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I 

Förord 

Den här rapporten behandlar mitt examensarbete (30 hp) som utförts på Högskolan i Skövde 

vårterminen 2014. Projektet har tagits fram tillsammans med Kongsberg Automotive (KA) i Mullsjö 

efter ett gediget utsållningsarbete där olika projekt och företag jämfördes och utvärderades inför 

terminen. Valet av företag bygger framförallt på den ödmjukhet och öppenhet företaget hela tiden 

uppvisat samt den fenomenale kontaktpersonen och handledaren Daniel S. Johansson. Daniel har 

tagit sig tid och visat engagemang, alltid svarat snabbt på mail sena fredagar och gett mig 

förutsättningar att spendera kvalitativ tid på KA. 

Projektet har hela tiden speglats av en nära kontakt med personalen i produktionen. Det är ni som 

har varit den bästa källan till information och ni har alltid uppvisat en positiv attityd, även dagar då 

krånglande robotceller hade knäckt även den mentalt starkaste. Jag hoppas att mitt arbete bidrar till 

att skapa bättre förutsättningar för att göra ert jobb smidigare och mer intressant. Jag vill även passa 

på att tacka Patrik, Fredric, Annika, Eva, Lena, Maggan och Lottie för den tid ni tagit er att svara på 

oändligt många frågor, nu har jag några av svaren. 

Rasmus & Martin. Det här arbetet är någonting vi skapat tillsammans under våren. Ni har precis som 

jag valt att göra examensarbetet på KA och våra avgränsningar skiljer sig endast i teorin. I skrivande 

stund har vi nyligen blivit beprisade för vårt gemensamma arbete vilket jag känner stor stolthet och 

tacksamhet för. Utan varandra skulle vi inte lyckats hälften så bra,      . Synergieffekten ni vet. 

Sist men inte minst. Min handledare Jan Oscarsson på Högskolan i Skövde. Din långa erfarenhet av 

produktionstekniskt arbete har varit både behjälplig och inspirerande. Det finns inte en enda fråga 

jag ställt under våren som du inte kunnat svara på. Ditt stora engagemang har visat sig från första 

dagen då du utan att tveka följde med till Mullsjö och satte dig in i projektet. När jag i min framtida 

profession står inför ett tillsynes olösligt problem vet jag vem jag ska ringa. Du har garanterat både 

ett svar och en anekdot att bjuda på. 

 

 

 

Skövde den 25 maj 2014 

Erik Palmqvist  



 

II 

Intyg 

Här med intygar jag att den här rapporten avseende det examensarbete som utförts på Högskolan i 

Skövde uppfyller de krav och regler som både högskolan och företaget Kongsberg Automotive har 

upprättat angående: 

 Material som inte är författarens eget är refererat till ursprunglig källa enligt Harvard 
systemet. 
 

 Rapporten är godkänt för publicering av Kongsberg Automotive. 
 

 Inget material som använts för att erhålla annan examen är inkluderat 
 

 

 

 

Högskolan i Skövde 2014-06-01 

 

___________________________________ 

Erik Palmqvist 
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Sammanfattning 

På Kongsberg Automotive (KA) i Mullsjö tillverkas bland annat växelföringssystem till en gemensam 

plattform av personbilar. Företaget ser idag potential i att förbättra flödet av produkterna och dess 

ingående komponenter genom fabriken. KA tillverkar dessutom många av komponenterna i samma 

fabrik som slutmonteringen sker vilket skapar goda förutsättningar till att upprätthålla effektiva 

flöden. Idag körs treskift i produktionen samt extra helgskift vid behov. Ett av målen med studien är 

att utreda möjligheterna till ett kontinuerligt treskift och eliminera extrainsatta helgskift då dessa är 

kostsamma för företaget. Syftet med studien är att kartlägga flödet för två av de ingående 

komponenterna i slutprodukten med hjälp av metoden värdeflödesanalys (VSM) och utifrån detta 

läge sedan skapa ett önskvärt framtida tillstånd där olika slöserier i flödet eliminerats. Målet är 

slutligen att upprätta en konkret handlingsplan för hur det framtida önskvärda tillståndet ska uppnås. 

Studien avser även att pröva huruvida metoden produktionssimulering kan användas som 

komplement till värdeflödesanalys för att kvantifiera identifierade förbättringar.  

Som ett första steg i studien behövde data samlas in för att kunna fastställa nuläget. Detta utfördes 

med olika metoder för att skapa en så bred och korrekt bild av verkligheten som möjligt. Dels 

genomfördes tidsstudier för att kartlägga eller verifiera redan given data. Även genomgång av olika 

dokument, leveranslistor och uppföljningslistor ligger till grund för det nuläge som tagits fram. 

Projektet har genomsyrats av en nära kontakt med personalen på företaget för att få fram så mycket 

och trovärdig information som möjligt. Deltagande observationer har skett löpande under studien för 

att få tillgång till förstahandsdata. Med hjälp av värdeflödesanalys har först ett nuläge och sedan ett 

önskvärt framtida läge kunnat fastslås. Som en del av projektet har även en 

produktionssimuleringsmodell skapats över det aktuella flödet i syfte att testa hypotesen att 

föreslagna förbättringar med hjälp av simulering kan stärkas och kvantifieras. Under arbetet med att 

skapa det framtida önskvärda läget genomfördes en workshop på företaget där personer med olika 

funktioner på olika avdelningar deltog. De förbättringsförslag som kunnat identifieras under arbetets 

gång och som ligger till grund för det framtida tillståndet resulterade slutligen i en konkret 

handlingsplan. 

Resultaten av studien visar på stor förbättringspotential i de kartlagda flödena. De teoretiska 

beräkningar som gjorts visar att ledtiderna för komponenterna kan reduceras med upp till 2/3 och 

att antalet produkter i arbete kan reduceras med upp till 50 %. Även en stor potential till förbättring 

av tillgängligheten i flaskhalsen har identifierats. Skulle tillgängligheten öka med omkring 9 % skulle 

också ett kontinuerligt treskift kunna tillämpas med nuvarande kundbehov. Studien har även 

resulterat i en slutsats om att produktionssimulering inte lämpar sig som metod i denna fallstudie. 

Istället har analyser och experiment kunnat utföras med mindre avancerade analytiska verktyg.  

Studien föreslår även att företaget investerar i utbildning då bristande kunskaper inom Lean 

production idag medför en begränsad förståelse för arbetet med att bli effektivare och mer flexibla. 
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Abstract 
Kongsberg Automotive (KA) in Mullsjö manufactures gear transmission systems to a common 

platform of passenger cars. The company does see a potential to improve the flow of products and 

its components by the factory. KA also manufactures many of the components in the same factory as 

the final assembly is done, creating good prospects for maintaining efficient value streams. Today, 

production is running three shifts supplemented with extra weekend shifts as needed. One objective 

of this study is to investigate the possibilities of a continuous three-shift and eliminate weekend 

shifts as these are extra costly for the company. The main objective of this study is to map the flow of 

two of the components in the final product using value stream mapping (VSM) method. From this 

position a future desired state is created in which different types of waste in the flow has been 

eliminated. The goal is finally to set up a concrete action plan to achieve the desired future state. The 

study also intends to examine whether the method of production simulation can be used as 

complement to value stream mapping and to quantify the identified improvements. 

As a first step in the study, data had to be collected to determine the current situation. This was 

performed with different methods to create a broad and accurate picture of the situation. Time 

studies were used to either identify or verify given data. Also a review of various documents, supply 

lists, and tracking lists are the basis for development of the present state. The entire project has been 

permeated by a close contact with the staff of the company to obtain as much and credible 

information as possible. Participant observation has been made continuously during the study to get 

access to primary data. The use of value stream mapping has resulted in a current state and a 

desirable future state of the components flow. As part of the project, a production simulation model 

has been created over the current flow in order to test the hypothesis that the proposed 

enhancements can be strengthened and quantified by using production simulation. During the 

process of creating the desired future state, a workshop was held at the company where people with 

different functions in different departments participated. The proposed improvement that has been 

identified during the work has resulted in a concrete action plan to reach the future state. 

The results of the study demonstrate a great potential for improvement in the identified value 

streams. Theoretical calculations show that the lead time for components can be reduced by up to 

2/3 and the number of products in process can be reduced by up to 50%. Also a great potential to 

improve the accessibility in the bottleneck has been identified. Would this availability increase about 

9%, three-shift production can be applied to satisfy the current customer needs. This would result in 

that weekend shifts are no longer needed. The study also resulted in a conclusion that simulation is 

not suitable as a method for this case study. Instead, the analysis and experiments have been 

performed with less advanced analytical tools in agreement with the literature. Finally, the study 

suggests the company to invest in training when the lack of knowledge in Lean production offers a 

limited understanding of the work to become more efficient and flexible.  
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1 Inledning 

Det här projektet tillika examensarbetet har tagits fram av studenten tillsammans med Kongsberg 

Automotive. Projektet har valts ut med hänsyn till både företagets och studentens intresse samt med 

relevans och förankring till den produktionstekniska ingenjörsutbildning som examensarbetet är den 

avslutande delen av. Inledningen behandlar bakgrund samt förklarar vilka syften, mål och 

avgränsningar som initialt ställts på projektet. Kapitlet avslutas med en disposition för att läsaren ska 

få möjlighet att skapa sig en överblicksbild av rapporten. 
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1.2 Bakgrund 

Kongsberg Automotive (KA) är ett globalt företag som utvecklar, marknadsför samt tillverkar system 

och komponenter till fordonsindustrin. Företaget har sitt huvudkontor i Kongsberg, Norge och har 45 

enheter i fler än 20 länder världen över. Företaget har ca 11000 anställda varav ca 550 i Sverige. I 

Sverige har KA två produktionsanläggningar, varav den största i Mullsjö, Jönköpings län. På enheten 

tillverkas och utvecklas bland annat växelföringssystem, säteskomfort och nackskydd. Kongsberg 

Automotive vill ligga i framkant vad gäller ny teknik och strävar hela tiden efter att bli mer effektiva 

för att klara av den hårda konkurrens som råder inom fordonsindustrin. Företaget har även 

produktionsanläggningar i lågkostnadsländer men vill även fortsättningsvis kunna behålla produktion 

i Sverige (Kongsberg Automotive, 2014). 

