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Sammanfattning 

I dagens producerande företag blir konkurrenssituationen allt mer global, komplex och 

hård. Produktionsanläggningar med hög produktivitet tenderar att växa snabbare och är 

mera benägna att överleva. Genom ökad produktivitet ökar också konkurrenskraften. 

Detta ställer allt större krav på en ekonomisk och effektiv produktionsverksamhet i alla 

avseenden för att skapa långsiktig lönsamhet. Där av framställdes undersökningsfrågan:  

Hur kan ett producerande företag effektivisera värdeflödet inom sin produktionsprocess?  

Syftet med den här fallstudien är att öka förståelsen för hur ett producerande företag kan 

effektivisera värdeflödet inom sina produktionsprocesser. Genom ökad förståelse av det 

aktuella läget på fallföretaget kunde förbättringar för en framtida effektivare produktion, 

där icke värdeskapande aktiviteter minskat föreslås. Fallstudien utfördes på Klöfver AB, 

som bland annat tillverkar och förädlar metalldetaljer. Den här studien avgränsas till att 

följa och kartlägga flödet för en specifik detalj. 

För att genomföra fallstudien studerades befintlig teori för att få en teoretisk grund att 

utgå ifrån. Genom denna teori genererades sedan en analysmodell som har legat som 

grund för studien. Analysmodellen strukturerade studiens utformning och bestämde 

vilken empirisk information som skulle samlas in från fallföretaget. För att förstå och 

beskriva det nuvarande tillståndet på företaget kartlades produktionsprocessen för den 

specifika produkten. Kartläggningen gjordes genom mätningar, observationer och 

intervjuer där varje operation i produktionsprocessen granskades. Med hjälp utav den 

empiriska informationen kunde en analys göras mot den teoretiska grunden och skillnader 

kunde genereras. Med utgångspunkt från en värdeflödesanalys kunde värdeskapande och 

icke värdeskapande aktiviteter i produktionsprocessen identifieras. De icke 

värdeskapande aktiviteterna kunde identifieras som flera olika slöserier som påverkar 

fallföretaget negativt. Genom övriga observationer kunde även brister så som 

osystematiskt arbete och stökig miljö på fallföretaget identifieras. 

De resultat som studiens analys genererade visar att fallföretaget bör implementera 5S 

och korta ställtiderna med hjälp av SMED. På detta sätt så blir fallföretaget mera 

konkurrenskraftigt. I Studiens avslutande del besvaras undersökningsfrågan med hjälp av 

generella slutsatser som studien genererat.  
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Summary 

In today’s manufacturing companies the competitive situation gets increasingly global, 

complex and hard. Manufacturing plants with high productivity tends to grow faster and 

are more likely to survive. An increased productivity leads to an increased 

competitiveness. This creates increasing demands on economic and efficient production 

activities in all aspects to create long- term profitability.  Leads to the survey question:  

How can a producing company achieve efficient value flow in their production 

processes? 

The purpose with this case study is to increase the understanding of how a manufacturing 

company can get a more effective value stream in their production processes. Through an 

increased understanding about the current state at the case company, improvements for a 

future more efficient production where non- value adding activities have been reduced 

could be suggested. This case study was conducted at Klövfer AB, which among other 

things produces and refines metal parts. This study is delimited to follow and map a 

specific part. To conduct the case study existing theories was examined to obtain a 

theoretical basis to work from. These theories generated an analytical model which has 

been the base for this case study. The analytical model structured the design of the study 

and decided which type of empirical information that would be collected from the case 

company. In order to understand and describe the current state at the case company the 

production process of the specific product was mapped. The survey was done through 

measurements, observations and interviews in which every operation was examined 

carefully. With the help of the empirical data an analysis could be done against the theory 

and differences could be generated. Based on a value stream analysis value and non- 

value adding activities could be identified in the production process. The non- value 

adding activities could be identified as different wastes that affect the case company in a 

negative way. Other observations were made and flaws like unsystematic work and an 

untidy environment at the company could be identified as well. The results that the 

analysis from the study generated show that the case company should implement 5S and 

reduce downtime using SMED. This will make the case company more competitive. In 

the study’s final part the survey question will be answered by general conclusions the 

study have generated.  
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Abstract 

Denna fallstudie har utfört på Klöfver AB och syftet med studien är att öka förståelsen 

hur ett producerande företag kan effektivisera värdeflödet inom sina 

produktionsprocesser. 

Först kartlades det nuvarande läget i produktionen på företaget. Med utgångspunkt från 

en värdeflödesanalys kunde sedan värdeskapande och icke värdeskapande aktivitet 

identifieras. De icke värdeskapande aktiviteterna kategoriserades som olika typer av 

slöserier. Även övriga observationer visade att företaget jobbar på ett ostrukturerat sätt 

och att det förekommer en stökig miljö på företaget. 

I studiens slut genereras förbättringsförslag som grundar sig i studiens resultat och det 

beskrivs hur dessa förbättringsförslag kommer att påverka företaget. 

Undersökningsfrågan kommer att besvaras med hjälp av generella slutsatser som studien 

genererat.  

 

Nyckelord 

Producerande företag, Värdeflöde, Värdeflödesanalys, Lean production, Slöserier, 5S, 

SMED,  
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1. Introduktion  
I följande avsnitt kommer bakgrund, problemformulering, frågeställning, syfte och 

avgränsningar för studien att presenteras. 

1.1 Bakgrund 

I dagens producerande företag blir konkurrenssituationen allt mer global, komplex och hård, 

produktlivscyklerna allt kortare, kundernas krav blir mer och mer detaljerade och 

differentierade och omvärldens bevakning av företagen blir allt noggrannare. För att stödja sin 

konkurrenskraft på de utvalda marknaderna måste företagen sträva efter att bli allt mer 

framgångsrika inom alla de kompetensområden de förfogar över. Alla dessa faktorer ställer 

tillsammans allt större krav på en ekonomisk och effektiv produktionsverksamhet i alla 

avseenden för att skapa långsiktig lönsamhet (Olhager, 2013). 

Petersson, et al. (2009) hävdar att ökad produktivitet är en gemensam nämnare för att 

tillgodose såväl krav från ägare och krav från kunder. De menar också att både forskare och 

företagsledare ger signaler om att det finns stora möjligheter för industrin att öka 

produktiviteten, det kan i många fall handla om så mycket som 50 procent. 

Produktionsanläggningar med hög produktivitet tenderar att växa snabbare och är mer 

benägna att överleva (Weng, et al. 2014). 

Schmidtke, et al. (2014) menar att konkurrenskraft är nyckeln till att lyckas för ett 

tillverkande företag. Eftersom lågkostnadsländer växer i ökad takt ställs hårdare krav på 

industriella tillverkare inom EU att bli mer innovativa, effektiva och flexibla. Den japanska 

Lean- filosofin är en beprövad metod för att öka produktiviteten (Powell, et al. 2013). Genom 

ökad produktivitet ökar också konkurrenskraften (Schmidtke, et al. 2014). 

Lean konceptet har hämtats från Toyota Production System (TPS), som är namnet på Toyotas 

produktionssystem. Dess främsta avsikt är att utveckla produktionsmiljöer till att bli 

kostnadsoptimerade genom eliminering av icke värdeskapande aktiviteter. TPS mål är att 

minska lager samt kassationer till lägsta möjliga nivå samt att sikta på att ha cykeltider som är 

lika med den så kallade taktiden, vilken definieras som kundens efterfrågan (Schmidtke, et al. 

2014). Longoni, et al. (2013) menar arbetsmiljöer som betraktas som Lean har en positiv 

inverkan på medarbetares beteenden, säkerhet och operativa resultat. 
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1.2 Problemformulering 

Många företag befinner sig idag fortfarande i det traditionella massproduktionstänket. Vilket 

framförallt går ut på att åstadkomma högt utnyttjande av arbetarna som utför manuellt arbete, 

och ur alla maskiner, för att få ner styckkostnaden så mycket som möjligt för varje producerad 

enhet. Vid organisering av utrustning och processer är svaret för dessa företag enkelt: Placera 

samma slags maskiner och människor med samma kompetens i team och försöka maximera 

utnyttjandet i dessa. Denna variant av produktionsupplägg kallas för en funktionell verkstad 

(Liker, 2009). Vid en funktionell verkstad bildas komplexa materialflöden vilket bidrar till 

osäkra genomloppstider samt många interna transporter (Olhager, 2013). Ett företag som 

massproducerar bäddar för överproduktion, vilket i sin tur kommer att leda till stora lager som 

ligger till ingen nytta. Dessa onödiga lager tar upp värdefull fabriksyta, binder kapital och 

viktigast av allt, de döljer problem (Liker, 2009). 

Vid massproduktion skapas ett tryckande flöde genom produktionsprocessen vilket ofta leder 

till överproduktion. Genom att identifiera kundefterfrågan i form av takttid kan en uppfattning 

fås om hur mycket marknaden kräver i fråga om produktion. Tanken är att takttiden skall 

bestämma flödeshastigheten och på så sätt skapa ett balanserat flöde genom hela produktionen 

för att motverka överproduktion. Genom att tillverka efter kundefterfrågan kan ett dragande 

system i produktionen uppnås, vilket leder till mer flexibilitet och effektiva flöden (Olhager, 

2013). 

En effektiv process är designad på det sättet att den ska ge värde till kunden i fråga och bör 

inte innehålla icke värdeskapande aktiviteter och lager som pådrar företaget onödiga 

kostnader (O’Regan, et al. 2005). 

1.2.1 Frågeställning  

Hur kan ett producerande företag effektivisera värdeflödet inom sin produktionsprocess?    

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att få en djupare förståelse hur värdeflödet kan effektiviseras inom 

ett producerande företag. 

1.4 Avgränsningar  

Denna fallstudie har begränsats till att handla om värdeflödesanalys och hur det är möjligt att 

eliminera tillhörande slöserier runt det. Studien har avgränsats till att följa och kartlägga 

flödet för en produkt som fallföretaget tillverkar. Fallstudien har avgränsats till ett företag.   
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2. Metodologi 
I detta avsnitt kommer studiens metodologi att presenteras, så som val av vetenskapligt 

synsätt, angreppsätt, forskningsmetod och sanningskriterier.    

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Metodologi är läran om tillvägagångssätt vid genomförande av vetenskapliga studier. Det 

finns två huvudsakliga tillvägagångssätt, positivismen och hermeneutiken (Frejes & 

Thornberg, 2011). 

2.1.1 Positivistiskt 

Positivismen uppkom under 1800- talet av sociologen Auguste Comte som i sina arbeten både 

i större och mindre format ville skapa en vetenskaplig metodologi som var lika för alla 

vetenskaper (Hartman, 2004). Positivism innefattar att vetenskaplig kunskap har sin grund i 

iakttagelser som ska vara tillförlitlig och logiskt provbar i hypoteser (Patel & Davidson, 

2011).  

 

Inom Positivismen studeras helheten i ett problem, men det kan alltid studeras genom att 

reducera det till delarna i problemet och studera beståndsdelarna var för sig. Samtidigt som 

forskarens förhållningssätt till forskningsobjektet ska vara neutralt, ska forskaren kunna bytas 

ut och resultatet av forskningsarbetet ska ändå bli det samma (Patel & Davidson, 2011).  

 

Eftersom det främst var vetenskapsmän som använde sig av positivismen så formulerades de 

uppkomna hypoteser och teorier i form av matematiska formler (Patel & Davidson, 2011). 

Positivismen kan ses som en vetenskapsteori där vetenskaplig kunskap utgörs av de teorier 

den är uppbyggd på, vilka innehåller termer som refererar till mätbara företeelser och satser 

som anger sambandet mellan dessa företeelser (Hartman, 2004).   

2.1.2 Hermeneutiskt 

Hermeneutiken kan sägas vara positivismens raka motsats. Hermeneutiken menar snarare att 

det går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv 

kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors handlingar (Patel & 

Davidson, 2011).   

 

Den hermeneutiska vetenskapen strävar således efter förståelse för hur människor uppfattar 

världen. Dessa uppfattningar kan inte mätas, utan måste tolka människans beteende för att nå 

en förståelse för hur de uppfattar världen. Därför blir det positivistiska sättet att arbeta 

kraftlöst när det kommer till att nå förståelse för människors agerande (Hartman, 2011). 
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Hermeneutiken har fått stå för de kvalitativa förståelse- och tolkningssystem med en 

forskarroll där forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt och engagerat. Eftersom 

hermeneutik är en mångfasetterad företeelse i vetenskapssamhället är det svårt att exakt 

beskriva vad som kännetecknar en hermeneutisk ståndpunkt (Patel & Davidson, 2011).  

