en artikel från en supermarket sänds 

någon form av signal till föregående processer som talar om att ett behov har uppstått, 
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varpå tillverkningen startar. Om ett behov inte existerar, sänds ingen signal och ingen 

överproduktion sker (Liker, Erkelius & Hallberg 2009).  

En supermarket bör stå i direkt anslutning till den process som levererar, för att bidra 

till den visuella typen av styrning som värdesätts högt inom lean produktion. Den 

placeras uppströms bakom den process som omöjliggör det kontinuerliga flödet. Detta 

för att bibehålla det kontinuerliga flödet där det är möjligt nedströms. Vid varje process 

där ett kontinuerligt flöde inte är möjligt, bör liknande system implementeras. När 

verksamheten styrs på detta vis finns inte samma behov av en detaljerad 

prognostisering, då processerna nedströms dikterar sitt behov som fortplantas 

uppströms. Istället meddelas kundens behov endast till en process, oavsett om kunden 

är extern eller intern (Rother, Shook & Helling 2001). 

3.6.1 Kanban 

Tillverkande verksamheter kan ta hjälp utav kanban för att styra den dragande 

produktionen enligt det behov som uppstår (Schneiderjans 1993). Kanban har i 

samband med täta leveranser visats förbättra materialflödet i form av reducerat 

mängden onödigt lager och färre stopp i produktionen (Álvarez et al 2009). Kanban 

betyder tecken, skylt, affisch, men har en allmän betydelse som en sorts signal. En 

kanban kan ha olika former och utförande. Ett exempel är att en tom behållare skickas 

till den tillverkande processen, varpå denna tomma låda uppfattas som en signal på att 

ett behov existerar och tillverkning påbörjas för att fylla detta behov. Det är också 

vanligt att ett kort med detaljerad information rörande typ av artikel, kvantitet och 

lagerplats agerar signal (Schneiderjans 1993). Dessa typer av kanban samspelar med 

den visuella typen av styrning som används inom lean produktion. (Liker, Erkelius & 

Hallberg 2009)  

Kanban kan vara mer eller mindre lämpligt att använda sig av vid dragande produktion. 

Följande förutsättningar bör uppfyllas för att framgångsrikt använda kanban: 

 En stabil efterfrågan av de färdiga produkter som processerna skapar. 

 En flödesbaserad produktion. 

 Tillåta en viss kvantitet av PIA. 
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 Använda sig av standardiserade behållare (Schneiderjans 1993). 

Det finns flera olika typer av kanbankort, som representerar signaler av varierande art, 

varpå två exempel är produktionskanban och transportkanban (Schneiderjans 1993). 

Produktionskanban förser den tillverkande processen med information som kvantitet 

och operationsdata, medan en transportkanban används av den förbrukande 

arbetssationen för att hämta nytt material (Olhager 2013). 

 

Figur 7. Exempel på kanbanstyrning (Rother 2001). 

För att undvika att endast uppnå illusionen av ett dragande system med hjälp av kanban, 

måste antalet PIA begränsas. Detta görs genom att bestämma det maximala antalet kort 

eller behållare som är tillåtna i omlopp samtidigt (Schneiderjans 1993).  

3.6.2 Pacemakerprocessen 

Att kundens beställning endast skickas till en process, om så är möjligt, leder till att det 

är den processen som dikterar produktionstakten. Denna process kallas av den 

anledningen pacemakerprocess. Pacemakerprocessen blir den punkt i produktionen 

som styr kapacitetsbehovet i alla processer uppströms med hjälp av ett dragande 

system (Rother, Shook & Helling 2001).  

Pacemakerprocessen är vanligtvis den process som ligger närmast extern kund, men 

som på grund av sin utformning inte tillåter ett jämt flöde längre uppströms i 

verksamheten. Nedanför pacemakerprocessen ska produktionen därför ske i ett 
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kontinuerligt flöde, varpå någon supermarket eller ett dragande system inte får finnas 

(Rother, Shook & Helling 2001). 

Det är i pacemakerprocessen en tillverkande verksamhet bör jämna ut 

produktionsvolymen och produktionsmixen, på grund av att det är i denna punkt som 

förändringar i kundbehovet avspeglas, då kundens behov meddelas hit (Rother, Shook & 

Helling 2001).  

 

Figur 8. Två olika val av pacemakerprocess (Rother, Shook & Helling 2001). 

3.6.3 CONWIP  

Det är inte alltid praktiskt att lagerhålla en buffert av samtliga produktvarianter i en 

supermarket, då särskilda artiklar inte nödvändigtvis efterfrågas med jämna mellanrum 

eller är helt unika för en specifik kund (Rother, Shook & Helling 2001).  

Ett alternativ till ovan nämnda fall kan vara att använda en annan form av dragande 

produktion, där signalen skickas längre uppströms istället för till föregående process. 

Samtliga processer, förutom den process som mottar signalen, har befogenhet att 

påbörja tillverkning så snart möjlighet finns. Eftersom signalen ej skickas om behov inte 

uppstått, begränsas antalet PIA i ett hela flödet eller ett delflöde, istället för att begränsa 
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bufferten i den individuella processen. Denna typ av dragande styrning kallas CONWIP 

(CONstant Work-In-Progress) (Koulouriotis, Xanthopoulos & Tourassis 2010).  

Ett exempel kan användas, där en unik artikel som inte vanligtvis finns att tillgå i den 

ordinära supermarketen efterfrågas. Signalen från pacemakerprocessen skickas med 

den detaljerade informationen ett antal steg högre uppströms i processledet, varpå den 

signalmottagande processen endast tillverkar precis det antal som efterfrågas. På detta 

vis limiteras antal produkter i arbete och överproduktion undviks. Därefter fortlöper 

produktionen en tryckande princip innan det slutligen når den process där behovet 

uppstod, för att sedan fortsätta genom produktionen (Rother, Shook & Helling 2001). 

 

Figur 9. Exempel på produktion där signalen går ytterligare uppströms (Rother, Shook & Helling 2001). 

3.7 Heijunka – Utjämnad produktion 

I företagsvärlden läggs alltför ofta stora arbetsorder ut till många produktionsstationer 

samtidigt och väldigt sällan (Rother, Shook & Helling 2001). Problemen som 

uppkommer när företagen jobbar på detta sätt är bland annat att:  

 Arbetsvolymen är ojämn över tiden med många toppar och dalar där onödig 

belastning på både människa och maskin blir resultatet. 

 Känslan för kundens verkliga behov försvinner och det blir svårt att bedöma 

produktionsläget. 
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 Med en stor del arbetsorder utlagda i produktionen kan varje process i flödet 

skicka order mellan varandra, vilket ökar ledtider och ställer större krav på 

administrativa åtgärder. 

 Det blir mer komplicerat att anpassa förändringar i kundernas beställningar 

(Rother, Shook & Helling 2001). 

Ett motmedel för detta arbetssätt är heijunka och är en japansk term som innebär 

utjämning av produktionen vad gäller både produktionsmix och produktionsvolym. När 

heijunka införs så producerar ett företag inte efter det faktiska inflödet av kundorder, 

vilket ofta innefattar stora variationer, utan samtliga order under en viss tidsperiod 

jämnas ut så att liknande volym och produktmix tillverkas varje dag. I ett perfekt 

utjämnat produktionsflöde är arbetstempot jämt och harmoniskt, utan stresstoppar 

(Liker, Erkelius & Hallberg 2009). 

3.7.1 Takttid 

För att samordna avdelningarna och jämna ut produktionshastigheten i ett flöde införs 

begreppet takt (Jeffrey 2009) (Rother, Shook & Helling 2001). Takten anger den 

produktionsvolym som ska produceras under ett specifikt tidsintervall. För ett effektivt 

taktat flöde ska produktionsvolymen vara utjämnad, vilket innebär att lika många 

produkter ska tillverkas vid varje produktionstillfälle (Petterson 2009).   