Kongsberg har under de senaste två åren gjort en gemensam satsning på Lean production där 

företaget bland annat tydliggjort Lean-organisationen med nya roller och skaffat sig kompetens i 

form av så kallade Lean-Directors som finns inom samtliga affärsområden för att stötta arbetet med 

Lean och bidrar till ett tvärfunktionellt samarbete mellan KA:s olika affärsområden och fabriker. Varje 

år presenterar företaget olika mål för arbetet med Lean. Däribland finns direktiv för att företaget ska 

arbeta med kartläggning av värdeflöden för att använda som utgångspunkt vid förbättringsarbete. 

Företaget rapporterar sedan utifrån de kartläggningar som gjorts, vilken potential de föreslagna 

förbättringarna har, vilka effektiviseringar som kan göras, samt vilka besparingar de genomförda 

förbättringarna medfört. 

Det här projektet är genomfört inom affärsområdet ”Driveline” och behandlar ett flöde där 

växelföringssystem (spakställ, se fig. 1) till tre olika bilfabrikanter tillverkas. Dessa har i rapporten 

valts att kallas för variant A, B, C. De olika modellerna liknar varandra till stor del och bygger på 

gemensam plattform. KA anser att det finns stor potential att förbättra mycket i det nuvarande 

värdeflödet och parallellt med detta arbete genomförs ytterligare ett projekt med syfte att reducera 

ställtiderna i ett av monteringsflödena. 

Spakställen som tillverkas består av ett antal komponenter, de flesta tillverkade i plast. KA har idag 

egen tillverkning av plastdetaljer i samma anläggning som monteringen sker, vilket medför att det 

finns goda förutsättningar för att skapa kontinuerliga och effektiva flöden i enlighet med Lean 

production. 

 

Figur 1. Växelföringssystem (e24, 2011) 
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1.3 Uppgiftsbeskrivning/ motivation 

Den här fallstudien syftar till att skapa underlag för att förbättra det nuvarande värdeflödet av 

växelföringssystem på KA. Studien avser även att skapa belägg för det mervärde som en 

simuleringsmodell kan medföra som komplement till en mer traditionellt genomförd analys av 

värdeflöden där metoden värdeflödesanalys (VSM) används. Kartläggningen av nuläget ligger sedan 

till grund för att upprätta en ny karta över ett förbättrat, önskvärt framtida tillstånd samt en 

projektplan för att nå dit. Slutligen avser projektet att utreda möjligheterna till att kunna producera 

med ett kontinuerligt treskift då extrainsatta helgskift i nuläget förekommer på grund av ökade 

volymer från kunderna. 

Att kartlägga flödens nuvarande tillstånd och sedan använda detta som utgångspunkt för att 

reducera icke värdeskapande aktiviteter är en central del i produktionsfilosofin Lean production. Ett 

effektivare produktionsflöde medför minskade slöserier och kortar ner både ledtider och antalet 

produkter i arbete (PIA) vilket resulterar i en både effektivare och mer flexibel produktion. 

Användningen av produktionssimuleringsverktyg medför förutom validering och komplettering till 

värdeflödesanalyserna dessutom underlag för presentation av kvantitativ data. Data från 

produktionssimuleringen kan användas för både presentation och argumentation för att påvisa 

potential i förbättringsförslag när de presenteras för en beslutsfattare. 

1.3.1 Konkurrenskraftig produktion  

Ett tillvägagångssätt för svenska företag som vill behålla sin produktion i Sverige är att höja sin 

produktivitet. Peterson (2009) beskriver att svenska verksamheter som flyttas till låglöneländer är 

den främsta hotbilden som framträder i spåren av låg produktivitet. Produktivitet definieras i den här 

rapporten som  
                

            
. Exempelvis är en person som producerar fyra produkter per minut 

dubbelt så produktiv som den person som producerar två produkter under samma tid förutsatt att 

kvalitén är den samma. Argumenten för att flytta verksamheter till låglöneländer handlar ofta om att 

en lägre lönekostnad leder till högre lönsamhet och gör därmed företagen mer konkurrenskraftiga. 

Författaren menar dock att det även finns nackdelar med att förlägga verksamheten till 

låglöneländer. Nackdelarna omfattar bland annat långa ledtider, större säkerhetslager, större 

kapitalbindning samt en sämre eller försvårande kontroll av verksamheten så som kvalitetssäkring 

och långa transporter. Ur ett helhetsperspektiv menar författaren att det vanligtvis är de 

verksamheter med högst produktivitet som är mest konkurrenskraftiga på lång sikt. Detta skulle för 

många företag innebära att även om endast delar av den möjliga produktivitetsökningen uppnås 

skulle verksamheten även fortsättningsvis kunna förläggas i Sverige. Solding och Gullander (2009) 

menar därför att i och med de ökande kundkraven som finns idag ökar även kraven på tillverkaren att 

hela tiden analysera och förbättra sig. Med underlag från forskningsrapporter och olika 

företagsledare har bedömningar gjorts som visar att det finns stor potential att öka produktiviteten 

med upp emot 50 % för tillverkande företag, och genom ökad produktivitet kan krav från såväl 

kunder som ägare tillgodoses. Att arbeta med Lean skapar långsiktiga förutsättningar för detta i och 

med det förhållningssätt som inkluderas och som syftar till att höja just produktiviteten (Peterson 

2009).  
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1.5 Projektets syfte 

Syftet med projektet är att skapa underlag för att reducera slöserier så som onödiga lager, 

transporter samt icke värdeskapande tid för minst två ingående komponenter till en specifik 

produktfamilj av växelföringssystem. 

1.6 Projektets mål 

 Studera relevant litteratur inom ämnet samt studera tidigare, liknande analyser. 

 Upprätta en värdeflödesanalys (VSM) över nuläget för minst två ingående komponenter i ett 

växelföringssystem till en personbilsplattform (inkl. komponenterna ”Lever-body” & 

”Hushalvor”). 

 Upprätta en enklare simuleringsmodell över nuläget för att kunna jämföra den med VSM-en 

och för att skapa visuellt underlag inför presentationen av förbättringsförslagen i projektets 

slutfas. 

 Visa på förbättringar med hjälp av de VSM-er som upprättats samt den validerade 

simuleringsmodellen. 

 Skapa VSM-er för önskvärt tillstånd. 

 Upprätta en simuleringsmodell över framtida läge. 

 Identifiera förbättringsförslag på hur slöserier i komponenternas flöden kan reduceras samt 

visa på att förbättringar kan kvantifieras efter åtgärder. 

 Upprätta en plan för att nå det framtida värdeflödet (om möjligt med hänsyn till det 

parallella examensarbetet som sker på slutmonteringsstationen). 

 Pröva hypotesen för att se om den kan stärkas. 

 Utreda möjligheterna till ett stabilt treskift 

1.7 Hypotes 

För studien har även en hypotes tagits fram där antaganden på delar av studien gjorts. Hypotesen 

utvärderas i resultatkapitlet. 

”Med hjälp av en produktionssimuleringsmodell kan resultaten från en värdeflödesanalys både 

kompletteras och verifieras och stärker därmed kartläggningens förbättringsförslag med hänsyn till 

att eliminera slöserier i det aktuella flödet.” 
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1.8 Innehåll och avgränsningar 

Den här fallstudien avser att kartlägga värdeflödet för några av komponenterna i ett 

växelföringssystem som tillverkas på KA och utifrån det identifiera förbättringar i flödet. Värdeflödet 

avser både det materiella flödet genom fabriken men även informationsflödet som sker parallellt. 

Kartläggningen ska göras med utgångspunkt från kundbehovet och hela vägen fram till leverans av 

färdig produkt. Studien avser att ge belägg för den hypotes som ställts tidigare i rapporten (kap 1.7). 

Projektet avser inte att praktiskt genomföra några av de förbättringar som föreslås utan anses 

avslutat när en plan för att nå det framtida läget upprättats tillsammans med företaget. Syftet med 

de produktionssimuleringsmodeller som skapas under arbetet är snarare att verifiera insamlad data 

än att bygga avancerade modeller vilket i sig kan vara mycket tidskrävande.  

I de fall där komponenttillverkning som innehåller plast kartläggs bortser projektet från flödet av 

plasten då det är relativt komplext och företaget har ett stort system för hantering av plastgranulat 

till samtliga formsprutor. Slutligen omfattar projektet inga ekonomiska kalkyler eller djupare 

ekonomiska analyser och beräkningar. 
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1.10 Tidigare arbete på området 

Flera studier har tidigare gjorts på området och som visar på att simulering kan vara ett bra 

komplement till traditionella värdeflödesanalyser. Det har även tagits fram mjukvaror för att på ett 

enkelt sätt översätta värdeflödesanalyser till simuleringsmodeller och nya metoder för att skapa mer 

dynamiska värdeflödeskartläggningar. 