2.1.3 Vårt vetenskapliga synsätt  

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att effektivisera värdeflödet samtidigt som 

slöserier elimineras. För att kunna förbättra måste forskaren först skapa sig en djupare 

förståelse genom att tolka och analysera insamlad information, denna förståelse måste byggas 

på tillitlig information och fakta därav kommer forskarnas vetenskapliga synsätt att vara en 

blandning mellan det hermeneutiska och positivistiska synsättet i studien.  

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Inom den vetenskapliga forskningen kretsar många problem kring hur teorin skall relateras till 

verkligheten. De förekommande vetenskapliga angreppssätt som presenteras här är induktion, 

deduktion och abduktion (Patel & Davidson, 2011). 

2.2.1 Induktion 

Det induktiva angreppssättet bygger på att forskaren samlar in empirisk information och 

sedan använder denna för att forma egna teorier inom det valda området. Syftet med detta 

angreppssätt är att utforma nya teorier med hjälp av den empiriska informationen istället för 

att koppla den till redan befintliga teorier. Problemet med detta angreppssätt är att det inte ger 

någon större uppfattning om den utformade teorins generaliserbarhet eftersom den insamlade 

informationen möjligtvis bara gäller för den specifika situationen. Objektiviteten vid detta 

angreppsätt är generellt lägre eftersom teorierna som forskaren skapar kommer att vinklas 

efter dennes egna subjektiva uppfattningar (Patel & Davidson, 2011). 

2.2.2 Deduktion 

Det deduktiva angreppssättet utgår från användandet av redan generella accepterade teorier, 

principer och uppfattningar som sedan tillämpas för att förklara ett särskilt fenomen eller en 

viss händelse (Depoy & Gitlin, 1994). 

Vid det deduktiva arbetssättet ska en redan existerande teori bestämma vilken empirisk 

information som ska samlas in, hur denna information skall tolkas samt hur resultatet och 

slutsatser kan återkopplas till den valda teorin. Eftersom befintliga teorier används vid 

deduktivt arbete anses objektiviteten vara hög då forskaren inte påverkas av egna 
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uppfattningar och känslor för att på så sätt bli vinklad i sin forskning. Den generella svagheten 

vid detta arbetssätt ligger i att nya upptäckter kan gå förlorade då forskaren endast riktar sig 

mot den befintliga teorin (Patel & Davidson, 2011). 

2.2.3 Abduktion 

Abduktion är en kombination av induktion och deduktion. Det abduktiva arbetet inleds med 

en induktiv fas där forskaren samlar empirisk data för att formulera och fastställa en teori för 

ett visst specifikt fall. Den deduktiva fasen inleds då forskaren applicerar föregående teori på 

nya fall. Genom att detta görs kan den ursprungliga teorin utvecklas och kompletteras för att 

bli mer generell. Vid användning av enbart induktion eller deduktion finns risk att forskaren 

låser sig i sin forskning, vilket inte är fallet vid användning av abduktion. Detta arbetssätt 

medför dock risken att forskaren omedvetet väljer ut sina studieobjekt då denne kan påverkas 

av tidigare erfarenheter och upplevelser. Detta innebär att forskaren blir partisk och kan 

utesluta alternativa tolkningar (Patel & Davidson, 2011). 

2.2.4 Vårt vetenskapliga angreppssätt 

I denna studie har forskarna arbetat efter det abduktiva angreppssättet. Vid studiens början 

fokuserade forskarna på att observera och samla information för att skapa sig en bild av hur 

problemformuleringen skulle formas. Detta inledande skede kan liknas vid ett induktivt 

angreppssätt. När problemformuleringen hade utformats användes existerande teorier för att 

förstå vilken typ av information som skulle samlas in. När en bild över det rådande läget 

skapats kunde forskarna anpassa de befintliga teorierna för att komma fram till slutsatser för 

problemet. Detta senare skede kan liknas vid ett mer deduktivt angreppssätt. 

2.3 Forskningsmetod 

Det finns två typer av metoder som kan användas för att bearbeta insamlad data, den 

kvalitativa- och kvantitativa metoden (Bryman & Bell, 2011).  

2.3.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod är en metod där forskaren beskriver verkligheten genom “orddata” (Fejes & 

Thornberg, 2011). Den kvalitativa metoden utgår från det studerande subjektets perspektiv, 

följaktligen så studerar en kvalitativ metod saker i deras naturliga omgivning och försöker 

förstå, eller tolka, fenomenet utifrån den innebörd som människor har gett dem (Alvesson & 

Sköldberg, 2008).  

 

Den kvalitativa metoden bygger på analysering av all data som har samlats in via språkliga 

utsagor exempelvis inspelningar av vardagligt prat, intervjuer eller observerade beteenden i 
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socialt samspel. Den kvalitativa metodens önskemål här är att få en djupare förståelse för 

egenskaperna eller karaktären på det fenomen som observerats. Alltså den kvalitativa 

metoden syftar till att förstå objektet (Fejes & Thornberg, 2011). 

2.3.2 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod är en metod där forskaren använder insamlad sifferdata för att beskriva 

verkligheten genom analys med hjälp av diverse statistiska metoder (Fejes & Thornberg, 

2011). Kvantitativ metod har en logisk struktur, där teorin bidrar till hur forskaren utformar 

hypoteser som härletts utifrån generella teorier (Bryman, 1997). 

 

Kvantitativ metod används funktionellt när forskaren ska betrakta flera mindre grupper av t.ex 

kategorier, dimensioner eller variabler av något och se vilka förändringar som ger ett 

annorlunda utfall på resultatet, vilket forskaren vill redovisa numeriskt. Den kvantitativa 

metoden syftar till att förklara objektet (Fejes & Thornberg, 2011).  

2.3.3 Vår forskningsmetod 

Under studiens gång har både den kvalitativa och den kvantitativa metoden utnyttjats. Den 

kvantitativa metoden har vid olika tillfällen varit användbar när forskarna har studerat 

forskningsobjektet för att grundligare kunna förklara objektet genom att analysera den 

insamlade data som har införskaffats under studiens varaktighet. Den kvalitativa metoden har 

kommit till användning när forskarna har velat förstå forskningsobjektet bättre, vilket har 

skett genom insamling av språkliga utsagor så som intervjuer. 

2.4 Datainsamling  

Det finns olika sätt att samla in information på för att kunna besvara en frågeställning. Det är 

möjligt att använda sig av befintliga dokument, observationer eller intervjuer. Dessa metoder 

kan anses vara bättre eller sämre beroende på vilken situation forskaren befinner sig i (Patel & 

Davidson, 2011). Det finns två olika typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata 

är data som ej har blivit behandlad, alltså förstahandsdata. Primärdata samlas in via 

observationer, enkäter eller intervjuer under en viss tidsperiod (Bell, 2006). Sekundärdata är 

data som har blivit tolkad, omgjord och influerad. Det är data som bygger på primärdata, dock 

är sekundärdata mindre pålitlig eftersom den har blivit tolkad och omgjord av forskare (Bell, 

2006). Sekundärdata kan hämtas ur register och databaser (Patel & Davidson, 2011).    

2.4.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie är en sammanställning av olika böcker, vetenskapliga artiklar och insamlad 

information från andra källor. Studien är specifik inom ett visst område där studien fördjupas, 
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inom vissa studier har materialet som använts tolkats på ett visst sätt för att passa studien, 

vilket medför att all information i en litteraturstudie inte alltid är helt pålitlig (Bergsten, 

2002). 

2.4.2 Dokument  

Ett dokument är något som förekommer i många olika former, det finns skriftliga-, statistiska-

, bild- och ljuddokument. Det traditionella dokumentet var nedtecknat eller tryckt, tack vare 

dagens teknik behöver inte alla dessa dokument vara i pappersform (Patel & Davidson, 2011). 

2.4.3 Observation 

Observationer är det främsta medel för att hämta information från omvärlden. Observationer 

är framförallt användbara när forskaren ska samla in information inom områden som berör 

beteenden och skeenden i naturliga situationer. Den allra främsta användningen har denna 

metod fått i samband med explorativa undersökningar, där den erhållna kunskapen lägger 

grunden för fortsatta studier. Observationerna måste vara systematiskt planerade, den erhållna 

informationen måste registreras systematiskt så att krav som ställs på en vetenskaplig teknik 

uppfylls (Patel & Davidson, 2011). 

 

När observationer utförs av två skilda individer måste ett observationsschema användas om 

samma objekt ska studeras. Om utfallet blir identiskt för båda individerna så har en 

funktionell metod använts (Denscombe, 2004). 

2.4.4 Intervju 

En intervju är en konversation mellan två personer, intervjuare och respondent, då den 

vanligaste formen av intervju är ett möte mellan två personer. Intervjun kan även utföras via 

telefonsamtal eller mail. Eftersom vi inte kan observera känslor, tankar och avsikter, vi kan 

heller inte observera handlingar som har utförts för länge sedan så vi måste intervjua 

personerna, syftet med att intervjua är följaktligen att göra det möjligt för oss att inta en annan 

människas perspektiv och samla in användbar information (Merriam, 2011). 

 

Det finns tre olika former av intervjuer, strukturerad intervju utgår ifrån ett förberett 

frågeformulär som intervjun kommer att följa. Den semistrukturerade intervjun utgår också 

från ett frågeformulär, det ställs även enskilda följdfrågor som anses vara relevanta. I den 

ostrukturerade intervjun börjar intervjun med ett par förutbestämda frågor sedan så får 

intervjun fortsätta på en obestämd bana (Bell, 2006). 
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2.4.5 Val av datainsamlingsmetod 

Datainsamling har skett kontinuerligt under hela studiens gång, forskarna har använt sig av ett 

antal olika insamlingsmetoder så som observationer och intervjuer. För att skapa en förståelse 

för verksamheten och produktionen har ostrukturerade intervjuer och observationen använts 

eftersom dessa metoder var det mest lämpade för att få rätt information. För att hitta lämpliga 

teorier och vetenskapliga artiklar har litteraturstudier samt artikelsökning via databaser 

använts. För att få information från företaget som har varit svår att få fram genom bara 

observationer och mätningar på grund av att dessa hade blivit allt för tidskrävande, har 

dokumentation från företagets affärssystem använts. Lagertider, stämpling för processer samt 

orderstorlekar ingår i denna information. Det har förekommit primärdata som forskaren själv 

har samlat in för att få så tillförlitligt material som möjligt. Primärdata har först och främst 

samlats in som empirisk data genom mätningar, observationer och ostrukturerade intervjuer 

som forskarna genomfört på egen hand. Sekundärdata har samlats både som teoretisk data 

genom litteraturstudier och artikelsökning, samt för empirisk data genom insamling av 

information från företagets affärssystem. 

2.5 Urval 

Vid insamling av data uppstår problemet att det inte går att samla in all data som ingår i 

forskningsområdet. Därför hänvisas forskare att göra ett urval av data för att få en del av all 

data inom forskningsområdet, i förhoppning om att denna del ska representera mängden av all 

data i forskningsområdet. För att få en representativ bild av hela forskningsområdet måste 

urvalet av data göras noggrant, eftersom det inte går att ta för givet att data som samlats in ger 

en representativ bild av hela forskningsområdet. Det finns två typer av urvalstekniker att 

använda: sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval (Denscombe, 2009). 

2.5.1 Sannolikhetsurval 

Sannolikhetsurval grundar sig på tanken att de enheter eller människor som ingår i urvalet har 

valts ut eftersom forskaren har övertygelsen att detta urval sannolikt ger en representativ 

översikt över de enheter eller människor som ingår i urvalsunderlaget som undersöks 

(Denscombe, 2009). 

Det huvudsakliga villkoret för ett sannolikhetsurval är att sannolikheten för en enhet att 

komma med i urvalet ska vara känd, oberoende av vilken enhet det är i urvalsunderlaget. 