Takten kan i sin tur brytas ned till en takttid som är ett mått på kundens efterfrågan, 

med vilken hastighet denne köper en produkt. Takttiden, flödets hjärtslag, talar alltså 

om hur snabbt varje process bör jobba för att tillgodose efterfrågan (Jeffrey 2009) 

(Rother, Shook & Helling 2001). För att beräkna takttiden i ett flöde används följande 

formel (Rother, Shook & Helling 2001): 

 

Formel 1. Beräkning av takttid (Rother, Shook & Helling 2001). 
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3.7.2 Utjämning avseende produktionsvolym 

För att skapa ett jämt kapacitetsbehov behöver en organisation planera att producera 

lika många produkter per tidsenhet. Detta leder i sin tur att det är möjligt att 

dimensionera resurserna gentemot ett fast och känt behov. På så sätt kan ett högt 

resursutnyttjande erhållas, utan toppar och dalar, där outnyttjade och hårt pressade 

resurser kan undvikas. Dock är det väldigt få företag som lever i en tillvaro med 

konstant efterfrågan och där total utjämning inte blir möjlig. När varationen i 

efterfrågan är hög finns det förutsättningar att utjämna produktionen om den utlovande 

leveranstiden är mycket längre är ledtiden. Det är möjligt genom att låta vissa order 

vänta för att inte överbelägga produktionsflödet vid hög orderingång. Därför är det 

viktigt att arbeta med att reducera ledtiden. På motsvarande sätt är det möjligt att låta 

vissa order gå in tidigare i flödet för att bibehålla kapacitetsutnyttjandet (Pettersson 

2009). 

 

Figur 10. Utjämnad produktion (Petersson 2009). 

3.7.3 Utjämning avseende produktionsmix 

Traditionellt anser tillverkande företag att det är smidigt att planera långa serier för en 

viss typ av produkt för att undvika för många omställningar. Detta skapar stora problem 

för resten av verksamheten. Att gruppera tillverkningen för liknande produkter för att 

sedan tillverka dessa samtidigt gör att det blir svårt att ge den service kunderna behöver 

när det blir förändringar i kundefterfrågan. Detta bidrar till att stora krav ställs på att ha 

färdigvarulager för att kunna hantera dessa variationer. Många företag erbjuder även 

kunden flera olika produkter och varianter som produceras i samma flöde, där vissa 

varianter har ett större arbetsinehåll än andra. För att resurserna över tid ska kunna 

användas så effektiv som möjligt ska arbetsintensiva varianter spridas ut så det hamnar 

så långt ifrån varandra som möjligt (Pettersson 2009). Ju jämnare produktionsmixen är i 

processen desto bättre kommer processen att kunna svara på förändringar i 

kundbehoven (Rother, Shook & Helling 2001). En jämn produktionsmix bidrar även till 
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att arbetsbelastningen på människa och maskin blir jämn och harmonisk, utan 

stresstoppar (Liker, Erkelius & Hallberg 2009).   

Vid situationer då kundbehovet varierar kraftigt under olika tidspunkter på året, finns 

det möjligheter för vissa tillverkande företag att utjämna arbetsbelastningen genom att 

utnyttja kollektivtavtalet med IF Metall. Avtalet tillåter företag att anpassa arbetstiden 

över året, dock skall beaktas att tiden endanst kan regleras med +-8% . Samtidigt måste 

en förlängingar av arbetstid under en viss period  balaseras av en förkortning av 

arbetstid under samma år (Teknikavtalet IF Metall). 

3.8 ABC-analys 

En ABC-analys är ett verktyg som används till att klassificera artiklar. Detta för att 

bestämma vilket förhållningssätt verksamheten ska ha till inköp och lagerhållning 

gällande en specifik artikel (Lysons & Farrington 2006). Med specificeringen som 

underlag kan företag enklare bestämma vart fokus bör läggas för att erhålla bästa 

resultat, då företaget genomför förbättringsarbete i hanteringen av artiklar (Vollmann et 

al. 2005).  

För att klassificera artiklar enligt ett volymvärde multipliceras användningsvolym och 

tillverkningskostnaden (Vollmann et al 2005). Ett vanligt begrepp inom klassificering av 

artiklar, gällande volymvärde, är Pareto-principen. Den syftar, i detta fall, till att cirka 

80% av omsättningen står 20% av artiklarna för (Oskarsson 2013). Detta förhållande 

kan användas för att klassificera artiklar, där A-artiklar är de som står för cirka 80% av 

volymvärdet, B-artiklar är de som står för nästkommande 15% och C-artiklar står för 

resterande. Gränsvärdena bör ses som riktlinjer (Lysons & Farrington 2006).  

 

Det är dock inte alltid tillräckligt att basera styrningen av en produkt endast genom 

volymvärdeklassificering. Artiklar med samma volymvärde kan ha väldigt olika 

förbruknings- eller leveransfrekvenser. Artiklar som har låg uttagsfrekvens är svårare 

att prognostisera och kräver därför större uppmärksamhet. 

Med detta i åtanke, bör ett företag med fördel klassificera artiklar med hänsyn till både 

volym och frekvens, för att få en mer rättvis bild (Olhager 2013). 
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Figur 11. Artikelklassificering med avseende på volymvärde och uttagsfrekvens (Oskarsson 2013). 

Generellt sett gäller en noggrann styrning av artiklar med högt volymvärde och hög 

uttagsfrekvens, eftersom dessa har stor påverkan ur kapitalbindningssynpunkt. De 

artiklar med högt volymvärde men en låg uttagsfrekvens, bör styras väldigt noga med 

låga säkerhetsmarginaler. Detta eftersom att artiklarna är kostsamma, samtidigt som en 

låg uttagsfrekvens gör prognostisering svår. Artiklar som har ett lågt volymvärde men 

en hög uttagsfrekvens kan behandlas med enkla styrsystem. Det finns även artiklar som 

står för en liten del av den årliga konstnaden och samtidigt inte utnyttjas lika frekvent. 

Dessa artiklar är svåra att prognostisera med tanke på sin låga uttagsfrekvens, men 

behöver inte styras lika noga som de artiklar med högt volymvärde, eftersom att dessa 

artiklar inte påverkar kapitalbindningen lika mycket på grund av sin låga kostnad 

(Olhager 2013). Företag bör även ifrågasätta ifall dessa artiklarna skall finnas kvar i 

sortimentet (Oskarsson 2013).  
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3.9 Analysmodell 

Följande analysmodell har utvecklats av forskarna för att underlätta 

operationaliseringen av den utvalda teorin.  

 

Figur 12. Studiens analysmodell. 

1. Nulägesbeskrivning 

1.1 Val av produktfamilj 

 Välj ut kritisk produktfamilj 

 Identifiera de olika artikelnumren i produktfamiljen 

 Identifiera kundbehovet 

1.2 Värdeflödesanalys av nuläget 

 Dokumentation av kundinformation 

 Kartlägg processflöden och lager 

 Identifiera informationsflödet 

 Leveransinformation 

 Fakta om ledtider 

Nulägesbeskrivning • Värdeflödesanalys 

Analys av nuläge • Slöseri 

Framtida tillstånd 

• Kontinuerliga 
processflöden 

• Dragande 
system 

• Heijunka 
• ABC-analys 
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2. Analys av nuläget 

2.1 Identifera slöseri 

 Analysera det aktuella läget med värdeflödesanalysen som utgångspunkt 

 Identifiera slöseri i den nuvarande produktionen 

3. Framtida tillstånd 

3.1 Kontinuerligt flöde 

 Undersök var i produktionen kontinuerliga processflöden är möjliga 

3.2 Dragande system 

 Ufroska möjligheterna för ett dragande system där kontinuerliga processflöden 

inte är möjliga 

 Undersök vilket dragande system som är mest lämpligt för den aktuella 

situationen 

3.3 Heijunka 

 Identifiera takttiden 

 Undersök hur produktionsvolym och produktionsmix kan utjämnas 

3.4 Kategorisera ABC artiklar 

 Analysera artiklar med avseende på pris, produktionsvolym och uttagsfrekvens 
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4. Empiri  

Kapitlet inleds med en kort företagsbeskrivning. Relevant data för en nulägesbeskrivning 

presenteras  och  visualiseras i form av två värdeflödesanalysen. Utifrån kartorna beskrivs 

värdeflödena i detalj, sedan följer en beskrivning av företagets produktionsplanering. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Studien är utförd i anknytning till ett producerande företag beläget i Växjö, Sverige. 