Gahagan (Gahagan) beskriver värdeflödesanalysen som ett ovärderligt och viktigt verktyg för utövare 

inom Lean. Han menar dock att värdeflödeskartorna inte är tillräckligt effektiva när det kommer till 

att kommunicera vad kartorna egentligen visar, speciellt inte om beslutsfattaren är ovan eller inte är 

tillräckligt insatt i arbetet med VSM-er. Detta medför ironiskt nog att många värdeflödesanalyser 

behöver konverteras till visuella presentationer så som Power Points för att skapa förståelse, vilket i 

sig inte är direkt värdeskapande. Därför har han tagit fram en lösning i form av en VSM-mall som 

direkt kan översätta VSM-en till en enkel simuleringsmodell. Modellen kan sedan användas för att 

validera de resultat som VSM-en visar, men skapar också en animeringsmiljö där beslutsfattare kan 

se olika scenarier och utföra olika experiment direkt i värdeflödet. 

Solding och Gullander (2009) menar att metoderna VSM och simulering har både likheter och 

olikheter. Vidare beskriver författarna att metoderna med fördel kan användas tillsammans för att 

analysera komplexa system och fortfarande kan resultaten visualiseras på ett lättförståeligt sätt. 

Författarna menar att en traditionell VSM har vissa specifika svagheter så som att endast en produkt 

eller produktfamilj kan kartläggas samt att metoden bara speglar en ögonblicksbild av situationen på 

fabriksgolvet. Används istället metoden simulering ges vanligtvis en bild som ligger närmre 

verkligheten, dock förloras den stora fördelen med VSM samtidigt, enkelheten. För att skapa en 

simuleringsmodell krävs både tid och expertis. I sin forskning har författarna tagit fram ett verktyg 

som kallas Simulation Based Value Stream Mapping (SBVSM) se figur 2. Verktyget ska kunna 

användas för att skapa mer dynamiska kartläggningar än vad traditionella VSM-er tillåter. 

 

Figur 2. Simulation based value stream mapping (Solding och Gullander 2009) 
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1.11 Hållbar utveckling 

Ett försök att definiera hållbar utveckling har gjorts av U.S. Departement of Commerce (2010) som 

beskriver hållbar tillverkning som ”skapandet av tillverkade produkter som använder processer som 

minimerar negativ miljöpåverkan, sparar energi och naturresurser, är säkra för anställda, samhället 

och konsumenten samt är ekonomiskt sund”. 

Att arbeta med kartläggning av värdeflöden innebär även kartläggning av slöserier. Med slöserier 

avses handlingar av icke värdeskapande karaktär samt reducering av överproduktion. Att endast 

producera det som kunden efterfrågar och inte tillverka mot lager minimerar risken för eventuella 

kassationer av lagerhållna produkter. Dessa kan uppkomma antingen vid justeringar i kundordern, 

men också i de fall där felaktiga eller defekta produkter tillverkats mot lager utan att det upptäckts. 

Förutom rena kassationer där material rent fysiskt behöver skrotas, kan även förutsättningar för 

andra hållbara besparingar utläsas från kartläggningen. Ett effektivare flöde medför färre timmars 

produktion, vilket i sin tur resulterar i att energiåtgången i hela tillverkningen kan reduceras.  

Enligt Johansson (2010) får nya företag hela tiden upp ögonen för, och påbörjar implementering av 

grön och hållbar tillverkning. Många verktyg som används för detta idag är dock fortfarande 

komplicerade och kräver expertis samt stora mängder data. Men med hjälp av värdeflödesanalys kan 

material, energi och informationsflöden kartläggas och analyseras. Författaren menar att flera av de 

verktyg och tekniker som idag används för design, utveckling och processanalys även kan användas 

för att göra bedömningar av tillverkningens hållbarhet. Författaren menar att som företag kunna 

kontrollera miljöpåverkan blir allt viktigare i tillverkningsbranschen, då målen allt oftare handlar om 

att reducera både slöserier och utsläpp. 

En VSM-baserad metod för att kartlägga miljöpåverkan i en tillverkning som har tagits fram är 

Sustainable Manufacturing Mapping (SMM). Metoden tar hänsyn till förutbestämda indikatorer och 

baseras förutom på värdeflödeskartläggning (VSM) även på livscykelanalys (LCA) och diskret 

händelsestyrd simulering (DES) då de tre metoderna kompletterar varandra, se fig. 3. Viktiga faktorer 

inom SMM är att definiera målen samt att välja rätt indikatorer och styrgränser. Utifrån denna 

information kan sedan en karta skapas över nuvarande och framtida läge (Johansson, 2010) 

Indikatorer i en SMM kan delas upp i fem olika nivåer: 

1. Övergripande så som lagar, tillstånd och andra externa krav. 
2. Material och energianvändning så som materialåtgång, avfall & biprodukter. 
3. Faktorer som påverkar global uppvärmning, exempelvis metangas, koldioxid och andra 

växthusgaser. 
4. Försörjningskedjan och produktens livscykel, exempelvis logistik och återvinning. 
5. Balans och integrering med det omgivande samhället. 
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Figur 3. Visualisering av SMM (Johansson 2010) 

1.12 Fallstudie 

En fallstudie är en undersökning av en specifik händelse, exempelvis en viss person, en händelse eller 

ett skeende. Studien kan innefatta bland annat direkta observationer, dokument och intervjuer vilket 

också anses vara en styrka hos fallstudien, som har förmåga att hantera många olika typer av 

insamlat material (Merriam, 1988). 

Fallstudien är användbar i de flesta vetenskapliga undersökningar och används med fördel som 

komplement till andra metoder (Ejvegård, 2003). Författaren beskriver att syftet är att beskriva 

verkligheten genom att ta en liten del av ett större förlopp och låta fallet representera detta. 

Problematiken är att ett enda fall aldrig fullt ut kan representera verkligheten och därmed ska 

slutsatser dras med försiktighet och snarare ses som indicier som pekar åt ett visst håll. För att skapa 

en mer tillförlitlig undersökning ska om möjligt kategoriindelning användas, där resultaten från fall i 

olika kategorier tillsammans utgör resultatet av undersökningen. 
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1.14 Rapportens disposition 

Rapporten har delats upp i fem huvudområden enligt fig. 4.  Figuren visar olika projektmål och vilka 

moment som ingår i respektive kapitel. Rapportens syfte kan ses som tvådelat; hypotesprövningen, 

som är den vetenskapligt förankrade delen samt målet att komma fram till en projektplan som 

företaget kan använda för att uppnå de föreslagna förbättringarna i flödet. 

Kapitel 1-3 behandlar teoretiska delar som projektets motivation och metodik samt den 

litteraturstudie som har gjorts. Litteraturstudien har utgångspunkt i Lean production som har blivit 

en mycket populär filosofi att använda sig av bland tillverkande företag. I kapitel 4-5 redovisas hur 

data har samlats in samt den kartläggning som gjorts av nuläget.  

Kapitel 4-6 behandlar genomförandedelen med datainsamling, nulägesbeskrivning och identifiering 

av förbättringar. Slutligen upprättas en plan för hur det framtida läget ska uppnås. 

Kapitel 7-9 behandlar resultaten av studien och analys av dessa. Här diskuteras resultaten kopplade 

till de mål och syften som studien utgått från. Dessutom ges förslag på fortsatt arbete inom området. 

Kapitel 10-11 innehåller referenser och bilagor 

 

 

Figur 4. Grafisk beskrivning av rapportens disposition 
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2 Litteraturstudie 

I kapitlet har teorin bakom studien samlats. Här förklaras relevanta begrepp och termer som används 

som utgångspunkt i arbetet. Avsikten är förutom att öka kunskapsnivån hos läsaren, att med hjälp av 

litteraturen skapa belägg och öka trovärdigheten för de slutsatser som studien resulterar i. Studien 

har avgränsats enligt kap 1.8 och behandlar inte några djupare ekonomiska aspekter varför 

litteraturstudien inte tar upp några ekonomiska begrepp och teorier. 

2.1 Att definiera Lean Produktion 

Lean, som är en förkortning av begreppet ”Lean production” har sina rötter i den japanska 

fordonsindustrin och är sedan mitten av 90-talet ett välkänt paradigm inom tillverkningsindustrin. Att 

arbeta med Lean omfattar bland annat ett tankesätt där produkten oavbrutet rör sig med 

enstycksflöde genom värdeskapande processer med ett dragande system som har utgångspunkt i 

kundbehovet. En central del inom Lean anses även vara arbetet och strävan efter ständiga 

förbättringar (Liker, 2004). 

Enligt Liker (2004) är det viktigaste inom Lean inte att applicera de specifika verktygen som Lean 

innehåller, utan att företagsledarna fortlöpande investerar i sin personal samt att de främjar en 

kultur som medför ständiga förbättringar. Lean är ingen aktivitet eller projekt som kan 

implementeras och sedan bli klart, utan ska snarare ses som ett förhållningssätt för hur en 

verksamhet ska bedrivas. Mycket inom Lean handlar om att närma sig ett tillstånd där alla onödiga 

aktiviteter, så kallade slöserier kan elimineras (Petersson, 2009). 