Dock spelar det ingen roll hur sannolikheten kan variera för de enheter i urvalsunderlaget som 

kan väljas ut (Holme & Solvang, 1997). 
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2.5.2 Icke sannolikhetsurval 

Förekommande fenomen kan vara att forskaren anser det vara svårt eller icke önskvärt att 

göra ett sannolikhetsurval. För att förbigå dessa förhållanden kan ett icke sannolikhetsurval 

tillämpas. Vid denna typ av urval förbiser från regeln att varje enhet i urvalsunderlaget ska ha 

lika stor chans att komma med i urvalet. Detta innebär att när ett icke sannolikhetsurval görs 

väljs de människor eller enhet som skall vara med i urvalet inte ut på sannolikhetsmässiga 

grunder (Denscombe, 2009). 

Subjektivt urval är en icke sannolikhet urvalsmetod där forskaren själv bestämmer vilket urval 

som skall göras. Vid situationer där forskaren har kännedom om undersökningsområdet kan 

hen medvetet bestämma att välja ut de fenomen eller människor som skall undersökas för att 

komma åt de data som hen anser vara mest värdefull för forskningen. Att forskaren kan vända 

sig direkt till de personer eller enheter som hen anser vara vitala för forskningen är en fördel 

med subjektivt urval (Denscombe, 2009). 

2.5.3 Studiens urval 

I denna studie användes icke sannolikhetsurval som urvalsmetod. Eftersom det är ett specifikt 

problem som skall undersökas har information/data valts ut subjektivt efter forskarnas 

kunskap. 

2.6. Sanningskriterier 

Oberoende av vilken metod som används för insamling av information är det av stor vikt att 

kritiskt granska den information som erhålls. Detta för att avgöra hur pålitlig och godtagbar 

informationen är så forskningen kan anses som trovärdig (Bell, 2005). 

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär hur tillförlitlig och repeterbar en forskning anses vara. Slutsatsen av 

forskningen anses vara tillförlitlig då samma forskning ger identiska resultat om och om igen 

då slumpmässiga variationer ej inträffar (Trochim, 2006). 

Tillförlitligheten på den insamlade informationen beror på vilka metoder som använts. Dessa 

metoder skall vara stabila och inte felaktigt återge den information som samlats in. Där av är 

det viktigt att kritisk undersöka de metoder som används. Forskarna måste säkerställa att 

resultaten som erhålls inte varierar på grund av forskningsinstrumenten då de används 

(Denscombe, 2004). 
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2.6.2 Validitet 

Validitet berör frågan om huruvida insamlad data verkligen mäter det forskaren påstår 

(Bryman & Bell, 2013). Hög validitet förutsätter att forskaren kan påvisa att hens data eller 

analyser är rotade i sådant som är relevant, pålitligt och verkligt. Hög validitet ger en 

indikation på att forskningen inte grundats på bristfällig data och felaktiga tolkningar 

(Denscombe, 2004). 

Tre typer av validitet som förekommer är extern validitet, intern validitet och 

begreppsvaliditet. Dessa beskrivs nedan: 

 Extern validitet - hänvisar till forskningsresultatets generaliserbarhet. Skulle samma 

resultat uppnås om samma frågeställning använts av någon annan vid andra tider och 

platser (Trochim, 2006). 

 Intern validitet – hänvisar till frågor där orsakssamband förekommer. Frågan som 

ställs är om en slutsats som innehåller ett orsak- verkan samband mellan två eller fler 

faktorer är trovärdig eller ej (Bryman & Bell, 2013). 

 Begreppsvaliditet – refererar till vilken grad slutsatser är berättigade i förhållande till 

vilka metoder som används. Användes de avsedda metoderna och samlades korrekt 

data in (Trochim, 2006). 

2.6.3 Våra sanningskriterier 

Först och främst har forskarna ingen tidigare koppling till fallföretaget där studien utförs, 

detta innebär att granskning av produktionsflödet har skett objektivt och på ett opartiskt sätt 

där företagets egna åsikter inte beaktats. Vid insamling av information från litteratur har olika 

referenser använts för att få olika synvinklar på den information som samlats in. Genom att 

källkritiskt granskat de referenser som använts kan de anses som reliabla och validerade. 

Även vetenskapliga artiklar har studerats för att finna den senaste vetskapen inom det aktuella 

forskningsområdet. Vid intervjuer har de personer med mest kompetens inom det aktuella 

ämnet valts ut för att få så pålitlig och trovärdig respons som möjligt, dokumentation under 

intervjuerna förekom. Vid insamling av information via observationer och mätningar har 

dokumentering skett under tiden för att minska risken att information glöms bort eller 

misstolkas. För att få ett representativt och pålitligt utfall av de mätningar som utförts har 

mätningarna upprepats flertalet gånger. Även observationer har upprepats för samma process 

för att få en större förståelse samt att risken för misstolkning minskar. Detta gör 

datainsamlingen mer trovärdig och pålitlig. 
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Studiens slutsatser har formulerats så att de blir så generaliserbara som möjligt för att kunna 

appliceras på andra företag med liknande problem. De förbättringsförslag som studien 

genererat ses inte som lika generaliserbara då de påverkats av många faktorer som är unika för 

just det specifika fallföretaget. 
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3. Teori 
I detta avsnitt så kommer studiens valda teorier att presenteras.  

3.1 Produktionssystem 

Produktion är en process där produkter eller tjänster tillverkas genom en kombination av 

material, arbete och realkapital (Mattson, 1999). Med utgångspunkt från produktionssystemet 

innebär produktionslogistik planering, styrning, organisation, synkronisering och utveckling 

av det tillverkande företagets material- och resursflöde (Mattsson, 1999). Högt 

kapacitetsutnyttjande, korta genomloppstider och hög flexibilitet är den övergripande 

målsättningen när ett produktionssystem utformas (Olhager, 2013). 

3.2 Värdeflöde 

Ett värdeflöde är alla aktiviteter, sådana som skapar och sådana som inte skapar mervärde till 

produkten inom hela produktionsprocessen. Att kartlägga ett värdeflöde i sig är inte ett sätt att 

bli snabbare, bättre och mera resurssnål utan det är bara en metodik. Det som vill 

åstadkommas med en kartläggning är att få en bättre bild över det nuvarande värdeflödet och 

att det ska vara möjligt att kunna få en vision över ett önskvärt idealtillstånd, eller i alla fall ett 

förbättrat framtida tillstånd. Att ha en karta över det nuvarande tillståndet utan att ha tillgång 

till en karta över det framtida önskvärt idealtillstånd är inte till någon större nytta. Det är 

kartan över ett framtida förbättrat tillstånd som är den viktigaste (Rother & Shook, 2004). 

Det första steget som utförs är att rita en karta över det nuvarande tillståndet. Detta sker 

samtidigt som data samlas ute i fabriken, där all nödvändig information som behövs samlas in 

för att kunna forma ett framtida tillstånd. Idéer om potentiella förbättringar uppkommer när 

kartläggning av nuläget sker. Det bör observeras att arbete med nulägeskartan och 

framtidskartan sker samtidigt (Rother & Shook, 2004). 

Det sista steget som ska utföras är att göra förberedelser och att påbörja aktiviteter som skall 

utföras efter den upprättade förbättringsplanen. Denna plan bör inte omfatta mera än en A4-

sida. När den uppritade kartan och det faktiska tillståndet i fabriken överensstämmer är det 

dags att rita en ny karta över ett framtida tillstånd. Det är detta upprepande arbetsätt som i 

praktiken leder till ständiga förbättringar som är nödvändiga att implementera för att kunna 

åstadkomma en utvecklande och framgångsrik produktion. Detta arbetsätt med design av 

värdeflöden kan transformera hela verksamheten till att få en bättre prestationsförmåga 

(Rother & Shook, 2004). 
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3.2.1 Val av produktfamilj  

Inom en större del av alla verksamheter idag producerar många olika produkter. Det är i 

princip nästan omöjligt att analysera varje enskild produkt för sig och därefter skapa ett unikt 

flöde för respektive produkt. För att arbetet inte ska bli för komplext eller för tidskrävande så 

väljs det att arbeta med produktfamiljer istället för hela produktfloran. 

En produktfamilj är en gruppering av produkter där hänsyn ej har tagits till olika attribut 

såsom utseende, kundtillhörighet eller volym. En produktfamilj kännetecknas av att 

produkterna i familjen passerar samma processer eller operationer, företrädesvis i samma 

sekvens. För att det ska vara möjligt att bilda produktfamiljer så måste en analysering av 

produkternas flödesvägar göras. Sammanställningen av ett analysresultat kan ställas upp i en 

produkt/ processmatris där det är möjligt att utgöra produktfamiljerna (Petersson, et al. 2012).   

 

Figur 1: Illustrerande bild över hur exempel på produktfamiljer skulle kunna väljas ut 

(Pettersson, et al. 2012, s 118) 

När produktfamiljerna är identifierade kan deras respektive värdeflöden analyseras var för sig. 

På så sätt har den krävda arbetsinsatsen minskat, eftersom antalet produktfamiljer normalt är 

betydligt färre än antalet produkter (Petersson, et al. 2012).   

3.2.2 Nulägesbeskrivning 

En nulägesbeskrivning är möjligt att framställa på flera sätt, en av de enklare metoderna att 

göra detta är att ta ett blankt A3 ark och en blyertspenna och sedan börja skissa. 
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Materialflödena i nulägeskartan ska vara ritade från vänster till höger på den nedre delen av 

kartan. De ska även ritas in i den ordningsföljd som förädlingsprocessen utförs i, alltså inte i 

den fysiska placeringen av maskiner i fabriken. Det första som bör skissas ner är de olika 

processtegen, tillverkningsprocesserna. För att ange en process används en processruta, 

processrutan är till för att ange hur materialet förädlas. Att rita en ruta för varje processteg kan 

bli rörigt och alltför omfattande. Därför är det viktigt att välja rätt flöden och därefter är det 

möjligt att rita in de övriga flödena. En processruta används därför för att avgränsa ett område 

där materialet förädlas. När informationsinsamling sker längs flödet i fabriken skall även data 

samlas som behövs för att göra en karta över det framtida tillståndet. Därför ritas en faktaruta 

in under varje processruta. Det bör även observeras platser där eventuella material från 

produktens materialflöde kan samlas upp i mellanlager. Dessa platser är viktiga att identifiera 

på kartan, de visar nämligen vart flödet slutar. En symbol som används liknar en 

varningstriangel för att markera platsen och för att ange mellanlagrets storlek. När 

nulägeskartan ritas om så den överensstämmer med verkligheten, är nulägesbeskrivningen 

klar (Rother & Shook, 2004). 

3.2.3 Framtida tillstånd 

En av de största anledningarna till varför värdeflöden kartläggs idag är för att upptäcka 

orsakerna till slöserier och hur dessa kan elimineras genom att skapa ett effektivare framtida 

värdeflöde, ett bättre framtida tillstånd. Målet med ett framtida tillstånd är att kunna bygga 

upp flöde i fabriken där alla processer är direktlänkade till varandra, detta kan ske både 

genom att skapa ett dragande system eller att använd sig av ett kontinuerligt flöde. Genom att 

använda sig av detta system så kommer varje process, så långt som det är möjligt, att bara 

producera det som nästkommande process behöver och när den behöver det, varken för tidigt 

eller för sent (Rother & Shook, 2004). 

En del av alla de parametrar som kan orsaka slöserier inom ett nuvarande värdeflöde kan bero 

på produktens konstruktion, utformningen på processutrustningen eller att det är för stora 

avstånd mellan både maskiner och utrustning. Det är också relativt vanligt att utrustning och 

maskiner är fel placerade i fabriken. Det är inte alltid det är möjligt att omedelbart ändra på 

förhållandena i fabriken. Genom att börja med att utforma ett framtida tillstånd som bör 

innehålla given fakta så som: produktens design, processteknologier mm. 

Det första som bör göras är att så fort som möjligt ta bort alla former av slöserier som inte 

förorsakas av dessa förhållanden (Rother & Shook, 2004). Den frågan som bör ställas i 

sammanhanget när utformningen av framtida tillståndet tas fram är:  
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”Vad kan vi åstadkomma med det vi redan har?” 

(Rother & Shook, 2004, s.49) 

3.3 Lean production 

Uttrycket Lean production har sitt ursprung i Toyotas produktionssystem, även kallat TPS. 

Toyota utvecklade sitt produktionssystem efter andra världskriget då de med begränsade 

medel var tvungna att konkurrera med den västerländska produktiviteten hos exempelvis Ford 

(Liker, 2009). 