Deras produkter ämnar förhindra smittspridning inom sjukvården, genom att erbjuda 

kunder lösningar i form av disk- och spoldesinfektorer. Företaget opererar på en global 

marknad, och innehar 25% av marknadsandelarna för diskdesinfektorer respektive 

40% av marknadsandelarna för spoldisinfektorer. Företaget är en del av en större 

koncert och omsatte cirka 650 MKR år 2013. Totalt antal anställda på företaget i Växjö 

är 220 personer. 

4.2 Val av produktfamilj 

För att belysa problemet från två olika synvinklar kommer värdeflödet för 46-serien att 

utredas med hjälp av två stycken kartläggningar. Första värdeflödesanalysen kommer 

beskriva flödet för produktfamiljen, 46-serien som består av ett antal olika 

standardmaskiner, varav en turbomaskin. Kartan utgår ifrån den vanligaste 

förekommande produkten, 46-4-303 för att sedan generaliseras för de andra 

medlemmarna i produktfamiljen. Företagets nuvarande takt är 15 stycken produkter 

per skift och behovet för 46-4-303 kan då variera mellan noll till tre per skift.  

Den andra värdeflödesanalysen menar att skapa en förståelse för flödet mellan för- och 

huvudmontering för 46-serien. Det är en kritiskt del av produktionen eftersom stora 

variationer i efterfrågan komplicerar en effektiv styrning från förmonteringen, som även 

förser två andra monteringslinor med artiklar. Kartläggningen kommer att utgå ifrån en 

dörr, 501722502, som ingår i flera av slutprodukterna. Dörren är den artikel av 

förmontagen med störst komplexitet och är en frekvent produkt i flödet. Behovet 

kopplas direkt till hur många maskiner monteringslinan efterfrågar som består av den 

aktuella dörren. Under ett skift kan behovet variera från noll till sex stycken dörrar, då 

kunden kan efterfråga en maskin med antingen en eller två dörrar. Utöver 
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värdeflödesanalyserna kommer alla förmontagen sammanställas i appendix 1 för att 

identifiera nyckelinformation för varje enskild artikel. 

Karta Produktfamilj Artikelnummer Kundbehov 

1 46-serien 46-4-303 0-3 per skift 

2 Förmontage 501722502 0-6 per skift 

Tabell 1. Valda produktfamiljer, artikelnummer och kundbehov för värdeflödesanalyserna. 

4.3 Nuvarande tillstånd 

Flödet för 46-serien 

Företaget utgår ifrån en årsprognos för att skapa en bild av förväntad försäljning för 

produkten. Prognosen ersätts sedan kontinuerligt av order, för att tillverka enligt 

kundens behov.  

Alla produktvarianter utgår ifrån olika kammare för att sedan monteras till färdiga 

produkter. Detta sker vid huvudmonteringen som består av fem stationer. Produkten 

skickas sedan till provning och paketeras därefter. Slutligen görs en kontroll på att alla 

nödvändiga dokument existerar. Processerna följer individuella körplaner och det 

uppstår lager mellan varje operation. Efter kvalitetskontrollen är produkten redo att 

levereras, vilket skall vara fem dagar innan avtalat leveransdatum. Antal leveranser 

varierar beroende på period, men sker 1-2 dagar i veckan för 46-4-303.  

Karta 1 Montering Provning Packning Kontroll 

C/T 7,28 h 3,63 h 0,55 h 0,25 h 

S/T 0 0 0 0 

Operatörer 3 st 2 st 1 st 1 st 

Lagertid 2,3 dagar 1,34 dagar 0,44 dagar 4,37 dagar 

Tabell 2. Processfakta och lagertider för 46-seriens flöde. 
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Cykel- och lagertider har en låg varians mellan standardmaskinerna, medan cykeltiden 

vid huvudmonteringen för turbovarianten är nästan det dubbla.  

 

Figur 13. Cykeltider i huvudmontering för olika produktvarianter. 

Flödet mellan för- och huvudmontering 

Dörrens flöde startar med att ramen svetsas, vilket sker i partier om 20 stycken. 

Ramarna transporteras sedan i särskilda ställningar till förmontaget där de lagras innan 

förmonteringen sker. Förmonteringen av dörren sker i partier om 10 stycken innan de 

levereras till lagerplatsen i huvudmonteringen. De olika processerna styrs av 

individuella körplaner, där körplanen för förmontage och svetsen utgår ifrån vilka 

maskiner som ska monteras.  

Karta 2 Svets Förmontering 

C/T 0,63 h 1,07 h 

S/T 0,03 h 0,03 h 

Operatörer 1-2 st 1 st 

Partistorlekar 20 st 10 st 

Lagertider 14,4 dagar 8,2 dagar 

Tabell 3. Processfakta och lagertider för dörrens flöde. 
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4.4 Värdeflödesanalys 

För att visualisera informationen presenteras nedan två värdeflödeskartor, vidare 

kommer flödena diskuteras i detalj. 

 

Figur 14. Nulägeskarta över flödet för maskin 46-4-303. 

Flödet för 46-serien 

Samtliga processerna, förtuom kvalitetskontrollen utgår ifrån individuella körplaner. 

Kundens behov meddelas via en körplan till huvudmonteringen genom ett ERP-system 

och behovet i huvudmonteringen bryts i sin tur ner till körplaner för processer 

placerade uppströms.  Nedströms i värdeflödet utformas körplanerna utifrån utlovat 

leveransdatum. 

Vid huvudmonteringens fem stationer sker ett enstycksflöde, där den produkt som är 

först in i monteringen, även är först ut. Vid den nuvarande takten arbetar tre operatörer 

i processen, där varje operatör följer sin produkt genom flödet i huvudmonteringen. 

Därefter upphör det kontinuerliga flödet och produkten lagras mellan resterande 

processer som följer de individuella körplanerna. Företaget har en säkerhetsmarginal på 

fem dagar före leveransdatum, då produkten ska hållas i slutlager. Det är dock vanligt att 
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marginalen inte uppfylls och utnyttjas genom att produkterna ligger i lager mellan 

processerna istället för i slutlagret. För att transportera produkterna genom flödet sker 

det förflyttningar, med hjälp av truck och travers, in och ur lager mellan varje process. 

Kvalitetskontrollen sker vid slutlagret för att säkerställa att alla dokument finns på plats 

och utförs av personal från kvalitetsavdelningen. Eftersom kvalitetsavdelningen inte 

ligger i anslutning till lagret, görs en förflyttning varje gång en kontroll ska utföras. 

 

 

Figur 15. Nulägeskarta över flödet för en dörr till 46-4 och 46T. 

Flödet för förmontage 

Tillverkningen av förmontage sker vanligvis i stora partier och ligger under långa 

perioder outnyttjade i huvudmonteringens lager (Appendix 1). Detta leder även till att 

förmontaget behöver lagerhålla större mängder komponenter. Färdiga artiklar förflyttas 

mellan för- och huvudmontering på ett antal olika vis beroende på storlek, tyngd och typ 

av behållare. Lastpallar förflyttas av truck och mindre lådor levereras av operatören 

med hjälp av vagn eller för hand till avsedd lagerplats. För enstaka artiklar finns särskilt 

utformade lastanordningar. Vid behov händer det att operatörer från 

huvudmonteringen går och hämtar artiklar ur ofärdiga batcher. Placeringen av för- och 

huvudmontage i relation till varandra förhindrar en optimal kommunikation av det 

verkliga behovet till förmonteringen. Problem uppstår även vid förändringar av takten 
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eftersom partistorlekarna kommer vara otillräckliga vid ett ökat behov och överflödiga 

vid ett minskat behov. Förmonteringen är ständigt släpande sett till förkalkylerat behov, 

samtidigt som huvudmonteringen aldrig står still. Detta tyder på att de inte utgår ifrån 

det verkliga kundbehovet. Det visar sig även att de förkalkylerade cykeltiderna i 

förmontaget inte stämmer överens med de verkliga. 