Ett vanligt problem när organisationer arbetar med Lean är enligt Petersson (2009) att de fokuserar 

på Lean-metoderna, de så kallade Lean-verktygen i allt för stor utsträckning. I många fall saknar 

metodanvändaren grundläggande kunskaper i vad Lean egentligen innebär vilket kan medföra att de 

insatser som görs med hjälp av Lean-metoderna snarare blir ett tillfälligt projekt, en form av kampanj 

som inte främjar långsiktiga mål. 

2.2 Lansering av Lean production 

På 1980-taletgenomfördes ett stort forskningsprojekt på Massachusetts Institute Of Technology 

(MIT) i USA med syftet att reda ut skillnaderna mellan olika biltillverkare världen över. Studien 

omfattade jämförelser av nittio olika biltillverkare och finansierades av olika regeringar och 

branschföretag runt om i världen. Resultatet av forskningen visade på stora skillnader mellan Toyota 

och de västerländska biltillverkarna. Studien presenterades 1990 i boken ”The machine that changed 

the world” (Womack, 1990). 
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2.4 14 principer inom Lean production 

Liker (2004) beskriver Toyota Production System (TPS) i 14 principer som han identifierat i sin 

forskning för att karaktärisera Lean production. Dessa principer innehåller den teknik och de verktyg 

som ingår i TPS. Även om inte alla företag kan applicera samtliga principer av olika skäl kan de ses 

som en representation av grunderna i TPS och där med Lean production. Principerna kommer att 

ligga till grund för arbetet med att förbättra värdeflöden och att närma sig det bästa sättet att utföra 

specificerad uppgift på. 

 

1. Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella 

mål. 

2. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. 

3. Använd dragande system för att undvika överproduktion. 

4. Jämna ut arbetsbelastningen. 

5. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. 

6. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan. 

7. Använd visuell styrning så att inga problem döljs. 

8. Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som passar medarbetare och processer. 

9. Se till att ledningen känner verksamheten på djupet, lever enligt företagets filosofi och lär 

andra att göra det. 

10. Utveckla människor och arbetslag som följer företagets filosofi. 

11. Respektera partners och leverantörer genom att hjälpa dem att bli bättre. 

12. Gå och se med egna ögon för att bättre förstå en situation. 

13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd. Överväg alla alternativ och genomför sedan valt 

beslut snabbt. 

14. Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra. 
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2.5 7 slöserier (muda) 

Petersson (2009) beskriver att det inom Lean ofta särskiljs sju olika slöserier, samt ibland även ett 

åttonde. Dessa slöserier utgör grunden för en stor del av arbetet med Lean production. 

2.5.1 Överproduktion 

Att producera mer, fortare eller tidigare än vad kunden behöver, anses vara det värsta av slöserier 

inom Lean. Detta beror på att överproduktion även bidrar till andra slöserier. Produceras mer än 

kunden vill ha för tillfället medför det bland annat att värdefull lageryta upptas, extra transporter 

krävs, kapital binds onödigt länge och risken att kunden ändrar sin order finns. 

2.5.2 Väntan 

Väntan kan innebära både väntan på material och på människor. Detta innebär att dyrbar tid inte 

utnyttjas då förutsättningar inte finns tillgängliga för att ett visst arbete ska kunna utföras. Förutom 

de direkta tidsförlusterna som väntan medför kan det även indirekt leda till frustration och irritation 

bland medarbetarna. 

2.5.3 Transport 

Inga transporter, förutom den då kunden får sin färdiga produkt skickad till sig medför något värde 

och kan således betraktas som rent slöseri. Detta medför att samtliga transporter bör ifrågasättas 

och elimineras i de fall det är möjligt. Behovet av interna transporter kan vara tecken på att 

problemen finns någon annan stans, exempelvis i hur produktionsflödet är uppbyggt. 

Ett vanligt förekommande fel som företag gör är att komma med förbättringar på hur transporter 

kan rationaliseras i form av automatiska truckar, transportband etc. då fokus istället hade behövt 

ligga på hur transporterna istället kunde elimineras. För att tydliggöra transporter kan metoder som 

exempelvis spagettidiagram användas. 

2.5.4 Överarbete 

Att utföra mer arbete eller att producera med högre kvalité än vad kunden är villig att betala för är 

rent slöseri. Även om slutprodukten har bättre kvalité än kunden förväntat sig, kommer kunden till 

slut inse att det kostar pengar. Bearbetas material mer än nödvändigt genererar även detta i 

överarbete. Det kan exempelvis handla om ett råämne med onödigt stor dimension som i och med 

det kräver onödigt mycket bearbetning och i slutändan medför onödigt stora kostnader, samtidigt 

som mer material går åt. Kvalitetskontroller och avsyning är exempel på andra arbetsmoment som 

inte genererar värde utan kan betraktas som överarbete. 
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2.5.5 Lager 

Ett lager behöver inte vara en organiserad yta avsedd för förvaring, utan kan hittas överallt i form av 

små buffertar och förråd. En viss nivå av lager är oftast nödvändigt då både interna och externa 

leveranser kan brista och håller inte alltid vad som utlovats. Lager binder dels kapital, men framförallt 

döljer det andra problem, tar upp dyrbar lageryta och förlänger ledtiden på produkten. Med längre 

ledtider minskar flexibiliteten i produktionen och eventuella ändringar från kunden blir svårare att 

snabbt anpassa sig till. Ytterligare en viktig aspekt med lager är risken för att kvalitetsproblem 

upptäcks och lagret blir inkurant vilket kan medföra stora mängder kassationer eller omarbete. Detta 

påvisar också att argument för lagerhållning p.g.a. låga räntor inte borde godtas. 

2.5.6 Rörelse 

Onödiga rörelser som inte tillför något värde kan exempelvis innefatta kroppsrörelser för att nå 

material och verktyg. Förutom att dessa rörelser är onödiga kan de även medföra oergonomiska 

förutsättningar för medarbetarna och därmed innebära personskador på lång sikt. En annan vanligt 

förekommande rörelse är letandet efter både material och verktyg såväl som annan personal. 

Rörelse medför slöserier både i form av ekonomi, produktivitet och personliga hälsorisker för 

medarbetarna. Att ge sina medarbetare rätt förutsättningar att kunna genomföra sitt arbete med 

exempelvis rätt verktyg på rätt plats skapar goda möjligheter till en högre produktivitet. 

2.5.7 Produktion av defekta produkter 

Att producera felaktiga eller defekta produkter säger sig självt vara ett slöseri. Många företag har till 

och med inrättade avdelning för korrektion och kontroll av felaktigt producerat material. 

Anledningarna till att felaktiga produkter produceras kan bland annat handla om felaktig information 

i tillverkningsbeskrivningen, fel i beredningen eller ofullständiga uppgifter. 

2.5.8 Outnyttjad kreativitet 

Det sista slöseriet, som anses vara ett tillägg till de övriga sju handlar om outnyttjad kreativitet hos 

medarbetarna. Genom att inte bejaka kompetensen hos sina medarbetare riskerar företaget dels att 

förlora sina medarbetare, men också att gå miste om bra idéer och förbättringsförslag. För att främja 

medarbetarnas kompetens i större utsträckning är ett bra sätt att utöka arbetsinnehållet på djupet. 

Det kan exempelvis handla om att en montör utbildas med spetskompetens på sin specifika station 

och att operatörsunderhåll appliceras. Detta medför dels stimulans och möjlighet för personlig 

vidareutveckling samtidigt som det gynnar arbetsgivaren som kan tillgå mer av den kompetens som 

individen innehar. 

2.6 Den japanska sjön 

Enligt Womack (2006) behöver många verksamheter arbeta för att minska sina olika slöserier för att 

bli effektivare. För att synliggöra dessa kan exempelvis lager reduceras, vilket medför att problemen 

kommer upp till ytan, likt toppiga berg ur vattenytan på en sjö vars vattennivå sänks. Detta 

symboliseras ofta med hjälp av den så kallade japanska sjön. När problemen väl kommer upp till ytan 

kan de tas om hand i förbättringsarbetet och därmed elimineras så att de inte uppstår igen.  
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2.7 Värde 

Womack (2006) menar att ett värde endast kan definieras utifrån kunden och består av en specifik 

produkt eller tjänst som uppfyller kundens krav med ett specifikt pris vid en specifik tid. Ett värde 

skapas av tillverkaren, som utifrån kundens synvinkel existerar på grund av detta.  

Av en mängd orsaker kan just värde vara svårt för tillverkaren att definiera. Att noggrant specificera 

värdet är det första kritiska steget i ett leantänkande. Att tillhandahålla fel produkter eller tjänster, 

även om de tillverkas på ett korrekt sätt är självklart slöseri och skapar inget värde. 

2.8 Värdeflöde 

Womack (2006) beskriver värdeflödet som den uppsättningen av specifika åtgärder som krävs för att 

få en viss produkt genom de tre kritiska uppgifterna i ett företag. 

1. Problemlösningsfasen, från design och beredning till produktionsstart 

2. Informationshanteringen, från order till leverans 

3. Fysisk omvandling från råmaterial till en färdig produkt hos kunden 

Enligt Liker (2004) ska samtliga aktiviteter som tillför råvaran värde identifieras, samtidigt som alla 

andra aktiviteter bör elimineras. Ett viktigt led i detta är att kartlägga värdeflödet för den produkt 

eller produktfamilj som kunden i slutändan är villig att betala för. Womack (2006) menar att 

kartläggningen nästan alltid visar på en häpnadsväckande mängd slöserier då olika avdelningar i ett 

företag ofta arbetar självständigt, ofta med avdelningsledare, utan att egentligen veta hur de andra 

avdelningarna arbetar. Vid kartläggning av värdeflöden gäller det att skapa sig en bild av helheten. 