Det huvudsakliga syftet inom Lean filosofin är att eliminera alla typer av slöseri och fokusera 

på att skapa värde för kunden. De aktiviteter som inte tillför värde för kunden ses som 

slöserier. Fokus ligger också på att bara producera de produkter som behövs för tillfället. 

Genom att låta kunden bestämma efterfrågan på det som tillverkas kan ett sug skapas genom 

fabriken, istället för att trycka ut produkterna på marknaden (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Enligt Liker (2009) är dessa de 14 vägledande principerna inom Leanfilosofin, som även 

delas in i ”4P”. 

Långsiktigt tänkande 

1. Basera beslut på långsiktigt tänkande, även om det sker på bekostnad av kortsiktiga 

ekonomiska mål. 

Rätt process ger rätt resultat 

2. Skapa jämna processflöden som för upp problem till ytan 

3. Kundens efterfrågan skall styra så att överproduktion underviks 

4. Jämna ut arbetsbelastningen 

5. Bygg en kultur där de stoppar processer för att lösa problem, så att kvaliteten blir rätt 

från början 

6. Använd standardiserat arbetsätt som grund för ständiga förbättringar och 

medarbetarnas delaktighet 

7. Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda 

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

Tillför organisationen värde genom att utveckla medarbetare och samarbetspartners 

9. Utveckla ledare som förstår arbetet, följer Toyotas filosofi och lär ut denna 
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10. Utveckla fenomenala människor och team som följer företagets filosofi 

11. Respektera nätverket av leverantörer och partners genom att utmana dem och hjälpa 

dem att bli bättre 

Att outtröttligt söka grundorsaken till problemen driver på lärandet inom organisationen 

12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen 

13. Fatta beslut långsamt och i samtycke, överväg noga samtliga alternativ och verkställ 

beslutet snabbt 

14. Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra. 

 

Figur 2: Beskriver de 14 principerna inom Leanfilosofin (Liker, 2009, s 24) 

3.3.1 Just In Time  

Just in time (JIT) innehåller ett antal olika principer, redskap och tekniker som gör det möjligt 

att producera och leverera produkter i mindre kvantiteter med kortare ledtider. Huvudsakliga 

syftet med JIT är att leverera rätt antal produkter i rätt tid till rätt plats (Liker, 2013). Om detta 

kan uppfyllas kan väntetider undvikas, och om alla aktiviteter sker när de ska blir flödet 

väldigt förutsägbart och då uppkommer möjligheten till att kunna effektivisera (Petersson, et 

alt. 2012).  
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3.3.2 5S 

Metoden 5S går ut på att eliminera slöserier genom att skapa en välorganiserad och 

funktionell arbetsplats, där alla vet var varje föremål är placerat och vad det används till. Att 

ha rätt sak på rätt plats är ett ledord inom 5S. Metoden består av fem olika moment: 

 

 Sortera 

För att kunna få en överskådlig bild av alla verktyg och material som används 

dagligen så måste föremål som inte används på en daglig basis sorteras bort. De 

föremål som används dagligen ska placeras lättåtkomligt för operatören där de 

används.  

 Strukturera 

Varje föremål som används ska ha sin specifika plats så att det blir enkelt att 

identifiera om något föremål skulle saknas. Alla dokument behöver vara ordentligt 

strukturerade och de ska vara placerade på ett sådant sätt så att de är lättåtkomliga för 

medarbetare.   

 Systematisk städning  

Systematisk städning handlar inte helt övergripande om att städa utan mera om att se 

till att allt alltid är i ordning och att det fungerar som det ska. Det är även viktigt att 

identifiera källan till nedsmutsningen. 

 Standardisera 

När de tre första punkterna sortera, strukturera och systematisk städning har 

genomförts är det dags att se till att dessa rutiner hålls, därav standardiseringen. Det 

ska dock göras på ett sätt som är enkelt att uppfölja, det ska inte vara något 

komplicerat upplägg för då löper standardiseringen risk för att inte lyckas.  

 Självdisciplin 

Att verkligen få alla medarbetare att arbeta efter den nu uppsatta standarden kan vara 

det svåraste steget men också det viktigaste av dessa 5. Det beror på att det är attityder 

och beteenden hos medarbetarna som ska ändras på, detta är något som kan ta flera år i 

längsta fall så därför är det viktigt att ledningen har förståelse för detta och fortsätter 

att efterfråga detta arbetsätt. Om cheferna skulle sluta att efterfråga ett visst arbetsätt 

så kommer medarbetarna väldigt snart överge det och gå tillbaka till gamla vanor 

(Petersson, et al. 2012). 
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3.3.3 Slöserier 

Slöserier är ett begrepp som kännetecknar aktiviteter och händelser som inte tillför något 

värde för kunden (Petersson, et al. 2012). Inom Lean production har åtta olika typer av 

slöserier identifierats. Dessa slöserier förekommer inte bara inom produktion, utan de kan 

även förekomma inom administration, orderregistrering och produktutveckling (Liker, 2009). 

 Överproduktion- innebär tillverkning av komponenter som ej har beställts av någon. 

Överproduktion skapar onödiga lager vilket leder till kostnader för överbemanning, 

transporter och lagerhållning (Liker, 2009). 

 Väntan- Innebär onödig väntan på nödvändiga förutsättningar eller aktiviteter. Onödig 

väntan är en vanlig form av slöseri hos många verksamheter (Petersson, et al. 2012). 

 Onödiga transporter- Transporter tillför inget värde till kunden. Transporten till 

kunden är den enda transporten kunden är villig att betala för. De interna transporterna 

är rena slöserier (Petersson, et al. 2012). 

 Överarbete- Innebär att uträtta extra arbete som kunden inte är redo att betala för. 

Detta kan vara att utföra onödiga arbetsmoment eller att leverera högre kvalitet än vad 

kunden betalar för (Liker, 2009). 

 Överlager- Innebär för stora kvantiteter av råvaror, klara produkter eller produkter i 

arbete (PIA). Detta kan orsaka lång genomloppstid, defekta produkter, överflödiga 

transport- och lagringskostnader (Petersson, et al. 2012). 

 Onödiga arbetsmoment- De onödiga rörelser som det anställda gör under ett 

arbetsmoment ses som slöserier (Petersson, et al. 2012). 

 Defekter- Produktion av defekta produkter leder till skrotning, omarbetning, 

reparationer och ersättningsproduktion. Detta är slöseri med tid, hantering och energi 

(Liker, 2009). 

 Outnyttjad kreativitet- Genom att inte ta vara på medarbetarnas kompetens kan 

företaget gå miste om idéer, förbättringar och tillfällen att lära (Liker, 2009). 

3.3.4 Kanban 

Ordet kanban betyder kort eller visuellt bevis och är ett epitet för ett informationssystem i 

form av kort som används vid begäran av material och produktion (Olhager, 2013). Detta 

system bygger på att skapa ett drag framåt i produktionen styrt av det aktuella behovet istället 

för att utifrån prognostiserade behov trycka produktionen framåt (Segerstedt, 2009). 
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Den huvudsakliga uppgiften för ett kanbankort är att förmedla väsentlig information mellan 

två tillverkningssteg i produktionsprocessen. Denna information kan gälla för både 

tillverkning och transport av rätt detalj vid rätt tidpunkt (Hågeryd, et al. 2005). 

Kanban-system fungerar genom att en medarbetare i ett tillverkningssteg kallar på material 

som har tillverkats i föregående tillverkningssteg genom att skicka ett kort, dvs. ett 

kanbankort. Kortet som lämnas till det föregående tillverkningssteget initierar att det är dags 

att tillverka den produktvariant och den kvantitet som kortet anger (Petersson, et al. 2012). 

Kanban-metoden är en simpel metod att använda som gynnar ett dragande produktionsflöde. 

Dock bör produktionen präglas av hög och jämn efterfrågan, korta återanskaffningstider och 

fysiskt små detaljer för att uppnå de tänkta fördelarna med kanban. Istället för kort kan 

signalen också bestå av en tom lastbärare, en ljussignal eller en markering på golvet 

(Petersson, et al. 2012). 

3.3.5 Heijunka 

Heijunka är ett utjämnings verktyg som har sitt ursprung från japanska industrier. Att kunna 

utjämna sin produktion är en grundläggande förutsättning för att kunna använda sig av lean, 

både ur ett flödes- och ett kvalitetsperspektiv. Att utjämna ett flöde som tidigare varit ojämnt 

innebär att ändra produktionsplaneringen tills flödet är så jämnt som möjligt. På så sätt så kan 

många flera positiva effekter uppnås så som: 

 Effektiv taktning 

 Jämn och hög kvalitet 

 Jämnt och högt resursutnyttjande  

För att kunna göra en utjämning eller takta produktionen i en verksamhet effektivt krävs att 

produktionsvolymen per tidsenhet är så jämn som möjligt. En sådan jämn arbetsbelastning 

brukar oftast resultera positivt i kvaliteten på produkten. Dessutom resulterar en utjämning i 

att stora toppar i beläggningen elimineras vilket skapar förutsättningar för att uppnå ett högt 

resursutnyttjande. Med tanke på dessa fördelar bör utjämning av flöden vara en av 

produktionsplanerarnas viktigare arbetsuppgifter (Petersson, et al. 2012). 

3.3.6 Dragande system 

Det klassiska dragande systemet kännetecknas av att produktionen inte startas i den 

föregående processen förens den efterföljande processen i flödet signalerar ett behov av 

material, alltså en tillverkning som sker mot efterfrågan (Hågeryd, et al. 2005).  
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Figur 3: Illustrerande bild över hur ett dragande system fungerar  

(Petersson, et al. 2012, s 50) 

Informationsflödet följer det fysiska flödet i processerna. En viktig fördel med att använda sig 

av dragande produktionsstyrning är att behovssignalerna som skickas uppströms i flödet inte 

bara tar hänsyn till det faktiska kundbehovet på slutproduktnivå utan att det också tar hänsyn 

till eventuella störningar som skulle kunna ske i någon av processerna. Om en process i flödet 

skulle stanna kommer den ej att förbruka något material eftersom att den inte skickar vidare 

någon signal uppströms i flödet, och därmed stannar den föregående processen. På detta sätt 

går det att undvika att oönskade buffertar framför varje process byggs upp på grund av 

produktionsstörningar. Det dragande systemet skapar förutsättningar för att vid varje tidsenhet 

använda den begränsade kapaciteten till att producera rätt produkter till rätt tid utifrån 

kundens behov. Genom att inte belägga produktionen med fel produkter så kan flödets 

leveranssäkerhet öka (Petersson, et al. 2012).   

3.4 SMED 

Definitionen av ställtid är den tid det tar mellan färdigställandet av den sista detaljen i ett parti 

och färdigställandet av den första felfria detaljen i nästa parti. För att kunna skapa effektivare 

flöden samt tillverka i mindre partier är det en förutsättning att ha så korta ställtider som 

möjligt (Petersson, et al. 2011). 

SMED är den vanligaste metoden som används för att minska ställtider. Målet med denna 

metod är att reducera ställtider till under 10 minuter, vilket namnet på metoden antyder. 

SMED står för Single- digit Minute Exchange of Die, vilket på svenska betyder ensiffrigt 

antal minuter för byte av formverktyg. SMED-metoden bygger på att ställtiden delas in i 

intern- och extern ställtid. Intern ställtid innebär tiden för det omställningsarbete som bara kan 

göras då maskinen står stilla. Extern ställtid innebär tiden för det omställningsarbete som 

krävs för bytet men som kan utföras medan maskinen fortfarande körs (Petersson, et al. 

2011). 
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Enligt Segerstedt (2008) finns det åtta steg som ska efterföljas vid ställtidsreducering med 

SMED-metoden: 

1. Separera intern- och extern ställtid. Det omställningsarbete som görs skall delas in i 

vilket arbete som görs när maskinen körs och vilket arbete som görs medan maskinen 

står still. Genom denna grundläggande kan arbetsmoment upptäckas som kan göras då 

maskinen fortfarande går som innan traditionellt gjorts då maskinen stått still. Den 

huvudsakliga regeln för omställningsarbetet är: De arbetsmoment som är möjliga när 

maskinen fortfarande körs skall verkligen göras när maskinen fortfarande körs, och de 

arbetsmoment som kräver att maskinen står still skall göras när maskinen inte körs. 

2. Omvandla intern ställtid till extern ställtid. De arbetsmoment som oundvikligen måste 

göras när maskinen står still försöks göras om till arbetsmoment som kan göras när 

maskinen fortfarande går. 