Monteringsstationerna på förmontaget står ofta tomma, men däremot har dörren sin 

specifika station där den tillverkas. Eftersom många olika komponenter ingår i flera 

förmontage och majoriteten av alla förmontage inte har en specifik station, finns det 

begränsade möjligheter att lagra komponenterna på ett optimalt sätt. Detta gör att en 

stor del av arbetet går åt att plocka de ingående artiklarna. Körplanen tillåter operatörer 

att påbörja tillverkning mot order, utan hänsyn till någon form av särskild turordning. 

På grund av detta uppkommer viss förekomst av manuella avrop, som därför inte visas i 

körplanen. I förmonteringen förekommer även att flera order med identiska produkter 

tillverkas samtidigt för att undvika eventuella ställtider i form av plockning. Detta gör 

att aktuella behov undviks, samtidigt som framtida arbeten tidigareläggs.  

Företaget har under ett antal år arbetat med att implementera lean produktion och har 

ett flödesbaserat produktionstänk. Ett dragande system, i form av kanban, används för 

en annan produktgrupp än den betraktade i samma fabrik. Processägaren menar dock 

att den typen av styrning kan orsaka problem vid den produktionslina som studien 

bygger kring. Ett exempel är då en tom låda skickas tillbaka för påfyllning, fylls upp med 

fler artiklar än det behovet som faktiskt finns. Då produktionslinan som agerar 

forskningsobjekt för studien producerar ett stort antal olika varianter av liknande 

produkter, kan många artiklar erhålla en lång lagringstid. Däremot finns det artiklar som 

tillverkas i förmontaget som ingår i samtliga produkter och har en jämn och hög 

efterfrågan. Även svetsen har en jämn efterfrågan, eftersom den förser förmontaget med 

grunden till dörrarna, som ingår i alla slutprodukter.  

Företaget använder ett lagersystem där artiklar delas in i tre kategorier. Kategori 1 

utgörs av artiklar som levereras från huvudlager i form av kit, specifika för ett särskilt 

montage. Kategori 2 består av de artiklar vars huvudlager är placerade vid 

monteringslinorna. Till kategori 3 tillhör de artiklar som ingår i ett tvålådesystem. Två 
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lådor placeras vid monteringslinan och då den första lådan är tom, signaleras behovet 

om påfyllning från huvudlager. Den andra lådan ska täcka behovet under leveranstiden.  

4.5 Produktionsplanering 

Företaget använder dagskift året om där den effektiva arbetstiden är 7 timmar per dag. 

Kundbehovet för produkterna varierar över året enligt figur 12. 

 

Figur 16.  Kundbehov för 46-serien under 2013. 

En anledning till variationerna är att säljare jagar order i slutet av året för att uppnå 

personliga bonusar. En annan orsak är att vissa kunder har budgetar att utnyttja, vilket 

ger möjligheter att göra stora inköp senare delen av året. 

Produktionsplaneringen utgår ifrån en budget för 12 månader, som baseras på en 

prognos gjord av säljbolaget. I prognosen bestäms hur många av varje maskin som 

förväntas säljas under året. Utifrån den informationen bestäms takten och nödvändig 

arbetskraft per kvartal. Första delen av året karakteriseras av överflöd i arbetskraft, 

medan det i senare delen av året finns ett underskott av personal. Företaget kan 

omfördela arbetskraften i produktionen beroende på belastningen vid de olika 

avdelningarna.  
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För att jämna ut arbetsbelastningen och produktionsvolymen, drar företaget till sig 

kundorder i de tidigare kvartalen. De väljer att lagerhålla färdiga produkter under en 

längre tid för att bibehålla produktiviteten. Under de arbetsintensiva perioderna 

tillverkas hela orderstocken, vilket kräver övertid. Under perioderna med en 

högorderstock, ökar även ledtider för produkterna.  

Turbomaskinen planeras som en egen produktionslina, trots att monteringen sker 

parallellt med standardmaskinerna. Om det kommer in en stor kundorder för 

turbovarianten, försöker företaget planera in den under en kort period, genom att 

minska takten för de vanliga produkterna.  

Företaget har en uttalad takt på 15 maskiner i veckan för 46-serien. Däremot utnyttjar 

de ingen takttid för att bestämma hur ofta varje process ska lämna ifrån sig produkter 

för att uppnå den avtalade takten. Det är körplanerna som styr den dagliga 

produktionen och antal maskiner som förädlas i processerna skiljer sig från dag till dag. 

Beroende på den breda artikelfloran i förmontaget existerar ingen takttid där, utan 

montering sker endast utifrån körplanen.    

För att prognostisera tillverkningen av alla förmontage, kollar företaget historiskt vilka 

maskinvarianter som är vanligt förekommande. Utifrån data kan företaget förutse en 

ungefärlig volym för de olika förmontagen. Detta utnyttjas både för att planera 

produktion, samt att informera leverantörer. Vid studiens utförande har företaget inte 

kategoriserat sina artiklar med avsikt att anpassa behandlingen av dessa individuellt. I 

dagsläget anpassar företaget endast partistorlekarna till behovet för den specifika 

artiklen. Information för artiklar angående priser, volym och uttagsfrekvens i 

förmontaget presenteras i appendix 1. 
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras de två värdeflödena för att identifera slöserier. Vidare analyseras flödena  

ytterligare för att få en förståelse över hur de teoretiska koncepten stämmer överens med nuläget 

och kommer att ligga som grund för det framtida tillståndet som presenteras senare i studien. 

Avsnittet avslutas med en ABC-analys av samtliga artiklar i förmonteringen.  

5.1 Slöseri 

Flödet för 46-serien 

Målet med lean produktion är att eliminera slöseri i verksamheten för att bättre svara 

på kundefterfrågan, samtidigt som produktionen sker på det mest effektiva 

tillvägagångssättet. I flödet för 46-serien ligger det produkter i lager mellan varje 

process. Säkerhetsmarginalen på fem dagar utnyttjas och tillåter lagerhållning av 

produkt mellan processerna efter monteringen. Detta gör att produkterna ligger i lager 

längre än nödvändigt, vilket enligt teorin (3.3.1) tyder på överlager. Onödiga 

arbetsmoment (3.3.1) är onödiga rörelser som görs när ett arbetsmoment utförs. I flödet 

för 46-serien sker onödiga arbetsmoment när anställda vid kvalitetsavdelningen behöver 

gå från kontoret till packningen för att kontrollera att dokumenten för varje enskild 

produkt existerar. Produkterna transporteras in och ur lager nedströms i flödet, vilket 

bekräftas i teorin (3.3.1) som onödiga transporter eller förflyttningar. 

Flödet mellan för- och huvudmontering 

Överproduktion (3.3.1) är den värsta typen av slöseri eftersom den orsakar flera andra. 

Som appendix 1 visar sker tillverkning av förmontage i stora partier, många av dessa 

komponenter ligger under långa perioder outnyttjade i huvudmonteringens lager. Enligt 

teori (3.3.1) tyder detta på en överproduktion, vilket i sin tur leder till att det bildas 

överlager vid förmonteringen. En av anledningarna till att företaget överproducerar är 

att operatörerna utnyttjar körplanen för att identifiera liknande jobb under en period. 

För att undvika ställtider slår operatörerna ihop dessa jobb så att tillverkningen enbart 

sker vid en tidpunkt. Onödiga transporter (3.3.1) sker från för- till huvudmontering 

eftersom processerna inte ligger i anslutning till varandra, vilket gör att PIA förflyttas 

onödigt långa vägar.   
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Det går mycket tid åt till att plocka de ingående komponenterna som behövs för varje 

förmontage, vilket enligt teorin ses som ett onödigt arbetsmoment (3.3.1). Att operatörer 

vid huvudmonteringen ibland plockar artiklar ur ofärdiga batcher vid förmonteringen, 

ses enligt teorin (3.3.1) som både ett onödigt arbetsmoment och en onödig transport eller 

förflyttning. 