Womack (2006) menar att det nästan alltid går att dela in de olika händelserna i tre olika kategorier. 

1. Värdeskapande aktiviteter: Dessa måste utföras. Exempelvis borra ett hål eller flyga en 

person från A till B. 

2. Nödvändiga, men icke värdeskapande aktiviteter: Dessa aktiviteter skapa inget värde i sig 

själva men krävs ändå i nuläget, med nuvarande teknik, för att komma fram till slutprodukten 

(typ ett muda). Detta kan exempelvis vara en kontrollstation vars uppgift är att säkerställa 

rätt kvalité eller att fästa en detalj vid en fixtur innan bearbetning. 

3. Icke värdeskapande aktiviteter: Många steg i ett flöde skapar inget värde och kan 

omedelbart undvikas (typ två muda). Detta kan exempelvis vara onödiga transporter och 

rörelser. 
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2.9 Dragande system 

Womack (2006) menar att genom att bejaka sina flöden kommer genomloppstiderna i samtliga av 

ovan nämnda faser drastiskt att förkortas. År kan bli månader och månader kan bli dagar. Faktum är 

att de stora besparingarna som kan göras genom kartläggning av värdeflöden inte direkt handlar om 

att spara in pengar genom att reducera kapitalbindning i form av lager. De stora fördelarna handlar 

istället om att kunna tillverka vad kunden behöver, när behovet uppstår. Genom att producera på 

kundens begäran skapas en dragande effekt där kundens behov drar fram nya produkter snarare än 

trycker fram. Ett dragande system utgår alltid från kundbehoven Rother & Shook (2001). 

En förbrukningsstyrd produktion kan framstå som enkelt men förutsätter följande enligt Rother och 

Shook (2001): 

Snabba reaktioner vid problem - inom takttiden 

Att orsaker till oplanerade produktionsstopp elimineras 

Att omställningstider elimineras 

2.10 Enstycksflöde 

Genom att tillverka i enstycksflöde sätts även andra processer indirekt igång för att eliminera 

slöserier. Liker (2004) menar att med ett enstycksflöde byggs kvalité enklare in i produkterna. I 

exempelvis ett monteringsflöde blir varje montör en kontrollant av föregående arbete och kan direkt 

sätta in felavhjälpande åtgärder. Produktionen blir dessutom väsentligt mer flexibel vilket skapar 

bättre förutsättningar för att kunna möta de aktuella produktionsbehoven. Liker (2004) menar vidare 

att både produktiviteten, säkerheten och lagerytor/lagerkostnader förändras till det bättre i och med 

enstycksflöden jämfört med den traditionella massproduktionen. Sänkta lager medför att problemen 

kommer fram till ytan och kan därmed åtgärdas. Liker (2004) menar även att ständiga förbättringar 

går hand i hand med enstycksflöden. 

2.11 Utjämnad produktion (heijunka) 

Enligt Rother och Shook (2001) är det viktigt att jämna ut produktionen och mixen av varianter som 

tillverkas, det vill säga att inte tillverka i stora partier. Författarna redogör för nackdelarna med detta 

i form av ökade krav på fler och effektivare omställningar i processerna. Men genom att acceptera 

detta kommer värdeflödet totalt sett att förbättras med hänsyn till bland annat ledtider, lagernivåer, 

kvalité och kostnader. Enligt Liker (2004) är utjämning av produktionen ofta det första steget vid 

införandet av TPS. Först när produktionsnivån är jämn och stabil kan ett dragande system 

implementeras eftersom att en ojämn produktionsnivå omöjliggör ett standardiserat arbete. 

Utjämning av produktionen gäller både för volym och produktmix och målet är producera samma 

antal och samma produktmix varje dag. 
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2.11.1 De tre M:en 

Ett vanligt fel är att företag som vill börja sitt arbete med Lean production direkt påbörjar arbetet 

med att hitta och eliminera slöserier, så kallade muda i sin verksamhet. Istället borde fokus ligga på 

att skapa en jämn produktion och att undvika överbelastning av både människor och utrustning. 

Dessa tre nyckelord definieras som de tre M:en enligt Liker (2004): 

Muda – 7+1 Slöserier enligt kap 2.4 

Muri – Överbelastning av människor och utrustning. Ingen värdeökning får ske till priset av 

överbelastning. 

Mura – Vid strikt tillverkning efter kundorder skapas lager, vilka döljer problem och försämrar 

kvalitén, på grund av toppar och dalar i efterfrågan från kunden. Ojämnheter i produktionen ska 

därför utjämnas för att få ett jämt och stabilt flöde.  

2.12 Batchstorlekar 

 

Figur 5. Definition av optimal batchstorlek utifrån Wilsonformeln (Oskarsson m.fl. 2003) 

För att beräkna den mest optimala fasta batchstorleken kan Wilsonformeln, även kallad EOQ-formeln 

användas enligt Oscarsson (2003). Formeln beräknar vid vilken batchstorlek den totala kostnaden av 

lagerföring och beordningskostnad blir som lägst enligt figur 5. 

Formeln betecknas   √
   

   
 

Där Q= optimal orderkvantitet 

K= ordersärkostnad 

D= efterfrågan per tidsenhet 

r= lagerräntan 

p= produktvärdet i mottagande lager 

Oskarsson (2003) beskriver även att Wilsonformeln har vissa nackdelar och begränsningar. För det 

första baseras formeln på att efterfrågan är helt jämn eller endast har mindre svängningar, vilket inte 

alltid är fallet. Vid beräkningar med formeln tas heller inte hänsyn till kvantitetsrabatter från 
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leverantörer, delleveranser från lagret, produktions eller transportkapacitet. Slutligen beskriver 

författaren att det kan vara svårt att beräkna ordersärkostnaden och lagerräntan korrekt. 

Shingo (1983) menar att beräkningar på ekonomiskt optimala batchstorlekar fungerar utmärkt i 

teorin, men att en viktig aspekt saknas; möjligheten att drastiskt reducera omställningstider. Genom 

att reducera omställningstiderna minskar beordningskostnaderna och mindre batcher kan då köras 

utan större ekonomiska förluster. 

2.13 Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Enligt Ljungberg (2000) består utrustningseffektiviteten, det så kallade OEE-värdet, av tre olika 

parametrar och har sin grund i det utrustningseffektivitetshöjande arbetssättet ”Total Productive 

Maintenance” (TPM). De ingående parametrarna är tidstillgänglighet, operationseffektivitet och 

kvalitetsutbyte. Genom att multiplicera dessa tre mätetal erhålls OEE-värdet vilket anses vara ett 

fullständigt mått på det värde som skapas i en process. TAK (tillgänglighet, anläggningsutnyttjande, 

kvalité) är den svenska översättningen och synonymt med OEE. I rapporten kommer fortsättningsvis 

OEE att användas. Om ett arbetsmoment alltid utförs med rätt hastighet och utan att tillverka 

felaktiga produkter är OEE-värdet 1,00. 

Ljungberg (2000) menar att ett företag som använder sig av TPM ska kunna uppnå minst 85 % i OEE-

värde vilket anses vara bra. Detta har uppnåtts av flera företag och är ett mål som är fullt möjligt att 

uppnå. 

2.13.1 Tidstillgänglighet 

Genom att subtrahera stilleståndstiden från den tillgängliga tiden och sedan dividera detta med den 

tillgängliga tiden fås måttet på tidstillgängligheten (Hagberg och Henriksson 2010) 

Vid analys av tillgängligheten finns enligt Hagberg och Henriksson (2010) flera fällor som kan 

resultera i ett felaktigt värde av tidstillgängligheten och författarna ger fem exempel: 

1. Att definiera tillgängligheten på ett korrekt sätt är den första aspekten att beakta. En 

organisation eller företag måste enas om hur tillgängligheten ska mätas, så det sker på ett 

standardiserat sätt inom företaget. Detta är viktigt om resultat ska kunna jämföras internt 

och i synnerhet vid externa komparationer. Vad räkas som 100 % tillgänglighet? Ska alla årets 

timmar räknas eller ska planerade stopp och raster räknas bort? 

2. Att utföra tillgänglighetsberäkningar som sträcker sig över långa tidsperioder skapar ovisshet 

i resultaten då antalet stopp inte framgår av beräkningarna och förlusten av produktionstid 

kan vara förlorad under perioder då behovet varit som störst. 

3. Vid beräkningar av tillgängligheten tas inte hänsyn till tillgänglighetskraven. Görs mätningen 

på en anläggning som är flaskhals eller finns det kapacitet att ta igen kortare förlorade 

stopp? 

4. Vid beräkning av tillgängligheten påverkas resultatet av huruvida anläggningen är kopplad i 

serie eller inte. Tillgängligheten av en seriekopplad anläggning kan på grund av otillräcklig 

analys av dess position i flödet bli missvisande. 
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5. Även faktorer som påverkar otillgängligheten bör analyseras. Även om konsekvenserna av 

olika orsaker blir de samma i tillgänglighetsberäkningen kan det vara viktigt att reda ut 

kostnaderna för att lösa problemen. 

2.13.2 Operationseffektivitet 

För att få ett mått på hur väl en process eller anläggning utnyttjas under den tillgängliga tiden 

beräknas operationseffektiviteten. Värdet beräknas genom att multiplicera utnyttjad produktionstakt 

och verklig utnyttjandegrad (Hagberg och Henriksson, 2010). 