3. Funktionell standardisering. Genom att standardisera verktygens form och dimension 

kan verktygsbytena underlättas väsentligt. 

4. Funktionella fästanordningar. Fästanordningar bör konstrueras så att de kräver minsta 

möjliga tid och ansträngning. Skruvande bör undervikas. 

5. Använd förhandsjusterade fixturer. En bit som skall bearbetas bör inte fästas på en 

fixtur som sitter fast i maskinen. Används istället två fixturer kan biten fästas och 

justeras samtidigt som en annan bit körs i maskinen. När maskinen sen är färdig med 

biten, byts fixturen mot den redan färdigjusterade fixturen. 

6. Parallella operationen. Ofta utförs omställningen av bara en person, vilket kan leda 

till att mycket tid går åt till förflyttningar mellan t. ex framsidan och baksidan av 

maskinen. Genom att istället dela upp arbetet på två personer kan mycket tid sparas. 

7. Eliminera justering. En stor del av tiden vid verktygsbyte går åt till justeringar. Där av 

är det viktigt att eliminera tiden för justering och positionering. Genom att t. ex 

installera styrpinnar eller stoppar kan verktyget direkt placeras på rätt punkt. 

8. Mekanisera. Hydraulisk och pneumatisk infästning av verktyg sker bekvämt och 

snabbt särskilt om fler infästningspunkter skaffas. 

Vid genomförandet av SMED-analysen ska ett normalt omställningsarbete dokumenteras och 

ta tid på alla de arbetsmoment som ingår i omställningen. Varje moment skall sedan 

klassificeras som vilka moment som kan göras när maskinen körs och vilka moment som 

måste göras när maskinen står still. Dessa moment skall sedan analyseras och nya sätt för 

omställningen skall föreslås och testas. Vid varje omställning är det av stor vikt att ha ordning 
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och reda på arbetsplatsen samt att vara väl förberedd. Ett krav är också att arbetet runt 

omställningar ska standardiseras för att de ska följas på ett konsekvent sätt (Petersson, et al. 

2011). 

3.5 Analysmodell 

Följande analysmodell kommer att användas som underlag för att hitta faktorer som kan 

operationalisera den teori som valts ut. Denna modell ska även användas för att besvara 

frågeställningen. 

 

Figur 4: Analysmodellen 

Vår studie slutar efter fas 4. Efter att studien har avslutats så skulle dessa två underliggande 

punkter vara ett sätt att påbörja de föreslagna förändringar som kommer att redovisas i 

rekommendationerna.   

Figur 5: Fortsättning på analysmodellen  

Fas1 
Planering 

• Insamling av data och observationer. 

Fas 2 
Nulägesbeskrivning 

• Genom observationer och mätningar förstå och beskriva den rådande 
situationen i produktionsprocesserna. För att kunna skapa en 
värdeflödesanalys. 

Fas 3 
Analys av nuläge 

• Med utgång från en värdeflödesanalys identifiera slöserier i den rådande 
produktionen.  

Fas 4  
Förbättringsförslag 

 

 

• Genom analys av nuläget generera och prioritera förbättringsförslag för en 
framtida effektivare produktion, där icke värdeskapande aktiviteter har minskat 
med hjälp av SMED, 5S, Heijunka, Kanband och Just In Time.    

 

Fas 5 

Implementering 

• Implementering sker av de rekommendationer som har genererats genom 
resultatet.  

Fas 6  
Uppföljning 

• Under uppföljningen är det viktigt att kolla på rätt objekt, eller rätt metod. Så 
att korrekt uppföljning kan ske.  
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4. Företagspresentation 
I detta avsnitt kommer företaget som fallstudien är baserad på att presenteras. Samt val av 

produkt kommer att motiveras.   

4.1 Företagsbeskrivning 

Klöfver AB grundades 1946 i småländska Dannäs, där företaget än idag är beläget. Företaget 

startade som en mekanisk verkstad och deras huvudsakliga verksamhet vid denna tid var att 

tillverka små excenterpressar med en tryckkraft på 4-16 ton, de tillverkade även 

tvättmaskiner, växelflak och hade till och med en syfabrik i en del av lokalen.  

År 1981 köptes företaget upp av Jan och Maria Sjögren och då började företaget tillverka 

handpressar, materialhanteringsprodukter, de började även med gasskärning. 

År 2008 köptes företaget upp av nuvarande ägaren Flahult Invest AB och idag arbetar 

företaget primärt inom tre olika affärsgrenar.  Den första affärsgrenen är legotillverkning, 

vilket innebär förädling av olika metalldetaljer med hjälp av bland annat gasskärning, 

fräsning, svetsning och målning. Den andra affärsgrenen är design, konstruktion och 

tillverkning av små excenterpressar och andra specialmaskiner. Den tredje affärsgrenen 

innebär att företaget arbetar som återförsäljare av olika produktionsmaskiner, främst 

gummipressar och filmblåsningsmaskiner. Företaget har 14 anställda och en omsättning på 21 

miljoner kronor år 2014. 

4.2 Val av produkt 

Efter diskussioner med fallföretaget fastställdes det att produkten, vars flöde kommer att 

studeras, är en så kallad toppbalk (se bilaga1). Anledningen till att flödet för denna produkt 

valdes att kartläggas grundar sig i att denna produkt är den mest frekvent förekommande i 

produktionen. Toppbalken sitter i truckstativet på en truck. 
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5. Empiri & Analys 
I detta avsnitt kommer analysmodellens 4 faser att följas som sedan fortsätter i diskussions 

och rekommendationsavsnittet. Samt att empirisk data från fallföretaget kommer pressenteras 

som därefter analyseras mot de beskrivna teorierna.  

5.1 Fas 1, Planering   

Värdeflödesanalysen kommer enbart att fokusera på processerna mellan gasskärning och 

emballage, leveranser och beställningar i värdeflödet är inget som kommer att redovisas i 

denna studie. Vid datainsamling av operationstider har flertalet mättningar gjorts för att ta 

fram representativa genomsnittstider för de manuella processerna, vars cykeltider varierar (se 

bilaga 4). Genomsnittstider för mellanlager och icke värdeskapande tider har tagits från 

företagsdokument (se bilaga 2). 

5.2 Fas 2, Nulägesbeskrivning   

Följande processer ingår vid tillverkning av toppbalkar. 

 

Figur 6: Illustrerande bild över produktionsprocessen 

5.2.1 Order 

Produktionsprocessen startar med att inköpsansvarig beställer hem de 6x2m stora stålplåtarna 

från deras grossist i Jönköping, leverans brukar vara inom ett par dagar om materialet finns på 

lagret hos grossisten. När materialet har kommit fram till företaget läggs det på lagret på 

baksidan av fabriken. 

5.2.2 Gasskärning 

En gaffeltruck hämtar plåten från lagret och tar in den i fabriken till den första processen som 

är gasskärning. När plåten har lagts ner i gasskärningsmaskinen, ställer operatören in 

maskinen så den hittar nollpunkten på plåten där skärningen utgår ifrån, samtidigt som 

operatören startar ett förprogrammerat program som vet hur toppbalken ska skäras ut. 

Därefter startas skärningen, i vissa fall när plåten som skärs i är väldigt lång skär företaget ut 

detaljer ur halva plåten och kapar den sedan på mitten. Värmen som bildas av gasbrännarna 

gör att metallen hettas upp och böjer sig vilket kan resultera i att detaljerna inte blir räta om 

Order Gasskärning Gradning Blästring 
 

Riktning 
Fräsning & 
Borrning  

Emballage & 
Slutleverans 
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kapningen ej genomförs. Vid vissa tillfällen under skärningen kommer det sot upp i 

brännarna, vilket resulterar i att skärningen måste avbrytas för rengöring av brännarna. När 

skärningen är klar lyfter operatören bort skelettet direkt. Skelettet är den resterande plåten 

som bitarna har skärts ut ur. Kvarvarande är då bara detaljerna på skärbordet som sedan 

plockas ner i en pall för att köras vidare till nästa steg i processen.  

5.2.3 Gradning 

Nästa process är gradning. Här tar operatören varje toppbalk för sig och lägger upp på ett 

arbetsbord där operatören med en mejsel knackar bort det slagg som har bildats runt kanterna 

efter gasskärningen, operatören använder sedan en vinkelslip och filar till alla kanter på 

toppbalken. Det händer emellanåt att det kan finnas små hack/håligheter längs kanterna på 

toppbalken vilket innebär att operatören får ta en svets och fylla i hacken/hålen och sedan 

slipa till ytan så den blir slät. När gradningen är klar lägger operatören detaljerna i en korg, en 

efter en, på rad som ska köras in i blästringen.  

5.2.4 Blästring 

Nästa process är blästring, blästringen utförs i en separat byggnad på grund av dess höga ljud. 

Operatören kör dit korgen och sätter den i maskinen och sedan körs korgen igenom. När 

korgen kommer ut på andra sidan måste operatören vända på alla detaljerna för att undvika att 

det blir oönskat mönster på undersidan av detaljerna. Efter det körs detaljerna igenom 

blästringen ytterligare en gång för att sedan komma ut klara på andra sidan maskinen. 

Detaljerna som fortfarande ligger kvar i korgen körs in i fabriken igen där de plockas ner i en 

pall.  

5.2.5 Riktning 

Nästa process är riktning, här plockar operatören upp varje detalj för sig och mäter detaljen 

om den är rät eller inte, det händer väldigt sällan att någon detalj är helt rät på grund av 

värmen som uppstår vid skärningen. När mätningen är genomförd kör operatören in detaljen i 

en tryckpress och pressar till den några gånger, detta steg upprepas tills detaljen är inom 

spannet +- 1mm vilket är godkänt av kunden som beställt toppbalken. När alla detaljer har 

lagts ner i en pall körs pallen in till bearbetningsavdelningen på fabriken.  

5.2.6 Fräsning & Borrning 

Inne i bearbetningsavdelningen ställs pallen med detaljerna i ett mellanlager där den väntar på 

sin tur att få köras i CNC-maskinen. När det blir toppbalkens tur ställs pallen med detaljerna 

framför CNC-maskinen. Dock måste operatören som ansvarar för maskinen först installera en 

fixtur som toppbalken ska sitta fast i. Varje enskild detalj placeras sedan i maskinen och 
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operatören startar ett förinstallerat program som fräser och borrar håll i detaljen. När 

programmet är klart tar operatören ut detaljen och lägger den i en pall. Detta upprepas för alla 

detaljer som ingår i ordern.  

5.2.7 Emballage & Slutleverans 

De färdiga detaljerna som nu ligger i pallen körs ut till utlastningszonen där hela pallen 

emballeras och får en fraktsedel. Där placeras pallen på rätt plats för att sedan vänta på att bli 

hämtad av ett anlitat fraktföretag. 

5.3 Fas 3, Analys av nuläge 

Denna värdeflödeskarta har tagits fram genom observationer, mätningar, intervjuer och 

insamling av dokumentation. Värdeflödeseffektivitet (VFE) är summan av den totala 

värdeskapande tiden i relation till den totala ledtiden.  På fallföretaget uppmättes VFE för 

toppbalken till 0,2% (se bilaga 5). 

 

Figur 7: Egenskapad värdeflödeskarta över nuläget 

5.3.1 Gasskärning 

I gasskärning är värdeskapande tiden 50 sekunder och den icke värdeskapande tiden 2,5 dagar 

(20h). Denna skillnad är stor, den icke värdeskapande tiden beror på förhållandet till antalet 

detaljer som tillverkas i varje order. I detta företag handlar det om beställningar som brukar 
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variera mellan 200-300 stycken per order. Sedan måste hänsyn tas till ställtiden, dvs. ställa in 

programmet, hämta material, rengöra skärbrännarna från sot, ta bort skelett och plocka ner 

detaljerna i en pall. Denna tid varierar med avseende på hur mycket som gått korrekt till, tiden 

brukar ligga på ca 5,5h. Dessa 5,5h blir då nödvändig icke värdeskapande tid som behöver 

göras varenda gång skärning av toppbalken sker. Operatören står med under hela 

skärprocessen och slår bort eventuellt slagg som bildats på ovansidan av detaljerna, dock är 

det icke möjligt för operatören att slå bort slagg på undersidan av detaljerna för att kunna 

underlätta för gradningen, eftersom plåten ligger på ett skärbord där endast ovansidan är 

tillgänglig. Utformningen av en formel för den totala tiden det skulle ta att göra x antal 

toppbalkar i gasskärningen ser ut så här: 

Antal toppbalkar x 50 sekunder / 3600 + 5,5h = Totala tiden att göra x antalet balkar i h. 