5.2 Kontinuerliga processflöden 

I kontinuerliga processflöden (3.5) beskrivs att företag bör utveckla enstycksflöde så 

långt som möjligt för att reducera ledtiden. Företaget där fallstudien är utförd har idag 

ett enstycksflöde vid huvudmonteringen. Processerna nedströms följer dock egna 

körplaner och enstycksflödet upphör efter monteringen.  

Ett begrepp kallat den japanska sjön (3.5), beskriver att höga lagernivåer döljer problem 

och genom att kontrollerat sänka nivåerna kan företag närma sig ett kontinuerligt flöde. 

Företaget har för närvarande en säkerhetsmarginal på fem dagar gällande färdiga 

produkter. Detta utnyttjas tidigare i flödet och företaget håller ofta större lager mellan 

processerna istället för i slutlager.   

I kontinuerliga processflöden (3.5) redogörs att för att åstadkomma en kort ledtid krävs 

korta avstånd mellan operationer, små buffertar, små förpackningsenheter och 

frekventa transporter. Tillverkningen av förmontage sker i majoriteten av fallen i stora 

partistorlekar, vilket har resulterat i stora lager och att färdiga förmontage ligger 

outnyttjade under långa perioder. Eftersom förmontaget och lagerplatsen vid 

huvudmonteringen inte ligger intill varandra, måste de färdiga artiklarna transporteras 

efter tillverkning av ett helt parti. Transporten varierar beroende på artikeln, antingen 

med hjälp av trucktransport eller som en handavlämning av operatören. Eftersom 

processerna inte är placerade i anknytning till varandra förhindras en optimal 

kommunikation av det verkliga kundbehovet som genereras vid huvudmonteringen.     

5.3 Dragande system 

Enligt dragande system (3.6) ska kunden eller den efterföljande processen avgöra i 

vilken takt föregående process ska tillverka och leverera för att undvika 

överproduktion. Företaget använder sig av individuella körplaner för processerna i 

värdeflödet. När behovet ändras och meddelas, uppdateras inte körplanerna i realtid 



                           

 

 

49 
 

utan de blir inte tillgängliga förrän dagen efter. Detta gör det svårt att klara av 

förändringar i kundbehov och säkerhetslager är nödvändiga. Enligt teorin (3.6) är detta 

karakteristiskt för ett tryckande system, eftersom processerna utgår från sina egna 

körplaner, samt en prognostiserad efterfrågan.   

Enligt dragande system (3.6) är det nödvändigt för processer som är konstruerade med 

långa eller korta cykeltider, att lager hålls för att få ett stabilt flöde. Samtliga förmontage 

som tillverkas och sedan transporteras till huvudmonteringen har betydligt kortare 

cykeltider (Appendix 1) i jämförelse med cykeltiden för huvudmonteringen (Karta 1). 

I kapitlet Kanban (3.6.1) beskrivs att en stabil efterfrågan av färdiga produkterna, som 

processerna skapar är nödvändigt för att framgångsrikt införa kanban. Figur 16 visar att 

efterfrågan av slutprodukten varierar kraftigt. Variationen av olika maskinvarianter är 

även något som har hindrat företaget att implementera kanban mellan för- och 

huvudmonteringen. Det finns dock förmontage som ingår i samtliga produkter med en 

relativ jämn och hög efterfrågan. Det är även fallet för svetsen som förser förmontaget 

med grunden till de ständigt återkommande dörrarna. Teorin (3.6.1) beskriver även att 

det krävs en flödesbaserad produktion och användning av standardiserade behållare för 

en lyckad kanban implementering. Företaget har under ett antal år tillämpat lean 

produktion och har en flödesbaserat tillverkning. Stora delar av de tillverkade artiklarna 

lagras och förflyttas i standardiserade behållare, däremot finns artiklar som är för stora 

och måste transporteras med truck.  

Enligt CONWIP(3.6.3) är det inte praktiskt att lagerhålla produkterna som inte 

efterfrågas med jämna mellanrum eller är helt unika för en specifik kund. Vid sådana 

produkter kan CONWIP utnyttjas för att begränsa PIA och buffertar. Företaget har en 

bred produktflora, vilket gör att många förmontage sällan utnyttjas och ligger länge i 

lager.  

I kapitel (3.6.2) beskrivs pacemakern som den punkt i produktionen som styr 

kapacitetsbehovet i alla processer uppströms. I det aktuella värdeflödet är det 

huvudmonteringen som styr produktion, eftersom kundbehovet främst skickas dit för 

att sedan brytas ner i förmontage. Det är även den process som har längsta cykeltiden, 

vilket omöjliggör ett kontinuerligt flöde uppströms. Enligt Pacemakerprocessen (3.6.2) 
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skall all produktion efter den styrande processen ske i ett kontinuerligt flöde, utan 

dragande system. Efter huvudmonteringen förflyttas och opereras produkterna enligt 

körplanerna för processerna nedströms och inte enligt ett kontinuerligt flöde.       

5.4 Heijunka 

I Heijunka (3.7) beskrivs konsekvenser av att planera stora arbetsorder till många 

produktionsstationer, samtidigt och väldigt sällan. En del av konsekvenserna existerar 

på företaget. Arbetsvolymen varierar kraftigt, under stora delar av året har de 

överkapacitet i from av arbetskraft, medan de i slutet av året överbelastar arbetskraften 

med mycket övertid. Enligt teorin (3.7.3) finns det möjlighet för företag att utjämna 

arbetsbelastningen genom att anpassa arbetstiden med +-8% över året. Under de 

intensiva perioderna reduceras företagets flexibilitet mot kundbehovet, då ledtiderna 

ökar. Det finns ett kontinuerligt släp i förmontaget, samtidigt som huvudmonteringen 

tillverkar utan stopp, vilket tyder på att förmontaget inte utgår ifrån ett verkligt 

kundbehov. 

Ett motmedel för detta arbetssätt är utjämning av produktionen vad gäller både 

produktionsmix och produktionsvolym och beskrivs i Heijunka (3.7). En utjämning av 

produktionsvolymen gör det möjligt att dimensionera resurserna gentemot ett fast och 

känt behov (3.7.2). Företaget försöker jämna ut produktionsvolymen, genom att dra till 

sig kundorder i de tidigare kvartalen, men enligt figur 12 lyckas de inte jämna ut 

variationerna. Detta arbetssätt stämmer dock översens med teorin (3.7.2) hur ett 

företag kan arbeta med att utjämna produktionsvolymen vid låg orderingång. Vid hög 

orderingång kan utjämning ske genom att låta vissa order vänta för att inte överbelägga 

produktionsflödet (3.7.2). Under arbetsintensiva perioder väljer företaget utnyttja 

övertid för att tillverka samtliga inkommande orders.  

Ju jämnare produktionsmixen är i processen desto bättre kommer processen svara på 

förändringar i kundbehoven (3.7.3). Företaget utjämnar dock inte produktionsmixen 

gällande standardmaskinerna, utan producerar enligt inflödet av kundorder. Om det 

kommer in en stor kundorder för turbomaskinen, försöker företaget planera in den 

under en kort tid, genom att minska takten för standardmaskinen. Teorin (3.7.3) 

beskriver däremot att arbetsintensiva produkter skall planeras med så stora 
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tidsdifferenser som möjligt för att hantera de tidskrävande varianterna med minimal 

överkapacitet.  

För att samordna avdelningarna och jämna ut produktionshastigheten i ett flöde införs 

takt, vilket är ett mått på produktionsvolymen vid ett tidsintervall (3.7.1). Företaget har 

förtillfället en takt på 15 stycken maskiner i veckan, där den tillgängliga arbetstiden är 

sju timmar per dag. Enligt formel 1 kan takttiden räknas ut på följande sätt: 

                      

                 
                  

Takttiden på 2,33 timmar beskriver den hastighet som färdiga produkter skall lämna 

varje process i flödet.  