Utnyttjad produktionstakt= teoretisk cykeltid/verklig cykeltid 

Verklig utnyttjandegrad= verklig processtid/tillgänglig operativ tid 

2.13.3 Kvalitetsutbyte 

Kvalitetsutbytet visar hur stor andel av de tillverkade produkterna som uppfyller kvalitetskraven. 

Även de produkter som eventuellt blir felaktiga vid exempelvis uppstart eller verktygsbyte ska räknas 

precis som detaljer som omarbetas. Värdet för kvalitetsutbytet blir då kvoten mellan antalet korrekt 

processade detaljer och det totala antalet processade detaljer (Hagberg och Henriksson, 2010). 

2.14 Mätvärden inom underhåll 

För att beskriva tillgänglighet, med vilken frekvens fel uppstår på en utrustning samt hur långt varje 

underhållsstopp är finns olika mätvärden (Hagberg och Henriksson, 2010). De mätvärden som 

rapporten behandlar är framförallt tillgänglighet och den reparationstid som varje stop orsakar. 

Tillgängligheten är dessutom en av de tre parametrar som multipliseras vid OEE-beräkningar. 

MTTR (Mean time to repair) = Total reparationstid/antalet fel 

MTTF (Mean time to failure) = Verklig utnyttjad drifttid/Antalet fel 

MWT (Mean waiting time) = Total väntetid/Antalet fel 

Tillgänglighet= MTTF/MTTF+MTTR+MWT 

2.15 Dummies 

För att säkerställa kvalitén på de spakställ som monteras på KA avslutas monteringsflödena med en 

kontrollstation. Stationen är en mindre robotcell som bl.a. testar hur mycket kraft som krävs för att 

föra växelspaken i olika riktningar. För att säkerställa hög tillförlitlighet i stationen körs spakställ med 

kända fel, så kallade dummies i stationen. En dummy ska orsaka ett specifikt felmeddelande då den 

körs och på så vis säkerställs att stationen upptäcker eventuella avvikelser. 
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3 Metod 

”Kunskaper i metod är inget självändamål, utan ett redskap för att uppnå de målsättningar man har 

med olika undersökningar och med sin forskning” (Holme och Solvang, 1991). 

En metod avser ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne som ska behandlas eller skrivas om 

Ejvegård (2003). Grundläggande kunskaper och förståelse för metodfrågor är en förutsättning för att 

nå målen med sin undersökning eller forskning. Inom samhällsvetenskapen finns det två olika 

angreppssätt och metodvalet utgår ifrån den information som söks. 

3.1 Kvalitativ metod 

Behandlar mjukdata. Metodens syfte är framförallt att skaffa förståelse, svaren behöver inte 

nödvändigtvis vara antingen eller. Metoden används med fördel för att skaffa sig en djupare 

förståelse av problem som studeras och kännetecknas av närhet till informationens källa. Den 

kvalitativa metoden präglas av flexibilitet (Holme och Solvang, 1991). Merriam (1993) skriver att den 

kvalitativa metoden fokuserar på en process, förståelse och tolkning, snarare än att vara 

experimentell. 

3.2 Kvantitativ metod 

Behandlar hårddata. Den kvalitativa metoden kan lättare kontrolleras av forskaren och är mer 

strukturerad. Metoden kännetecknas av avstånd i förhållande till informationens källa och 

mätmetoderna som används spelar stor roll för analysen av den kvantitativa informationen. Den 

kvantitativa metoden präglas av strukturering (Holme och Solvang, 1991). 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Intervju 

Enligt Ejvegård (2003) kan intervjuer användas för att ta reda på kunskaper, åsikter eller 

uppfattningar hos en person eller grupp. Personen som svarar kallas respondent. Häger (2007) 

skriver att när en person intervjuas är det viktigt att tänka på hur frågorna formuleras, för att svaret 

ska vara så opåverkat som möjligt. Vid en intervju ska frågorna inte ställas ledande utan hållas öppna 

och slutna frågor ger slutna svar. En intervju bör planers i förväg och sedan inledas med att bygga 

upp en grund, innan intervjun sedan går vidare mot kärnan och tar upp själva problematiken. 

Intervjun avslutas sedan med en slutsats eller en sammanfattning.  

3.3.2 Deltagande observation 

Vid en deltagande observation beskriver personen som gör undersökningen ett skede eller en 

process utifrån sitt eget deltagande eller inblick i organisationen. Fördelarna med observerande 

studier innefattar bland annat en djupare förståelse av skeendena jämfört med om de hade 

observerats utifrån. Det är dessutom mindre risk att de missuppfattas eller att viktiga händelser inte 

fångas upp. Nackdelar med metoden är bland annat risken för att bli involverad känslomässigt och 

göra subjektiva bedömningar samt risken att betraktarens närvaro påverkar själva 

händelseförloppet. 
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3.3.3 Tidsstudier 

Tidsstudier används för att få fram en standardtid för ett visst arbetsmoment. För att utföra 

tidsstudier av ett arbetsmoment krävs det att det utförs enligt en standard. Finns ingen sådan kan 

resultaten av studien förlora trovärdighet. Vid utförandet av tidsstudier är det viktigt att 

arbetsmomentet sker i normalt arbetstempo. Montörens arbetstempo bedöms i procent för att göra 

resultaten trovärdiga. För att få med samtliga moment vid tidtagning används metoden kontinuerlig 

tidtagning. Detta innebär att klockan inte stoppas mellan olika cykler eller arbetsmoment. På så vis 

inkluderas samtliga arbetsmoment och oväntade händelser som till exempel väntan (Niebel, 2009). 

3.3.4 Balansering 

För att skapa rätt förutsättningar för montörerna i monteringsflödena på KA utförs så kallade 

balanseringar av flödet. En balansering utgår från de tider som framkommit under tidsstudierna. 

Tiderna för olika arbetsmoment balanseras sedan mellan montörerna för att jämna ut 

arbetsbelastningen. Vid en balansering framgår vad som är flaskhalsen i flödet. Ofta utförs 

balanseringen med utgångspunkt i flaskhalsen som är begränsningen för med vilken takt 

monteringen kan utföras (personlig kontakt med Lean koordinator KA). 

3.4 Hypotes och hypotesprövning 

Kumar (2010) skriver att en hypotes är ett av forskaren ställt antagande som skapar klarhet, 

specificering och fokus i ett forskningsprojekt men inte är något krav i en sådan. Att jobba med en 

hypotes sker i tre steg: Formulering av antaganden, insamling av relevant data samt analys av 

insamlad data. Slutligen kan slutsatser dras angående huruvida de ställda antagandena är sanna eller 

inte. En hypotes ska vara enkel, specifik och tydlig samt ha sina rötter existerande vetskap. För 

studier som syftar till att testa ett påstående i ett orsakssamband kan hypoteser med fördel 

användas. Hypotesprövningen blir meningslös on någon av delarna i studien sker felaktigt eller 

olämpligt. 

Hypotesprövning förekommer ofta inom vetenskapen och tillämpas speciellt i uppsatser som 

noggrant avgränsats. När en hypotes testas kan den antingen verifieras, vilket medför att hypotesen 

övergår till att vara ett faktum, eller så falsifieras den. Oavsett resultat leder hypotesprövning till 

ökad kunskap. Vissa vetenskapsteoretiska skolor anser dock att en hypotes aldrig kan bevisas, bara 

falsifieras. Misslyckas forskaren med att falsifiera hypotesen, så har hypotesen korroborerats, det vill 

säga förstärkt sin trovärdighet men inte slutgiltigt bevisats (Ejvegård, 2003). 

3.5 Kvantifiering 

Data kan vara bra att kvantifiera i de fall det är möjligt. Kvantifierad data kan räknas, anges med 

siffror eller anges med termer som motsvara siffror, exempelvis procent. Data som har kvantifierats 

kallas för hårddata och kan användas statistiskt med hjälp av exempelvis statistiska mjukvaror. Data 

från mjukvarorna kan sedan hjälpa till att förebygga att felaktiga slutsatser inte dras av det material 

som samlats in. Ytterligare en praktisk aspekt med kvantifierad data är att den på ett enkelt och 

pedagogiskt sätt kan presenteras i form av tabeller och diagram (Ejvegård, 2003). 

3.6 Validitet 

Begreppet validitet avser att det som ska mätas verkligen mäts. Bygger vi rätt produkt, blir 

beställaren nöjd? Används tydliga mått och mätmetoder är risken för problem med validitet mindre. 



Erik Palmqvist  Högskolan i Skövde 2014  
  Institutionen för ingenjörsvetenskap   

 21 

Måtten som används vid en undersökning ska därför användas konsekvent och det får inte råda 

tvivel kring det aktuella måttets innebörd (Ejvegård, 2003). 

3.7 Reliabilitet 

Reliabiliteten anger tillförlitligheten av ett mätinstrument (gäller även exempelvis frågeformulär) 

samt användbarheten av en måttenhet. En bra och säker mätmetod är reliabel medan en osäker 

mätmetod inte är reliabel (Ejvegård, 2003). 
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3.8 Värdeflödesanalys (VSM) 

För att kunna förändra och förbättra en process krävs ett utgångsläge. Värdeflödesanalysen hjälper 

till att skapa en visuell ögonblicksbild av verkligheten. Ljungberg (2000) menar att grundtanken är att; 

”Det du inte mäter kan du inte styra, och det du inte kan styra kan du inte heller förbättra”. 