Formel 1.   

De har även ett max på 280st/plåt. Om detta skulle användas i ekvationen blir det fortfarande 

mycket icke värdeskapande tid kvar, om den värdeskapande tiden och den nödvändiga icke 

värdeskapande tiden räknas bort från de 2,5 dagarna (20h) som detaljerna i medel är kvar i 

processen. Det är flera faktorer som spelar in varför de har en så pass lång tid i denna process. 

De använder sig inte av något speciellt produktionsschema utan arbetarna får bara en order 

där det står ett start- och slutdatum när produkterna ska vara klara, detta kan medföra att de 

överproducerar. De har inte arbetat med någon ställtidsreducering för att minimera tiden i 

processen genom användning av SMED. De kan också medföra att produktionstiden blir 

längre än normalt om de känner att de ligger bra till.  

Innan ordern går vidare till nästa process, gradningen, har vi observerat att pallen med 

detaljerna antingen står kvar vid den gjorda processen eller så ställs pallen vid nästa process i 

flödet.  

5.3.2 Gradning 

I gradningen är värdeskapande tiden 81 sekunder och den icke värdeskapande tiden 3,2 dagar 

(28,8h). Det finns icke någon begränsning för hur många detaljer som kan bearbetas i denna 

process, eftersom att det är ett manuellt arbete, dock går det bara att bearbeta en detalj i taget. 

I denna process blir det också mycket icke värdeskapande tid. Detta beror till största del på att 

de arbetar med fler olika order samtidigt och att detaljerna då får stå i kö i processen innan de 

kan börja bearbetas. Att grada varje bit för hand är självklart påfrestande för operatören, vilket 

innebär att operatören brukar köra ca 30-40st i taget för att sedan ta en rast på 10-15 minuter, 
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operatören fortsätter på detta sätt tills hela ordern är färdig. Det beror också på att de påbörjar 

en order, sedan kommer en order med högre prioritering in, vilket måste prioriteras före 

toppbalksordern. I vissa fall saknas det folk som kan slutföra ordern då de är upptagna med 

annat. Detta är ett resultat av att de som arbetar i skärningsprocessen har lite att göra och då 

påbörjar order som är senarelagda, vilket resulterar i att det blir överbelagt i produktionen 

efter skärningsprocessen. Som nämnts tidigare arbetas det inte efter något produktionsschema, 

utan arbetarna producerar efter hur de själva tror är det bästa och mest effektiva sättet, vilket 

det inte alltid är.   

Från gradningen till blästringen uppkommer ett mellanlager på 4,2 dager i medel innan 

detaljerna går vidare till nästa process, som i detta fall är blästringen. 

5.3.3 Blästring 

I blästringen är värdeskapande tiden 431 sekunder och den icke värdeskapande tiden 2,6 

dagar (20,8h). Det finns en begränsning som uppgår till 35st toppbalkar per korg som kan 

köras i blästringsmaskinen åt gången. I denna process blir det mycket nödvändig icke 

värdeskapande tid, eftersom operatören måste köra och hämta korgen i fabriken och sedan 

transportera den till blästringen som är i ett enskilt hus. Medans blästringen körs, behöver 

operatören vänta tills korgen kommer ut på andra sidan blästringsmaskinen, operatören ställer 

sedan om maskinen så att korgen åker tillbaka igenom en gång till. Detta utgör hälften av den 

värdeskapande tiden, alltså 215,5 sekunder. När korgen har kommit ut borstas ett fåtal detaljer 

av från blästringsstenarna som ligger kvar uppe på detaljerna. Sedan måste operatören lyfta 

bort korgen från blästringsmaskinen innan operatören kan köra en ny korg, då maskinen bara 

kan köra en korg åt gången. Denna tid blir en nödvändig icke värdeskapande tid. Det är även 

nödvändig icke värdeskapande tid när detaljerna plockas av och på korgen från pallen i 

fabriken. 

När alla detaljer har blivit körda igenom blästringen och blivit lagda i pall så går detaljerna 

över till riktningsprocessen samma dag.  

5.3.4 Riktning 

I riktningen är värdeskapande tiden 39 sekunder och den icke värdeskapande tiden 1,1 dagar 

(8,8h). Denna process är en av de med minst icke värdeskapande tid i. Topbalken är en av de 

få detaljerna som behöver riktas på grund av dess avlånga form, därför får den sällan vänta på 

att riktas i denna maskin. Om detaljerna får vänta är det för att operatören som kör riktningen 

är den mest erfarna arbetaren, därför blir arbetaren ofta avbruten i sitt arbete för andra 
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operatörer kommer och frågar om saker och även behöver hjälp. De icke värdeskapande 

tiderna i denna process är när operatören ska ta upp och ner detaljerna från pressbordet samt 

när detaljer hämtas ur pallen, och som nämnts tidigare när operatören blir avbruten, och när 

operatören kontrollmäter detaljen för kontroll av begränsningarna som krävts av kunden.  

Från riktningen kommer pallen till ett mellanlager inne i bearbetningsavdelningen innan 

detaljerna kan börja bearbetas i CNC-maskinen, i mellanlagret väntar detaljerna i medel 3,4 

dagar. 

5.3.5 Fräsning & Borrning 

I fräsning och borrning är värdeskapande tiden 135 sekunder och den icke värdeskapande 

tiden 4,8 dagar (38,4h). Denna process är den sista värdeskapande processen där något tillförs 

på toppbalken. En av anledningarna till att toppbalken är i denna process så pass länge är 

pågrund av brist på arbetare som har tid att köra detaljen. I maskinen där fräsning och 

borrning sker, är det nästan enbart toppbalken som körs, vilket betyder att maskinkapacitet 

finns, det förekommer enbart någon enstaka lågvolymsartikel emellanåt. I denna process är 

den icke värdeskapande tiden när operatören måste ta upp detaljen från pallen som står 

framför maskinen och sätta in och ta ut detaljen ur fixturen som sitter i CNC-maskinen, sedan 

starta programmet som fräser och borrar hålen. Under tiden som den nyinsatta detaljen körs, 

gör operatören den sista fingradning på den precis uttagna detaljen som sedan läggs ner i en 

pall för att skickas ut till emballage. 

Efter att pallen är klar i bearbetningsavdelningen går den alltid direkt ut till emballaget. 

5.3.6 Emballage & Slutleverans  

I emballeringen tar det 600 sekunder att emballera en pall med 100st toppbalkar. Den icke 

värdeskapande tiden i denna process är när operatören hämtar pallsedeln, hämtar redskapen 

som krävs för att lägga ett metallband runt hela pallen, samt att klistra på pallsedeln. 

Emballeringen sker på samma ställe som utlastningen till fraktföretaget sker på. Efter att 

pallen har emballerats, ställs den på rätt plats för hämtning av fraktföretaget. Efter att pallen 

har blivit hämtad är toppbalkens produktionsprocess färdig. 

5.3.7 Övriga observationer 

Något som kan observeras vid en genomgång av fabriken är att det finns mycket maskiner, 

och mycket saker överallt. För mycket maskiner för det utrymmet de har att tillgå, med tanke 

på att vissa av dessa äldre maskiner inte är inkopplade och att de som är inkopplade används 

sällan. De maskinerna som bara står inne i fabriken och ej är inkopplade tar onödig plats, plats 
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som faktiskt kostar pengar. Speciellt en maskin, en gammal kipphyvel som har en 

pallettväxlare kopplad till sig, denna maskin tar upp mycket plats. Denna maskin används 

sällan och de detaljer som produceras där i kan även köras i de modernare CNC-maskinerna 

på fabriken. Denna plats som alla dessa maskiner tar upp idag skulle kunna användas till 

något bättre. Det står även mycket material och andra redskap längs väggarna som borde ha 

slängts eller förvarats på ett mera korrekt sätt. Ordentligt utmarkerade förvaringsstationer 

hade varit en förbättring istället för de gamla maskinerna. 

De använder sig av ett stämpelsystem där de ska stämpla när de startar på ordern och när de 

slutar på ordern i varje process, detta system är tvivelaktigt om det följs ordentligt av 

arbetarna, genom att arbetarna ej fyller i systemet vid rätt tid. 

5.4 Fas 4, Förbättringsförslag    

Precis som (Pettersson, et alt. 2012) säger att om alla aktiviteter sker när de ska blir flödet 

väldigt förutsägbart och då uppkommer möjligheten till att kunna effektivisera. Det bidrar 

också till att en högre flexibilitet kan uppnås. Men eftersom flödet på fabriken inte är 

förutsägbart för de inte riktigt vet hur lång tid det tar i alla processer, samt många avbrott i 

flödet på grund av att operatörer behöver göra annat, eller att det är mycket köer. Dessa 

faktorer bidrar till att det blir en större utmaning att effektivisera flödet i fabriken. 

5.4.1 Gasskärning  

I gasskärningen finns det flera olika faktorer som skulle behöva förändras med hjälp av enkla 

metoder. Det sker en stor överproduktion i gasskärningen på varje order av toppbalken. Det 

produceras även för mycket och för tidigt av alla andra order som kommer in. Dessa order 

trycks sedan in i processerna i fabriken som orsakar att det blir köer och ett stort PIA. Detta 

medför att flödet inte blir effektivt, vilket skulle kunna förändras ifall de hade arbetat på en 

order i taget. Hade de arbetat med en order i taget hade den gått igenom alla processerna 

effektivare än vad som sker idag.  

I dagsläget är det ett tryckande system i fabriken. När det jämförs med metoden angående ett 

dragande system upptäcks det snabbt att det nuvarande systemet innehåller mycket slöserier. I 

det tryckande systemet som existerar idag är det processen längst ner i flödet som styr genom 

att producera för mycket och emellanåt också börjar för tidigt på order. Genom att arbeta med 

ett dragande system istället för ett tryckande minimeras riskerna att det överproduceras. 

Eftersom det inte skickas en order förens det börjar bli lite detaljer att arbeta med eller när 

detaljerna är slut. Efter att ett dragande system har implementerats bör också arbete med JIT 



31 

 

påbörjas. JIT innebär att ha rätt antal detaljer till rätt plats till rätt tid. Denna metod hade bara 

kunnat användas uppströms i flödet, för gasskärningsprocess är processen längst ner i flödet. 

Det är från gasskärningsprocessen till gradningsprocessen som JIT hade börjat träda in. Det 

som vill åstadkommas med metoden är att när gradningen håller på att få slut på detaljer, så 

skulle operatören ha kommit så långt i gasskärningsprocessen att när operatören i 

gradningsprocessen tar upp den sista detaljen och har gradat klart den, skulle en ny pall med 

detaljer inkomma till gradningsprocessen från gasskärningsprocessen. Det är dock ej möjligt 

att ha ett enstycksflöde enligt teorin i detta företag.    

Det som är problematiskt i gasskärningsprocessen, eftersom den inte alltid är helt pålitlig, är 

att det uppkommer kassationer eftersom en del av detaljerna som skärs ut har bristande 

kvalitet. Antalet kassationer går inte att förutsäg, därför överproducerar företaget istället för 

att ha tillräckligt med detaljer att leverera till kund i slutändan.  

Operatörerna försöker genomföra omställning snabbare men det finns en begränsning för hur 

effektivt det kan bli, utan hjälp av några verktyg. De arbetar ej med någon kontinuerlig 

förbättringslista, vilket har resulterat i ineffektivt förbättringsarbete av ställtider. Inom 

SMED-metoden som är den vanligaste metoden inom ställtidsreducering, finns det 8 

förbättringspunkter att följa. Alla punkterna behöver inte nödvändigtvis vara relevanta för 

företaget. Det är inte möjligt att sänka ställtiderna hur mycket som helst, men att sätta höga 

mål är inget att vara rädd för. Att börja arbeta med ställtiderna kommer innebära stor 

förbättring.   

5.4.2 Gradning 

I gradningsprocessen kan flera slöserier identifieras. Det största slöseriet som även påverkar 

företaget mest negativt är överlager, främst PIA som binder kapital samt tar onödig plats. En 

stor orsak till detta är att det sker överproduktion i gasskärningen som är det tidigare steget i 

produktionsprocessen, samtidigt som gradningsprocessen är produktionsprocessens flaskhals. 