I kontinuerliga processflöden (3.5) beskrivs att  processer med cykeltider nära takttiden 

passar i ett enstycksflöde, medan processer med mycket korta cykeltider bättre kan 

styras med hjälp av ett dragande system.  I appendix 1 har samtliga cykeltider för de 

olika förmontagen sammanställts och det är en stor skillnad mellan cykeltider och den 

uträknande takttiden, vilket  enligt teorin inte tillåter ett kontinuerligt flöde mellan för-

och huvudmontering.  

 Nedan jämförs den uträkande takttiden med cykeltiden för de olika processerna i flödet 

för 46-serien. 

Process Cykeltid Operatörer i 

processen 

Cykeltid/operatör Takttid 

Montering 7,27 h        3 st 2,42 h 2,3 h 

Provning 3,63 h        2 st 1,82 h 2,3 h 

Packning 0,55 h        1 st 0,55 h 2,3 h 

Kontroll 0,25 h        1 st 0,25 h 2,3 h 

Tabell 4. Jämföresle mellan takttid och cykeltid för 46-serien. 
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Den stora skillnaden på cykeltiderna mellan processerna i flödet för 46-serien(Tabell 4), 

komplicerar ett kontinuerligt processflöde. Enligt teorin (3.5) kan ett FIFU flöde 

introduceras som en kombination mellan dragande system och kontinuerliga 

processflöden för att begränsa lagerhållningen.  Som tidigare konstaterat finns det 

överlager mellan processerna i flödet efter huvudmonteringen, vilket gör att 

genomloppstiden för produkterna blir onödigt lång. Via en jämförelse av processernas 

cykeltider (Tabell 4) finns det stora möjligheter för att lagerhållningen av produkter kan 

begränsas, genom att utnyttja FIFU principen.    

5.5 ABC-kalkyl 

Enligt ABC-analys (3.8) bör företag klassificera artiklar enligt volymvärde för att 

identifiera de artiklar som har stor påverkan på kapitalbindningen. Samtliga 41 artiklar i 

förmontaget har analyseras och har ett totalt volymvärde på 7 437 904 kr.  

Klass Antal Andel Volymvärde Andel av volymvärde 

A 8 st 19.5 % 5 976 802 kr 80,4 % 

B 13 st 31.7 % 1 108 383 kr 14,9 % 

C 20 st 48,8 % 352 719 kr 4,7 % 

Tabell 5. Klassificering enligt volymvärde. 

I ABC-analys (3.8) beskrivs att det inte alltid är nödvändigt att endast klassificera 

artiklar enligt volymvärde, utan kan kombineras med ytterligare en variabel. I studien 

kommer detta vara uttagsfrekvensen. A-artiklar har en uttagsfrekvens på mer än 3 

gånger i veckan, B-artiklar mellan 1 till 3 per vecka och C-artiklar mindre än 1 gång i 

veckan.  

Klass Antal Andel Uttagsfrekvens per år Andel av total uttagsfrekvens 

A 14 st 34,1 % 163 – 713 st 76,7 % 

B 14 st 34,1 % 76 – 105 st 19 % 

C 13 st 31,8 % 0 – 39 st 4,3 % 

Tabell 6. Klassificering enligt uttagsfrekvens. 
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Figur 17. Klassificering med två variablar. 

Figur 17 beskriver fördelningen av artiklarna efter klassificeringen, en mer detlajerad 

lista finns i appendix 1. Teorin (3.8) beskriver fyra olika möjlighter att styra artiklar med 

avseende på deras volymvärde och uttagsfrekvens. I figur 17 symboliseras detta i form 

av ringarna, där en specifik strategi (kap 9) kommer utvecklas för varje kategori. De 

artiklar som ligger i gränsvärdet mellan två eller flera kategorier, behöver utvärderas 

och testas separat för att identifiera dess optimala styrning. 

 Kategori 1 bör styras noga på grund av ett högt volymvärde och en hög 

uttagsfrekvens. 

 Kategori 2 är komplicerade artiklar eftersom uttagsfrekvensen är låg, dock är 

volymvärdet högt vilket kräver noggrann styrning med låga säkerhetsmarginaler. 

 Kategori 3 har ett lågt volymvärde, medan uttagsfrekvensen är hög. Artiklarna i 

kategorin kan med framgång styras med enkla styrsystem. 

 Kategori 4 har både ett lågt volymvärde och en låg uttagsfrekvens. Artiklarna är 

svåra att prognostisera men behöver inte styras lika noga som B-artiklar, då de 

inte påverkar kapitalbindning i samma utsträckning. Kan även ifrågasättas om de 

ska vara en del av sortimentet.  
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6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av studiens analys genom tre olika tabeller, för att 

ge läsaren en bättre överblick. 

 

I tabell 6 sammanfattas de slöseri och dess orsaker som identifierats i värdeflödet 

utifrån analysen. 

Slöseri 

Flödet 

för 46-

serien 

Orsaker 

Flödet mellan 

för- och 

huvudmontering 

Orsaker 

Överproduktion 
-          x - Produktion i stora batcher 

- Körplan 

Onödiga 

transporter eller 

förflyttningar 

x - Maskiner flyttas in och 

ut mellan lager 

x - Plock ur ofärdiga batcher 

- Avstånd mellan processerna 

Överlager 
x - Säkerhetsmarginal 

- Individuella körplaner 

x - Överproduktion genom 

stora batchstorlekar 

Onödiga 

arbetsmoment 

x - Onödig förflyttning vid 

kvalitetskontrollen 

x - Onödigt plock vid 

förmontering 

- Plock ur ofärdiga batcher 

Tabell 7. Sammanfattning av existerande slöseri. 

För att uppnå ett resurssnålt värdeflöde beskrivet teorin principer som kan utnyttjas. 

Kontinuerliga processflöden ska upprättas så långt som möjligt och dragande system 

ska utnyttjas där kontinuerliga processflöden inte är möjliga. För att flödet ska vara 

stabilt och utnyttja resurserna maximalt, skall produktion vara utjämnad. Följande 

tabell sammanfattar hinder för att implementera de nämnda principer för företaget.  
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I tabell 9 sammanfattas resultatet vid den artikelklassificering som är gjord över de 

artiklar som tillverkas av förmontaget. 

Kategori Volymvärde Uttagsfrekvens Ledord 

1 Högt Högt Fokusera 

2 Högt Lågt Minimera 

3 Lågt Högt Säkerställa 

4 Lågt Lågt Säkerställa/Minimera/Eliminera 

Tabell 9. Sammanfattning av klassificering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinder Kontinuerliga processflöden Dragande system Heijunka 

Flödet för 46-

serien 

- Individuella körplaner 

- Säkerhetsmarginal 

- Skillnader i cykeltider 

- Individuella 

körplaner 

- Variation i efterfrågan 

- Turbovarianten 

- Stora arbetsorder 

Flödet mellan 

för- och 

huvudmontering 

- Skillnader i cykeltider 

- Stora partistorlekar 

- Stora lager 

- Få transporter 

- Ingen takttid 

- Avstånd mella processerna 

- Individuella 

körplaner 

- Bred 

produktflora 

- Stora batcher 

- Ingen takttid 

- Variation i efterfrågan 

- Stora arbetsorder 

Tabell 8. Hinder för att implementera kontinuerliga flöden, dragande system och Heijunka.  
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7. Diskussion och rekommedationer 

I detta avsnitt diskuterar forskarna  lösningar på problemen som har identifierats i det nuvarande 

värdeflödet tidigare i studien. Därefter sammanfattas diskussionen i form av ett antal konkreta 

rekommendationer som kan implementeras vid värdeflödet. Rekommendationerna visualiseras 

sedan till två värdeflödeskartor som beskriver ett enligt forskarna, mer optimalt framtida läge.  