Att kartlägga värdeflöden är en central del inom Lean production och syftar till att visuellt kartlägga 

en produkt eller produktfamiljs informations och materialflöde samt att inte förbruka mer resurser 

än vad som är nödvändigt för att tillverka produkter som motsvarar kundens aktuella behov (Rother 

och Shook 2001). Oskarsson (2003) menar att grunden till förändringar i verksamheten är att nuläget 

är givet. Enligt Rother och Shook (2001) går det att utifrån kartläggning av det nuvarande värdeflödet 

fatta beslut angående åtgärder för att förbättra värdeflödet. Arbetet sker normalt i tre steg, där först 

det nuvarande tillståndet kartläggs för att kunna användas som utgångspunkt. Parallellt med att 

nuläget kartläggs kommer idéer fram om hur ett framtida tillstånd skulle kunna se ut, vilka slöserier 

som flödet innehåller och vilka åtgärder som kan behöva vidtas. Det framtida tillståndet kan påbörjas 

redan innan arbetet med att kartlägga nuläget färdigställts. Slutligen skapas en handlingsplan för hur 

det framtida tillståndet ska uppnås. De tre stegen beskrivs nedan i kronologisk ordning. 

3.9 Nuvarande tillstånd 

Kartläggningen ska enligt författarna i så stor utsträckning som möjligt baseras på fakta som samlats 

in av den person som arbetar med kartläggningen, så kallad primärdata. Även om många personer 

vanligtvis blir inblandade i en värdeflödeskartläggning bör endast en person skapa själva kartan för 

att själv kunna bilda sig en uppfattning om hur värdeflödet ser ut. 

3.10 Framtida tillstånd 

Med utgångspunkt i kartläggningen av det nuvarande tillståndet identifieras slöserier i flödet och en 

ny karta tas fram där ett önskvärt framtida tillstånd ritas upp. För att kartlägga det framtida 

tillståndet ger Rother och Shook (2001) förslag på åtta frågor som kan ställas som hjälp i arbetet: 

1. Vilken är takttiden? 
Takttiden beräknas genom att dividera tillgänglig arbetstid med kundbehovet. Kvoten blir då 
lika med takttiden. 

2. Kommer ni att producera till en supermarket för färdiga produkter, från vilken kunden 
hämtar efter behov, eller för direkt leverans till kund? 
Produktion för direkt leverans kräver stora krav på tillförlitligheten i flödet eller tillgång till 
säkerhetslager och appliceras främst för ”skräddarsydda” produkter för en specifik kund. 

3. Var i processen går det att tillverka med kontinuerligt flöde? 
Ett kontinuerligt flöde eliminerar lager mellan operationerna. Men ingår exempelvis en 
stansoperation med mycket kort cykeltid i flödet bör denna istället tillverka i batcher mot en 
supermarket och därifrån styras med ett dragande system. 
 

4. Var måste det finnas ett dragande system med supermarkets för att styra produktionen i 
uppströms processer? 
Ett dragande system kan exempelvis utföras med hjälp av kanbansystem som styr vad som 
ska produceras. Detta medför att ingen tillverkningsorder längre behövs ifrån 
produktionsplaneringen.  

5. Från vilken punkt i produktionsflödet (pacemakerprocess) har ni valt för att styra 
produktionsflödet? 
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6. Hur kommer ni att jämna ut produktmixen i pacemakerprocessen? 
En jämn mix av varianter är en förutsättning för att kunna producera enligt Lean production. 
Vid produktion av större batcher ökar mellanlager och påverkar samtliga processer 
uppströms i flödet. Därför är det viktigt att jämna ut produktmixen i pacemakerprocessen. En 
utjämning av produktmixen kräver både fler och effektivare omställningar. 

7. Vilken arbetsmängd kommer ni regelbundet att rekvirera och ta bort från 
pacemakerprocessen? 

8. Vilka förbättringar blir nödvändiga i processen för att klara det värdeflöde som har 
specificerats på kartan över det framtida tillståndet? 
Nödvändiga förbättringar av utrustningar och arbetsmetoder markeras på kartan med 
symbolen för ”kaizen-insats”. Detta kan exempelvis vara ställtidsreduceringar eller 
förbättring av tillgängligheten i en process. 

3.11 Handlingsplan 

Att ta fram en karta över det framtida tillståndet, menar Liker och Shook (2001) är värdelöst så länge 

det inte förverkligats. För att förverkliga det framtida tillståndet menar författarna att en 

handlingsplan med följande tre delar kan upprättas: 

1. Karta över framtida tillstånd 
2. Eventuellt mer detaljerade kartor på processnivå 
3. En ettårig handlingsplan för värdeflödet 

 

Då en kartläggning normalt sett ger en helhetsbild av flödet kan i de flesta fall inte hela det nya 

konceptet appliceras direkt (vilket hade kunnat vara möjligt vid en mindre processkartläggning). 

Därför delas med fördel arbetet upp i mindre steg och leds företrädesvis av ledaren för värdeflödet. 

Rother och Shook (2001) varnar för tankar om att projektet skulle handla om att nya metoder och 

tekniker ska börja praktiseras. Uppgiften handlar i stor utsträckning om att föra samman ett antal 

redan existerande delprocesser för en produkt till ett enda sammanhängande flöde. För att lyckas 

med detta föreslår författarna att man försöker tänka sig en serie loopar i värdeflödet. 

Pacemakerloopen: Innehåller den styrande processen, s.k. pacemakerprocessen i flödet. Loopen 

innefattar material och informationsflödet mellan kunden och pacemakerprocessen. Loopen 

påverkar alla processer uppströms i värdeflödet och är därför extra viktig. 

Loopar för varje supermarket: En supermarket är en mindre buffert som styr vad som tillverkas eller 

fylls på uppströms i flödet. Detta kan exempelvis ske med hjälp av kanbankort. Varje supermarket i 

flödet har en egen loop som normalt sett anknyter till nästa loop. Genom att rita in dessa loopar på 

kartan över det framtida tillståndet visualiseras de delar som tillsammans bildar det kompletta 

värdeflödet. Utifrån de loopar som definierats kan sedan värdeflödesledaren initiera arbetet med att 

införa förbättringar. 

För att tydliggöra exakt vad som planeras att göra samt för att skapa avstämningspunkter och 

delegera arbetet med förbättringsarbetet måste en ettårig handlingsplan upprättas menar 

författarna. Planen ska vara tydlig och innehålla mätbara mål, deadlines och namn på personer som 

ansvarar för de olika punkterna. För att komma igång med arbetet föreslår Rother och Shook (2001) 

att arbetet inleds i den loop som innehåller processer som medarbetarna väl behärskar och där det 

finns bra förutsättningar för att snabbt nå fram till förväntat resultat. I början är det viktigt att bygga 

upp ett förtroende för metodiken vilket kan uppnås genom att börja med ovan nämnda steg. 
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Förbättringarna som utförs i looparna följer typiskt sett samma ordningsföljd som avspeglas i 

frågeställningarna som ställs inför kartläggningen av det framtida läget (kap 3.11). 

”Vårt framtida tillstånd kommer att bli vårt nya nuvarande tillstånd” skriver Rother och Shook (2001) 

och menar att detta borde vara alla tillverkande företags angelägenhet. Förbättras någonting och ett 

slöseri kan elimineras upptäcks snart någonting nytt som kan förbättras. Att arbeta med att ständigt 

förbättra sin verksamhet är en nyckel inom Lean production. 

3.12 Symbolbeskrivning 

Vid upprättande av värdeflödesanalys används olika symboler. Dessa symboler kan skilja sig åt i hur 

de utformas och används. Nedan presenteras de symboler som används i den här studien i enlighet 

med företagets standard. 

  Kund eller leverantör 

  Process 

   Transport med lastbil 

 Transport med truck 

  First In First Out tillämpas 

 Material leverans 

 Material trycks fram 

 Lagerplats 

 Utjämning av produktvarianter 

 Supermarket 

 Material hämtas från föregående lagerplats vid behov (dragande system) 

 Plats för kanbankort 

 Kanbankort för hämtning 

 Kanbankort för produktion 

 Operatör/montör 

 Kanbansignal 

 Fysiskt informationsflöde 

 Elektroniskt informationsflöde  
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3.13 Simulering 

Att simulera innebär att en imitation av ett verkligt eller fiktivt system skapas. För att studera hur ett 

system uppför sig över tid kan en simuleringsmodell (modell) utvecklas, se figur 6. En modell byggs 

upp med hjälp av antaganden och förenklingar av systemet, uttryckt i matematik, logik, symbolik och 

dess relationer till varandra. En validerad modell kan bland annat användas för att testa olika 

scenarier och eventuella förändringar i ett verkligt system. Det kan då först testas i modellen för att 

se vilken påverkan detta skulle medföra innan en implementering sker. Simulering kan även 

användas redan i utvecklingsstadiet för system som inte existerar (Banks, 2010). 

 

Figur 6. Hur ett system kan studeras (Law 2007) 

Några av de fördelar med simulering som författaren presenterar är: 

- Simulering låter stora och/ eller komplexa system studeras och analyseras. 
- Påverkningar på miljön kan simuleras och observeras. 
- Kunskap och data som fås genom simulering kan vara av stort värde vid framtagning av 

förbättringsförslag. 
- Olika variablers vikt i ett system kan utredas. 
- Simulering kan användas i pedagogiska syften. 
- System som ännu bara är i designstadiet kan simuleras. 
- Simulering kan användas för utbildning av systemet. 
- Animering i 2 eller 3D kan ge visuell information. 