Även fast det finns processer i flödet som har längre cykeltider är gradningen en flaskhals 

eftersom det förekommer pauser samt andra avbrott. Även om själva processen bara tar 81 

sekunder i genomsnitt per detalj så skapas en stor mängd icke värdeskapande tid då 

produkterna ligger och väntar både innan och efter bearbetningsprocessen. Anledningen till 

detta är både att tillverkningen sker i för stora partier samt att kapaciteten i 

gradningsprocessen är för låg. Eftersom gradningsprocessen är en manuell process finns 

möjlighet att öka kapaciteten genom att tillsätta mer personal, men i dagsläget kan detta bli 
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svårt med befintlig personal eftersom medarbetarna ofta har fullt upp med annat. Då 

gradningen är en manuell process blir den väldigt opålitlig i många fall, då den mänskliga 

faktorn spelar in. Processen kan variera både tidsmässigt och kvalitetsmässigt beroende på 

vem ur personalen som utför gradningen. 

Gradningsprocessen existerar på företaget på grund av att det bildas betydande mängder slagg 

på detaljerna då de skärs i gasskärningen. Beroende på hur gasskärningsprocessen presterar 

krävs det olika mycket arbete i gradningsprocessen. Här kan överarbete identifieras som ett 

slöseri då det arbete som utförs i gradningen är ett direkt resultat av den mängd slagg som 

bildas på detaljerna i gasskärningen. En annan form av överarbete som kan identifieras är när 

operatören måste svetsa igen de håligheter som kan bildas på detaljerna på grund av bristfällig 

kvalitet i gasskärningen. 

5.4.3 Blästring 

I blästringsprocessen kan först och främst ett slöseri identifieras i form av onödig transport då 

detaljerna måste förflyttas en längre sträcka mellan gradningsprocessen och 

blästringsprocessen som görs i en lokal som inte ligger i anslutning till resten av fabriken, 

detta görs med hjälp av en truck. När detaljerna är klara i blästringsprocessen sker samma 

transport tillbaka in i fabriken. Eftersom en korg enbart rymmer 35 toppbalkar och alla kan 

inte köras samtidigt, bildas det lätt köer innan blästringen, då det tar ett antal omgångar i 

blästringsmaskinen för att bli klar med hela ordern. Det bildas även ett lager efter 

blästringsprocessen. Då de detaljer som är blästrade måste vänta på de detaljer som körs, eller 

ska köras, innan hela ordern kan gå vidare till nästa process. Då trucken enbart kan köra ut ett 

begränsat antal korgar samtidigt innebär det att transporten till blästringen sker upprepade 

gånger för samma order. Antalet detaljer som ryms i en korg varierar givetvis på vilken detalj 

som tillverkas. Under processen sker en stor del väntan då operatören väntar på att detaljerna 

ska köras igenom blästringen en gång, operatören behöver därefter vänd på alla detaljer för att 

sedan köra igenom detaljerna en andra gång. 

5.4.4 Riktning 

I riktningen som är den snabbaste processen i flödet förekommer det slöserier. Dessa slöserier 

är mindre omfattande genom att de är kortare tidsmässigt och mindre betydande men ändå 

viktiga att åtgärda, så som processen är utformad idag. Riktningsprocessen är ett slöseri som 

har uppkommit på grund av att gasskärningen är en opålitlig process, som inte producerar 

detaljer till en godkänd kvalitet. I teorin nämner vi flera olika slöserier men det finns ett 

slöseri som är det mest utstickande i denna process, det är onödigt arbetsmoment. Då pallen 
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med detaljerna står en bit bort från själva maskinen för att ett rullband som är kopplat till 

maskinen, som ej används, står i vägen. Alltså blir det onödiga arbetsmomentet gång i detta 

fall. Då operatören bara tar med sig en detalj i taget från pallen, sedan gör riktningen och går 

tillbaka med detaljen blir det långa transportsträckor. Speciellt när det handlar om order på ca 

200-300 stycken detaljer. Detta är givetvis ett slöseri som är enkelt att åtgärda för företaget. 

Även fast detta är den snabbaste processen i hela flödet, händer det ofta att detaljerna får 

vänta på att bli riktade. Eftersom operatören som riktar detaljerna är den mest erfarna blir 

operatören därför ofta avbruten i sitt arbete pågrund av att andra operatörer behöver hjälp. 

Den väntan som detaljerna gör när operatören inte är där är ett slöseri, detaljerna som väntar 

när operatören är närvarande är givetvis också ett slöseri i form av PIA i värdeflödet. 

Minskning av så mycket PIA som möjligt är nödvändigt, då det binder mycket kapital att ha 

detaljer som står och väntar på att bli bearbetade eller detaljer i lager. Givetvis så vill företaget 

att detaljerna ska komma enligt JIT. 

5.4.5 Fräsning & Borrning 

I fräsning- och borrningsprocessen uppkommer de flesta slöserierna när processen ska startas 

i form av ställtider. Tiden uppkommer när operatören måste sätta in fixturen och ställa in 

programmet i CNC-maskinen. Hela ställtiden tar 15-20 min att utföra innan den första 

detaljen kan placeras i maskinen och köras. Denna ställtid är inte lika omfattande som i 

gasskärningen men den borde ändå försökas sänkas. För reducerade ställtider bidrar till att det 

kan köras mindre partier vilket leder till mindre kapitalbindning i form av lager och PIA. Om 

ställtiden skulle kunna reduceras till under 10 minuter skulle det ge många positiva aspekter 

enligt SMED-metoden. Något som underlättar arbete med SMED-metoden är att ha 

strukturerat upp sina verktyg och delar som ska användas under ställtiden enligt 5S-metoden. 

Anledningen i många fall varför ställtiden är varierande beror på att operatören inte vet exakt 

vart alla delar och verktyg befinner sig när ett ställ ska göras. Men om operatören vet vart allt 

alltid är, ges en stabilare ställtid med mindre variation, det ger också en insikt om verktyg och 

delar är felplacerade t.ex. för långt bort. 

De produkter som ligger och väntar på att bli körda i maskinen ses som ett slöseri för 

företaget som skulle kunna minimeras genom att ha mindre partier. 

5.4.6 Emballage & Slutleverans 

Emballeringsprocessen utförs av en person som i vanliga fall sitter på kontoret, emellanåt 

hjälper arbetaren till i fabriken om det är mycket att göra. Det första slöseriet som uppkommer 

blir när personen måste skriva ut fraktsedlarna på kontoret för att sedan gå ner till 
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emballeringen i fabriken och fästa den på pallen. Han måste också samla ihop de verktyg och 

material som ska användas, eftersom det inte finns en egen station för emballering, vilket 

innebär att verktygen inte är nära till hands. Det tillkommer även ett litet färdigvarulager där 

detaljerna ligger och väntar på att levereras, då de har dagliga leveranser blir det 

färdigvarulagret ett mindre betydande slöseri.  

5.4.7 Största problemet  

Det största problemet för företaget är att de arbetar på ett osystematiskt och ostandardiserat 

sätt i de flesta arbetsmoment och processer. På grund av detta är det svårt att veta hur lång tid 

varje operation tar då det kan variera från gång till gång. I en icke standardiserad verkstad 

finns risken att operatörerna inte vet exakt vart de nödvändiga verktygen/materialet finns, 

vilket innebär att arbetet inte blir effektivt. Då det inte finns något riktigt strukturerat 

produktionsschema blir det lätt att de överproducerar då de tillverkar order tidigare än vad 

som behövs. 

 

 

  

I avsnittet diskussion & rekommendationer kommer fas 4 att fortsätta med rekommendationer. 
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6. Resultat 
I detta avsnitt kommer de identifierade slöserierna som genererats med hjälp av 

analysmodellen att presenteras. 

Idag råder det en stökig och ostrukturerad miljö på företagets produktionsavdelning vilket 

leder till att arbetsmiljön blir sämre för de anställda. Dåligt strukturerade arbetsplatser och 

dålig struktur bland verktyg orsakar mindre effektivitet hos operatörerna. 

I produktionsprocessen förekommer nästan alla nämnda slöserier som överproduktion, 

överlager, överarbete, onödiga arbetsmoment, onödig transport, väntan och kassationer. Det 

mest kritiska slöseriet som påverkar företaget mest negativt är överproduktion. 

Överproduktion leder även i hög grad till de andra slöserier som förekommer. Idag använder 

företaget inte någon specifik produktionsplan utan de producerar den ordern med kortast 

leveransdatum först. Vid arbetsbrist påbörjar de order som skall vara färdiga långt fram i tiden 

bara för att ha någonting att göra, vilket i hög grad leder till den överproduktion som nämnts 

innan. Detta belastar produktionen onödigt mycket och skapar längre genomloppstider än 

nödvändigt.  

Både gradningsprocessen och riktningsprocessen är slöserier som måste genomföras eftersom 

gasskärningsprocessen inte levererar en godkänd kvalitet från början. 

I framför allt gasskärningsprocessen förekommer det väldigt långa ställtider. Detta gör 

produktionen mindre flexibel då möjligheten att köra mindre partier åt gången försämras 

avsevärt. Tillverkningen av för stora partier bidrar till den icke värdeskapande tiden i varje 

process då detaljer ligger och väntar både före och efter processen innan hela orden har körts i 

processerna.  

En annan bidragande orsak till mellanlager och icke värdeskapande tid är att det inte finns 

tillgång till personal för att köra ordern i den maskin som krävs, eftersom personalen har fullt 

upp med andra order. 

Det största problemet som identifierats på företaget är att de inte fullt ut arbetar på ett 

systematiskt och standardiserat sätt. Detta bidrar till många av de nämnda slöserierna.   
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7. Diskussion & Rekommendationer 
I detta avsnitt fortsätter fas 4, här kommer studiens resultat att diskuteras. Det kommer även 

ges rekommendationer i form av förbättringsförslag till företaget.     

Fallföretaget som studien utförts på skiljer sig mot de flesta andra industrier idag, det är ett 

relativt litet företag. På grund av detta har de utvecklat sig själva längs vägen och inte efter 

några teorier. I dagsläget är Klöfvers organisation inte tillräckligt utvecklad för att kunna 

implementera några av de metoder som vi nämnt under teori avsnittet, t.ex. kanban, heijunka 

och JIT. Givetvis är de en utvecklingsbar organisation som har mycket kvar att lära, men 

eftersom de inte är där än måste ett steg i taget tas, så att alla arbetare följer med på vad som 

förändras. Många av de anställda som jobbar på Klöfver AB har varit verksamma där i 

åtskilliga år, därför är det viktigt att ledningen får med sig de anställda och övertygar de om 

att förändringen är till det bättre, så de anställda inte motarbetar förändringen.  

En av de många metoder som Klöfver AB kommer behöva börja arbeta med är 5S, för att få 

mer ordning och reda i sin fabrik, och även faktiskt avsätta tid emellanåt för att städa. Denna 

teori ger en väldigt bra grund att utgå från till vidareutveckling. Vet operatörerna var alla 

material och verktyg är placerade, vad som egentligen används eller ej, då blir det enklare att 

tillämpa förbättringsverktyg som kanske inte har varit möjligt att använda sig av tidigare. 

Pågrund av att det ej varit standardiserat eller tillräcklig ordning. Ett av dessa verktyg är 

SMED-metoden, detta är en metod som de behöver tillämpa i framförallt gasskärningen. Att 

det tar 5,5h att göra ett ställ är för oproduktivt, denna tid borde minst gå att halvera. Klöfver 

bör ej vara rädda för att sätta höga mål när de arbetar med SMED eller andra förbättringssätt. 

För att kunna halvera denna ställtid har vi en del rekommendationer som skulle kunna hjälpa. 

Till att börja med så skulle operatören som arbetar i gasskärningen kunna, undertiden det 

skärs, rita upp i datorn det som ska skäras i nästa order så det redan är förberett. Det borde 

också installeras ett par järnpiggar på skärbordet i 90 graders vinkel mot varandra. Detta 

innebär att operatören kan lägga ner plåten rätt direkt, istället för att behöva justera på plåten 

onödigt mycket innan nollan kan bestämmas. Om dessa två förbättringar skulle 

implementeras tror vi med största sannolikhet att ställtiden skulle kunna reduceras kraftigt. 