 

Flödet för 46-serien 

Företaget använder sig av individuella körplaner, vilket leder till ett tryckande system 

som inte låter det verkliga behovet styra, samtidigt som det isolerar de olika 

processerna i flödet från varandra. Forskarna anser att de individuella körplanerna bör 

elimineras för alla processer utom huvudmontaget, eftersom det är flödets pacemaker. 

Genom att endast skicka kundens order till en pacemaker, kan suboptimeringen av 

enskilda processer som råder i dagsläget undvikas.  

 

Enligt teorin ska processerna nedströms efter pacemakern arbeta enligt ett 

kontinuerligt processflöde. Med tanke på de avsevärt lägre cykeltiderna i efterföljande 

processer, bedöms ett kontinuerligt flöde ej vara möjligt i dagsläget. Forskarna anser att 

ett FIFU flöde vore ett mer lämpligt alternativ, som ett delmål mot ett kontinuerligt 

processflöde. I flödet nerströms efter pacemakern finns det stora möjligheter att 

reducera genomloppstiden genom att begränsa lagerhållningen av produkter mellan 

processerna, enligt FIFU principen. Därmed sänks ledtiden, samtidigt som företaget 

frigöra yta i form av lager. Att begränsa PIA i flödet nedströms från huvudmonteringen 

skulle även öka flexibiliteten mot slutkund och överlager kan reduceras. 

Säkerhetsmarginalen tillåter en onödigt hög lagerhållning och bör sänkas för att minska 

slöseri i flödet. Om FIFU-flödet är fullt, eller tomt, ges en tydlig signal på att 

arbetskraften skall omfördelas. Operatörer kan då förflytta sig till den process som har 

en brist i arbetskraft. 

 

Vid låg orderingång utjämnar företaget produktionsvolymen genom att dra order till sig.  

Däremot har de problem under det andra halvåret, med en hög orderingång och tvingas 

arbeta övertid för att möta kundbehovet. En reducerad genomloppstid hade skapat 
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förutsättningnar för företaget att utjämna produktionsvolymen, genom att vänta med att 

släppa order till produktionen, och uppnå en jämnare arbetsbelastning. Det hade även 

möjliggjort en bibehållen leveranstiden under de mest arbetsintesiva perioderna.   

 

Företaget kan utnyttja det kollektivavtal som gäller de anställda operatörerna för att 

hantera variationen i kundefterfrågan. Kollektivavtalet tillåter justering av arbetstid 

över kalenderåret inom ett intervall av +- 8%. Detta låter företaget att sänka kapaciteten 

under det första halvåret, som historiskt sett inte är lika intensiv, för att sedan höja 

kapaciteten vid det mer hektiska, andra halvåret. På detta vis utjämnas 

arbetsbelastningen och stressfaktorn vid högt kundbehov minskar. Arbetstiden kommer 

totalt sett inte att påverkas, dock kommer företaget inte behöva betala för lika stor 

mängd övertid. I sammanhanget måste även operatörernas synvinkel tas i beaktning. I 

majoriteten av fall kommer en sådan förändring inte ske utan motstånd. Forskarna 

anser dock att arbetsmiljön på längre sikt kommer förbättras, då kapaciteten är mer 

anpassat mot beläggningen i produktionsflödet.    

 

I nuläget planeras tillverkningen av turbovarianten under en kort, intensiv period. Då 

samtliga turbovarianter i en order tillverkas i direkt följd, står nedströms processer 

efter huvudmonteringen still under en längre tid. Detta eftersom maskiner inte lämnar 

huvudmonteringen i samma takt som vid produktion av standardvarianter. Enligt teorin 

bör företaget jämna ut produktmixen av standard- och turbovarianter för att få ett 

stabilare flöde och jämna ut arbetsbelastningen. I nuläget hade en utjämnad 

produktiosmix istället försämrat flödet i huvudmontering, på grund av den stora 

skillnaden i cykeltid. För ett förbättrat flöde vid utjämning av produktionsmixen, krävs 

antingen en cykeltidsreduktion av turbovarianten eller att de två olika varianterna 

monteras på två separata linor.  

 

Forskarna anser att packningsmomentet och kvalitetskontrollen bör kombineras till en 

gemensam process. Detta eliminerar det onödiga arbetsmomentet, då kvalitetsansvariga 

tvingas ta sig till packningavdelningen för att uträtta kvalitetskontrollen. Att genomföra 

en kombination av de två stationerna kan kräva utbildning av packningspersonal, för att 

utföra kvalitetskontrollen. 
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Flödet mellan för- och huvudmontering 

Flödet mellan för- och huvudmontering är en kritisk del i produktionsflödet. Eftersom 

förmonteringen direkt påverkas av vilka produkter som produceras i 

huvudmonteringen, måste behovet uppdateras i realtid. Detta tillåts inte idag, på grund 

av körplanerna och de bestämda batchstorlekarna för de olika förmontagen. 

Batchstorlekarna bidrar, som tidigare klargjort, till ett flertal olika slöserier.  

 

Ett kontinuerligt flöde bedöms i dagsläget ej vara möjligt med tanke på stora skillnader i 

cykeltider och avståndet mellan processerna. Forskarna anser därför att ett dragande 

system vore att föredra för att låta kundens behov styra. Anledningen till att ett 

dragande system inte är implementerat idag, är på grund av risken för uppkomsten av 

falska signaler, det vill säga att artiklar som inte beställts ändå tillverkas då kanban 

skickas tillbaka. Dessa artiklar kan sedan behöva lagerhållas under lång tid. Detta 

problem existerar, trots avsaknaden av dragande system, även idag på grund av de 

batchstorlekar som företaget använder sig av. 

 

Enligt forskarna uppstår problemet med överproduktion endast om samtliga artiklar 

styrs på samma vis. Artiklarna bör styras olika med hänseende på volymvärde och 

uttagsfrekvens. I analysavsnittet har artiklarna klassificeras i fyra kategorier, för att 

kunna upprätta förslag till individuell styrning av dem. Nedan diskuteras vilken typ av 

dragande system som kan utnyttjas för de olika klassifikationerna.  

 

Kategori 1 - Fokusera 

I kategorin tillhör de artiklar företaget ska fokusera på, då de på grund av sitt 

volymvärde har en stor påverkan på den totala kapitalbindningen. Dessa artiklar bör 

styras noggrant med hjälp av kanban och i mindre batchstorlekar, för att minska PIA och 

öka lageromsättningen. 

 

Kategori 2 - Minimera 

För att undvika att kapitalkrävande och icke frekventa artiklar i kategori 2 lagerhålls 

under längre perioder, bör styrning ske genom CONWIP.  Produktionen planeras tre 
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veckor i förväg, vilket ger möjligheter att utjämna produktionen av dessa artiklar. 

Genom att en signal skickas ut i jämna intervall från produktionsplaneringen till 

förmontage under den kommande perioden kan överproduktion och överlager 

undvikas. Signalen kan vara i form av anpassningsbara kanban-kort där antalet 

defineras enligt behovet. 

 

Kategori 3 - Säkerställa 

Eftersom artiklarna är frekventa men inte kapitalkrävande, ska de alltid finns i lager. För 

att säkerställa en hög tillgänglighet av artiklarna i kategori 3, bör de styras med hjälp av 

ett tvålådesystem. Två lådor placeras i ett led på avsedd plats i huvudmontaget. Då den 

främre lådan är förbrukad skickas ett kanban-kort till förmontaget, vilket signalerar att 

ett behov har uppstått. 

 

Kategori 4 - Minimera/Säkerställa/Eliminera 

De artiklar som finns i kategori 4 kan styras på ett liknande vis som artiklarna i kategori 

2. Här kan ett säkerhetslager som täcker oväntade behov existera, eftersom dessa 

artiklar inte är lika kapitalkrävande. Antalet artiklar i säkerhetslagret för en given 

produkt bör bestämmas genom att bedöma risken för att en artikel inte återkommer och 

därför måste kasseras. Det viktiga är att produktionen inte blir stillastående på grund av 

avsaknaden av dessa artiklar. Företaget bör även på sikt försöka ersätta artiklar som är 

väldigt sällan förekommande med standardkomponenter, vilket underlättar 

materialhanteringen.  

 

Supermarketen för artiklarna ska vara placerad i direkt anslutning till 

huvudmonteringen för att operatörerna i denna process ska maximera sin 

värdeskapande tid. Operatörerna kommer endast att placera kanban-korten i avsedd 

behållare vid huvudmonteringen. Samtliga kanban-kort som används kommer vara av 

typen produktions-kanban. 

 

Eftersom körplanen för förmontaget elimineras vid införandet av ett dragande system, 

måste produktionen styras på ett annat vis. Detta kan göras med införandet av en 

utjämningsbox, som talar om i vilken ordning de olika artiklarna ska tillverkas. 
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Utjämningsboxen kan vara en tavla, med fack där kanban-kort ska placeras. Tavlans 

horisontella axel är indelad i olika tidsintervaller, som berättar för operatörerna när de 

bör starta tillverkningen av en viss artikel. Den vertikala axeln är indelad i de olika 

artikelgrupperna. Korten samlas in från huvudmontaget vid en given tidpunkt under 

dagen, och placeras i facken enligt ett utjämnat mönster sett till typ av artikel. Denna typ 

av lösning erbjuder en visuell behovsuppdatering, trots att supermarketen inte står i 

anslutning till den levererande processen.  

 

Figur 18. Illustration av en utjämningsbox. 

Genom att inte producera stora kvantiteter av en viss artikel vid samma tillfälle, utan 

jämna ut produktionen över tiden, skapas en känsla av takt. De förkalkylerade 

cykeltiderna har visat sig skilja sig från de verkliga cykeltiderna. För säkerställa att 

operatörerna har tid att producera de avsedda artiklarna i ett givet intervall, måste 

dessa tider justeras så att de stämmer överens med de cykeltider som existerar i 

verkligheten.  

 

Körplanen för svetsprocessen kommer även att elimineras när ett dragande system 

införs. Den aktuella processen förser endast de två dörrarna i förmontaget med artiklar. 

Detta ger en hög och jämn efterfrågan, vilket förespråkar en kanban-styrning. 

Styrningen av processen kräver ingen utjämningsbox, utan kanban skickas vid behov.   

 

Utifrån diskussionen har forskarna kommit fram till följande rekommendationer.  
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Rekommendation 1: Skicka endast kundens order till pacemakern 

(huvudmonteringen). 

Förväntat resultat: Undviker suboptimering av enskilda processer.  

 

Rekommendation 2: Implementera ett FIFU-flöde med begränsning från 

huvudmonteringen och nedströms. 

Förväntat resultat: Reducerar PIA, genomloppstid, ledtid och kapitalbindningen, samt 

frigör yta. 

 

Rekommendation 3: Kombinera packning och kvalitetskontroll till en station. 

Förväntat resultat: Eliminering av ett onödigt arbetsmoment. 

 

Rekommendation 4: Utjämna arbetskapaciteten under året i förhållande till 

kundbehovet genom att utnyttja kollektivavtalet. 

Förväntat resultat: Ökar flexibilitet mot variationer i kundbehov, mindre 

övertidskostnader, jämnare belastning för operatörer under året. 

 

Rekommendation 5: Implementera ett dragande system från förmontaget och 

uppströms. 

Förväntat resultat: Låter det verkliga kundbehovet styra, undviker överproduktion, 

reducerar PIA och kapitalbindning, samt frigör yta. 

 

Rekommendation 6: Styr artiklarna i förmontaget med hjälp av utjämningsbox, och 

med avseende på artikelklassificeringen. 

Kategori 1: Kanban 

Kategori 2: CONWIP 

Kategori 3: Tvålådesystem 

Kategori 4: CONWIP med säkerhetslager 

Förväntat resultat: Utjämnar produktionen i förmontaget, undviker överproduktion, 

reducerar PIA och kapitalbindning, samt frigör yta. 
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Rekommendation 7: Fastställ de verkliga cykeltiderna för artiklarna i förmontaget. 

Förväntat resultat: Skapar förutsättningar för att utjämningsboxen skall fungera 

framgångsrikt. 

Härefter följer det framtida tillståndet efter införandet av de rekommendationer som 

ovan nämnts. 

 

 

Figur 19. Framtida tillstånd för maskinen 46-4-303. 
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Figur 20. Framtida tillstånd för dörren till maskinerna 46-4 och 46T. 
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8. Slutsats 

I slutsatsen delger forskarna hur målen är uppnådda, samt svaret på frågeställningen. Sist i 

avsnittet ger forskarna rekommendationer för vidare forskning inom området.  

 

8.1 Måluppfyllnad 

Här följer en kort diskussion hur delmålen har uppfyllts, som var uppsatta för uppnå 

syften och svara på forskningsfrågan. 

 

- Skapa en förståelse för valda metoder och teorier samt beskriva hur de används  

För att uppnå en omfattande kunskapbas har ett brett urval av litteratur, samt aktuell 

forskning inom området studerats . Detta presenterades i metod-, respektive 

teorikapitlet. 

 

- Kartlägga ett tillverkande företags nuvarande värdeflöde 

Kartläggningen har gjorts i form av en värdeflödesanalys som resulterade i en karta över 

värdeflödet för maskinen 46-4-303 (Figur 12), samt en karta över värdeflödet för 

dörren till maskinerna 46-4 och 46T (Figur 13). Detta gav en övergriplig bild av 

företaget nuvarande tillstånd som vidare kunde analyseras. 

 

- Identifiera problem i det nuvarande värdeflödet  

Med hjälp av värdflödesanalysen och ytterligare empirisk information, kunde nuläget 

analyseras utifrån den utvalda teorin. Problemen i det nuvarande värdeflödet 

sammanfattas i resultatkapitlet. 

 

- Föreslå lösningar och presentera ett framtida tillstånd 

För att lösa de identifierade problemområdena, har det förts en diskussion som 

resulterat i rekommendationer för det aktuella värdeflödet. Värdeflödeskartor över ett 

framtida tillstånd presenteras i figur 19 och figur 20. 
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8.2 Svar på frågeställning 

Utifrån problemformuleringen har forskarna kommit fram till en frågeställning som nu 

kan besvaras. 

 

Hur kan ett tillverkande företag förbättra värdeflödet mellan interna processer? 

 

Det traditionella tryckande produktionssystemet skapar ett värdeflöde med stora 

slöserier, som kan undvikas genom att utgå ifrån kundens behov. För att hantera 

variationen i kundefterfrågan utan fluktuerande arbetsbelastning, måste 

genomloppstiden mellan processer i värdeflödet reduceras. På så vis sänks ledtiden, 

vilket ökar flexibiliteten mot kund och skapar förutsättningar för utjämmning av 

produktionsvolymen, samt en jämnare belastning. Värdeflödesanalys har bevisats vara 

ett effektivt verktyg för att identifiera slöseri och, i kombination med principer inom 

lean produktion, generera möjligheter  för en reducerad genomloppstid. 

 

Studien har även visat att företag med bred produktflora inte bör styra samtliga artiklar 

på liknande sätt. För att uppnå ett resurssnålt värdeflöde bör de utnyttja en 

differentierad styrning och fokusera på de artiklar som har störst påverkan på 

resultatet. 

8.3 Rekommendationer för vidare forskning 

Studien innefattar hur en nulägeskartläggning och ett framtida tillstånd värdeflöde kan 

upprättas. Därför anser forskarna att framtida forskningsmöjligheter är förslagsvis att 

utreda hur företag  kan utveckla en handlingsplan för att uppnå ett uppsatt måltillstånd. 

Implementering av ett dragande system kommer att påverka hur ett företag måste köpa 

in sina artiklar. Vidare forskning kan även utreda hur införandet av ett dragande system 

påverkar inköpsfunktionen. 
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10. Appendix 

Appdendix 1. Klassificerade förmontage med dess nyckelinformation. 
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