Om operatören skulle räkna ut hur lång tid det tar att skära ut de detaljer som ordern behöver, 

för att sedan gå till gradningen och stämma av med operatören hur lång tid som återstår, 

genom att göra detta börjar operatören i gasskärningen med skärningen i rätt tid, så det inte 

överproduceras. Det som vill uppnås är att skärningen ska leverera delar till gradningen precis 

när gradningen är klar med den sista detaljen i ordern innan. För att detta ska kunna uppnås 



37 

 

behöver företaget börja arbeta med en ordentlig produktionsplan. I dagens läge så har det skett 

en överproduktion, och de har producerat för tidigt för att de inte har haft något annat att göra. 

Därför borde företaget också börja med en förbättringstavla, även känt som en daglig 

styrningstavla ute i industrin, där varje enskild arbetare har ett block där det står hur de ska 

städa, kontrollera sina stationer, och även hur de ska arbeta med förbättringar. Givetvis ska 

det finnas rum för förbättringsförslag från arbetarna. En sådan tavla skulle kunna sitta på 

väggen i början av bearbetningsavdelningen. Den maskinen som står där idag tillför inte 

någon nytta för företaget, den skulle kunna tas bort för att göra plats till något som skulle 

tillföra större nytta.  

Något som ej tillför någon större nytta för Klöfver AB är en gammal kipphyvel som står ute 

vid gasskärningen. Denna maskin används väldigt sällan. De delar som körs där i kan även 

köras i de nya CNC-maskinerna som företaget har, bara att det skulle ta lite längre tid än i den 

gamla maskinen. Kipphyveln har två palletter, ett som bearbetas i maskinen, och ett som 

operatören sätter dit/tar bort detaljer från. På dessa palletter kan flera detaljer sättas dit 

samtidigt. Det måste dock övervägas vilket alternativ som är mest lönsamt att göra för 

företaget, då den gamla maskinen tar väldigt mycket plats ute i produktionen. En 

rekommendation hade varit att placera material som idag står iväg ute i produktionen där 

istället, t.ex. ett pallställ, så med en enkel överblick kunna se vilka order som arbetas med just 

nu. Vilket hade inneburit att företaget tagit ett steg i rätt riktning, för att bli ett mera 

organiserat, städat företag genom att ta bort gamla saker och maskiner som ej används. Även 

om maskinerna är helt avbetalda kostar de pengar för marken de står på. Om det skulle ses 

från ett annat perspektiv istället så skulle det visserligen bli mera att göra i CNC-maskinerna 

när en order kommer in, då de egentligen skulle ha kört i kipphyveln. Vi har dock observerat 

att det finns potential för att kunna arbeta snabbare och effektivare i fabriken än vad som sker 

idag. Vi anser därför att förändringen inte hade medfört några problem att tillverka order utan 

kipphyveln.  

I dagens läge används ett tryckande system i företaget där order ges till gasskärningen som då 

direkt börjar producera. På detta sätt blir det lätt överproduktion och köer i systemet, vilket 

även bidrar till ett högt PIA. Företaget borde istället använda sig av ett dragande system, 

vilket medför att produktion inte sker för tidigt eller för sent. För att detta system ska kunna 

fungera behöver operatörerna ha vetskap om hur lång tid det tar att utföra processerna. 
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Något som vi har observerat är att det är mycket onödigt gående i en del processer. 

Framförallt i riktningen, där ställs pallen väldigt långt ifrån, då det är väldigt trångt pågrund 

av ett onödigt rullband framför maskinen och att det står andra maskiner i vägen. Speciellt 

står kipphyveln i vägen för riktningsprocessen, för kipphyveln tar upp mycket plats som 

skulle behövas för att kunna få pallarna närmare riktingsmaskinen. Det är dock inte enda 

lösningen, om företaget skulle ta bort den första delen av rullbandet för att på så sätt kunna 

ställa pallarna med detaljerna närmare maskinen, då skulle det kunna elimineras bort tid som 

egentligen bara är ett slöseri. Att ställa pallen närmare arbetsplatsen/maskinen är något som 

borde göras i gradningen också. Ett annat praktiskt hjälpmedel som bör införas är att det 

markeras ut på golvet vart pallarna ska stå till varje maskin. På detta enkla sett börjar 

standardisering i fabriken. En standardiserad arbetsplats innebär att operatörerna måste arbeta 

på samma sätt, vilket leder till en mera utjämnad produktion med mindre variationer i varje 

process, vilket resulterar i ett jämnare och mera pålitligt flöde.   

De rekommendationer som vi tycker att företaget bör göra, punktat med den viktigaste högst 

upp, är följande: 

1. 5S 

- Ta bort onödigt material och maskiner 

- Standardisera arbetsplatserna 

- Förbättringstavla 

- Ta reda på hur lång tid processerna egentligen tar 

Det som är viktigt att veta är att 5S metoden är en långsiktig metod där företaget inte kan 

förvänta sig att räkna hem något på en kortsiktig tid. Dock är det en bra grund att bygga från 

när val att gå vidare till andra effektiviseringsmetoder sker. Det som ges av 5S 

implementering är ordning och reda, och att arbetet standardiseras. Dessa faktorer bidrar till 

att operatörerna gör sitt arbete likadant varje gång, vilket leder till att operationerna blir 

stabilare och effektivare, och där av kan 5S metoden börja räknas hem.   

2. Produktionsschema  

Efter att 5S metoden har blivit implementerad bör det komma ganska naturligt att införa ett 

ordentligt produktionsschema, för det upptäcks ganska snabbt efter att en 5S har blivit 

implementerad att processerna inte tar den uppskattade tiden som räknats fram tidigare. Om 

då ett produktionsschema implementeras, som sedan optimeras, kommer värdeflödet att 
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fungera effektivare än vad det har gjort innan. Detta bidra till att order kan produceras 

snabbare och på så sätt kan det börja räknas hem.     

3. SMED 

- Järnpiggar i gasskärningen 

- Rita upp nästa skärnings order under tiden 

Genom att arbeta med SMED kommer ställtiderna dras ner i maskinerna. Detta medför att 

företaget blir mer flexibelt, kan köra mindre partier men framförallt går det snabbare att 

producera en bredare produktskala där omställning av maskinerna är ett måste. SMED bidrar 

till att de olika produkterna kan flöda genom processerna snabbare vilket då går att börja 

räkna hem. 

Genom att implementera dessa förslag tror vi att värdeflödeseffektiviteten kan höjas för 

toppbalkens produktionsprocess. Detta eftersom vi tror att ledtiden kommer minska då 

rekommendationerna har implementerats.  

Det är viktigt att notera att dessa förbättringsförslag inte bidrar till någon större inkomst i 

början, utan det är när de väl är implementerade och finjusterade som vinster kan börja 

genereras.   
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8. Slutsatser   
I detta avsnitt kommer studiens slutsatser redovisas. Studiens problemformuleringsfråga 

kommer också att besvaras, som lyder: Hur kan ett producerande företag effektivisera 

värdeflödet inom sin produktionsprocess?   

För att komma fram till en lösning på undersökningsfrågan har den konstruerade 

analysmodellen använts. Genom insamling av empirisk data har det nuvarande läget kunnat 

kartläggas på fallföretaget med utgångspunkt från en värdeflödesanalys. Detta har sedan 

jämförts och analyserats med hjälp av olika teorier för att kunna generera förslag till hur 

värdeflödet i en produktion kan effektiviseras. 

Det är viktigt för producerande företag att identifiera och eliminera de slöserier som 

förekommer för att kunna producera på ett effektivt sätt. Slöserier tillför bara kostnader för 

företag samt att de inte skapar något värde som kunden är redo att betala för. 

Genom att tänka mer lean och använda de olika Leanverktyg som finns att tillgå kan 

produktionen effektiviseras och eliminera slöserier som förekommer i verksamheten på ett 

systematiskt sätt. Genom att använda en värdeflödesanalys kartläggs hela värdeflödet och kan 

där av se vart slöserier förekommer, för att sedan hitta lösningar för att begränsa dessa. 

Överproduktion är det allvarligaste slöseriet då det leder till nästan alla de övriga slöserier. Då 

tryckande produktionssystem förekommer skapas ofta överproduktion. För att motverka 

överproduktion bör övergång till ett dragande system där kundefterfrågan styr produktionen 

ske. Att använda sig av kanban-system kontrolleras vad som skall tillverkas och när det skall 

tillverkas. 

Då det råder stökiga och ostrukturerade förhållanden på ett företag är 5S- metoden nyttig att 

implementera. Denna metod är också den vanligaste att implementera först när 

effektiviseringsarbeten påbörjas på ett företag. För att kunna anpassa sig efter kundernas 

efterfrågan är det viktigt att ha en flexibel produktion. Genom att använda SMED-metoden 

för att reducera för långa ställtider kan detta möjliggöras. Företag bör också fokusera på 

reducering av ledtider för att lättare anpassa sig till kundefterfrågan. 

För att företagens verksamhet skall fortsätta att utvecklas och bli mer konkurrenskraftig krävs 

det att jobba med att ständigt förbättras. Genom att engagera sin personal i olika typer av 

förbättringsarbete kan detta bli möjligt.   
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10. Bilagor 
Bilaga 1: CAD- ritning över topbalk. 
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Bilaga 2: Företagsdokument.   
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Bilaga 3: Intervju, M. Alhsteiner, VD, 2015-03-12 

 Hur lång tid brukar det ta från att ni har beställt plåtarna tills ni får dem? 

 Vilken storlek har plåtarna? 6x2m eller 6x2,5m? 

 Hur länge ligger plåtarna på gården innan de används? 

 Vad gör ni med skeletten efter att det inte går att skära ut något mera från de? Säljs det 

som skrot? 

 Vad heter ert affärssystem?  

 Har ni någon kvalitets kontroll?  

 Vad används Topbalken till? 

 Ingår emballage i tiden som är vid CNC-maskinen? Eller körs pallen till utleverans 

och emballeras där?  Hur lång tid tar det att emballera en pall?  

Görs detta direkt efter detaljerna är färdiga? Eller ställs det i lagret vid CNC-maskinen 

först? 

 Hur ofta sker det utleveranser? Kommer det en gång i veckan? 

 Använder ni er av någon typ av produktionsschema?   
 Använder ni er något av den gamla kipphyveln som står ute vid skärningen? Eller 

svarven som står på vägen ut till skärningen? Eller Maskinen som står precis innanför 

dörren när man kommer in i produktionen?  

Om inte, varför gör ni er inte av med dem?  

 Allt som är på hyllorna vid skärningen, används det? Eller skulle det kunna stå utanför 

precis som det andra materialet gör?   

 Hur arbetar ni med allmän städning av hela fabriken?   
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Bilaga 4: Mätvärden 

Gasskärningsprocessen 

280 st detaljer 

232,56 minuters skärtid 

353500 mm skärlängd 

4 st brännare 

380 mm/min skärhastighet 

         

             
 
      

   
                

       

              
 
      

 
                                    

             

              
 
       

   
                    

 

Gradningsprocessen 

Nr 1 1,08,61 

Nr 2 1,27,46 

Nr 3 1,11,79 

Nr 4 1,19,40 

Nr 5 1,13,15 

Nr 6 1,21,43 

Nr 7 1,15,16 

Nr 8 2,06,68 

Nr 9 1,18,14 

Nr 10 1,07,51 

  

Total tid: 13,30,25 

 

 

 

13,30,25/10 = 81,025  

  81 sekunder 

 

Blästringsprocessen (Fast tid i minuter) 

Nr 1 7,18,00 
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Riktningsprocessen 

Nr 1 43,35 

Nr 2 27,89 

Nr 3 36,80 

Nr 4 42,19 

Nr 5 38,91 

Nr 6 33,48 

Nr 7 36,78 

Nr 8 27,71 

Nr 9 47,46 

Nr 10 47,56 

 
Total tid: 382,13 

  

382,13/10 = 38,213  

  39 sekunder 

 

CNC-processen (Fast tid i minuter) 

Nr 1 2,15,00 

 

Emballeringsprocessen (Tid i min) 

Nr 1 10,00,00 

 

Bilaga 5:  

Värdeflödeseffektivitet 

Totala ledtiden: 21,8 dagar = 196,2h = 11772 minuter 

Totala värdeskapande tiden = 1336 sekunder = 22,27 minuter 

                          

               
 
     

     
              

 