 

 

Några av de nackdelar med simulering som författaren presenterar är: 

- Konstruktion av simuleringsmodeller kräver speciell kompetens och är någonting som kräver 
både tid och erfarenhet för att utföra. Två olika modeller av samma system, konstruerade av 
två olika personer kommer högst troligt att vara olika. 

- Simulering kan kräva mycket tid och därmed vara kostsamt.  
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Law (2007) har definierat 10 steg för att genomföra en simuleringsstudie men hänvisar också till 

Banks (2010) som menar att en simuleringsstudie delas upp i 12 olika steg enligt fig. 7. En närmre 

förklaring av stegen i metoden ges nedan. 

 

Figur 7. Banks (2010) 12 steg i en simuleringsstudie 

1. Problemformulering 
Precis som i de flesta studier behöver först en problemformulering ske. Personen som ska 
göra analyser av systemet måste försäkra sig om att problemet specificeras och uppfattas på 
rätt sätt. Under studien kan det dock uppstå situationer då problemformuleringen behöver 
ses över och justeras. 
 

2. Fastställande av mål och projektplan 
Utifrån projektets mål kan frågor som simuleringen avser besvara formuleras. Här ska även 
fastställas huruvida simulering är en lämplig metod för den specifika problemformuleringen. I 
projektplanen ska det även specificeras hur mycket resurser som kommer att krävas i form 
av personal, tid och kostnad. 
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3. Konstruktion av simuleringsmodell 
När en modell byggs upp skapas först en simpel variant som sedan byggs på och ökar i 
komplexitet. Modellen ska dock inte göras mer avancerad och komplex än vad uppgiften 
kräver. Att skapa en simuleringsmodell kräver både konstnärskap och vetenskap. 
 

4. Datainsamling 
Under modellens uppbyggnad kan behovet av data förändras. Datainsamlingen ska påbörjas 
så tidigt som möjligt då detta kräver en stor del av projektets totala tid. Detta kan med fördel 
ske parallellt med första delen av modellskapandet.  
Historisk data kan med fördel insamlas och användas för att validera simuleringsmodellen.  
 

5. Översätta modellen till rätt format 
För att information i modellen ska kunna behandlas, lagras och användas för beräkningar 
krävs att modellen översätts till ett format som kan behandlas av datorer. Ibland innebär 
formatet att manuell kodning krävs men detta behöver inte alltid vara fallet. För simulering 
har vissa specifika mjukvaror tagits fram. 
 

6. Verifiering 
Med avseende på den tilltänkta mjukvaran verifieras huruvida denna fungerar korrekt. En 
komplex simuleringsmodell har nästintill alltid buggar som behöver korrugeras. Normalt sett 
räcker det med sunt förnuft för att slutföra det här steget. 
 

7. Validering 
Genom att iterativt förbättra och jämföra simuleringsmodellen mot data från det verkliga 
systemet kan modellen valideras. Processen upprepas till och med det att noggrannheten 
kan bedömas som acceptabel. Validering är enligt författaren det mest kritiska av de tolv 
stegen, då en modell som inte har validerats riskerar att leda arbetet till felaktiga resultat. 
Skulle detta i sin tur leda till en implementering skulle det kunna leda till både farliga och 
kostsamma risker. 
 

8.  Designa experiment 
För att kunna utföra experiment med hjälp av modellen behöver det fastställas vad som ska 
testas. För varje enskild modell som ett experiment ska utföras på behöver initieringsfasens 
längd, simuleringsfasens längd samt antalet simulerings-repetitioner fastställas. 
 

9. Exekvering och analys 
Experiment och analys av simuleringsmodellen görs för att uppskatta prestandan i systemet. 
 

10. Behövs fler exekveringar? 
Med utgångspunkt i de redan genomförda experimenten och de analyser som gjorts beslutas 
huruvida studien behöver kompletteras med fler exekveringar eller ytterligare experiment. 
 

11. Dokumentation och rapportering 
I studien dokumenteras både den använda programmeringen/koden samt det arbete som 
utförts. Programmet behöver dokumenteras utifall det ska återanvändas eller modifieras i 
framtiden. I dokumentationen av arbetet beskrivs det utförda arbetet, vilka beslut som 
fattats samt resultaten i kronologisk ordning. 
 

12. Implementering 
Implementeringsfasens utfall beror till stor del på hur det tidigare arbetet genomförts. Har 
beställaren involverats tidigt i arbetet med modellbyggnaden och redan har förståelse för 
systemets uppbyggnad underlättas implementeringsarbetet avsevärt. 
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3.14 Diskret händelsebaserad simulering 

Law (2007) menar att vi kategoriserar system antingen som diskreta eller som kontinuerliga. I ett 

diskret system varierar tillståndet mellan separata punkter i tiden ögonblickligen. Exempel på 

diskreta system är antalet personer i en kö, där antalet endast förändras när någon tillkommer eller 

faller bort, (se fig. 8). 

I ett kontinuerligt system förändras tillståndet kontinuerligt med hänsyn till en tidsfaktor. Ett 

exempel på ett kontinuerligt system är ett flygplan som rör sig med en viss hastighet över en sträcka 

med hänsyn till tiden. I verkligheten är det dock få system som är helt diskreta eller helt kontinuerliga 

utan uppdelningen ska snarare ses som en förenkling av verkligheten med avseende på det tillstånd 

ett system oftast antar. 

 

Figur 8. Förändringen av antalet personer i en kö 

Law (2007) skriver att diskret händelsebaserad simulering (DES) ”avser modellering av ett system som 

det utvecklas över tiden genom representation av i vilken tillstånd variablerna förändras momentant 

vid separata tidpunkter”. Detta betyder också att systemet i fråga endast kan förändras vid ett visst 

antal punkter i tiden. Teoretiskt sett skulle en simulering av ett diskret system kunna utföras för hand 

men i praktiken krävs att en dator används för att all data ska kunna hanteras. 
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3.16 Workshops och facilitering 

En workshop, även kallat arbetsmöte, är en form av möte med syfte att någonting ska åstadkommas 

(Forsberg, 2012). En workshop omfattar normalt 6-8 personer, beroende på vad som ska behandlas. 

Författaren beskriver att en workshop leds av en så kallad facilitator, som är benämningen på den 

person vars uppgift är att leda mötesdeltagarna mot det resultat som mötet förväntas leda fram till. 

Facilitatorns uppgift handlar om att med utgångspunkt i en positiv människosyn ställa frågor, aktivt 

lyssna på mötesdeltagarna och att leda mötet med exempelvis post-it-lappar eller blädderblock. 

Facilitatorn äger mötesprocessen och ska se till att både gruppens och individernas samlade 

potential utnyttjas. Dessutom ska facilitatorn vara prestigelös, känslig och neutral till innehållet i 

mötet. Forsberg (2012) förklarar att den person som är ordförande i mötet inte bör agera facilitator i 

en workshop eftersom att denne sedan äger resultatet från mötet och därmed kan neutraliteten som 

ledare av mötet bli problematisk. En annan viktigbefattning vid en workshop kan vara sekreterare, 

som dokumenterar vad som sägs vid mer omfattande workshopar eller då olika grupper behandlar 

samma frågor parallellt. För att få ett effektivt möte är det väldigt viktigt att syftet med mötet 

speglar VARFÖR mötet äger rum, vilket normalt sett handlar om att någon behöver hjälp med något. 

3.16.1 Beslutsformer i workshops 

Konsensus och prioritering är de två viktigaste beslutsformerna i en workshop. Konsensus är en 

överenskommelse mellan människor i en grupp och någonting som facilitatorn alltid strävar efter att 

uppnå, då en av svagheterna hos en grupp är att självständigt lösa uppgifter och fatta beslut. 

Konsensus skapar stor delaktighet men kräver också rätt kompetens i gruppen samt ett bra underlag 

för beslutsfattande (Forsberg 2012). 

3.17 Brainstorming 

Brainstorming är en metod för att identifiera många förslag eller idéer genom engagemang från 

deltagarna. Brainstorming genomförs i två steg, skapandefasen och klargörandefasen. 

Skapandefasen innebär att deltagarna, företrädesvis i mindre grupper för fram idéer på en given 

fråga eller problem. Under skapandefasen är inga idéer eller förslag dåliga och deltagarna får inte 

värdera eller kritisera de förslag eller idéer som lyfts upp. Deltagarna ges tillåtelse att bygga på 

varandras idéer och även tillsynes dåliga idéer kan leda till bra förslag. Under klargörandefasen 

struktureras förslagen upp på exempelvis en white board-tavla för att skapa en överblick av 

förslagen. Slutligen ges deltagarna möjlighet att reflektera över förslagen som kommit upp och 

tillsammans prioriteras vilka av förslagen gruppen vill gå vidare med (Forsberg, 2012). 

3.18 Bikupa 

För att snabbt plocka fram rätt antal högkvalitativa förslag eller idéer kan mötesdeltagarna 

organiseras i mindre grupper om två eller tre i så kallade bikupor. Deltagarna får en nyckelfråga ställd 

till sig och arbetar först själva med att ta fram olika förslag på exempelvis post-it-lappar. Därefter 

resonerar deltagarna i varje bikupa om sina svar och prioriterar dem efter vad gruppen anser är 

viktigast för att sedan tillsammans redogöra vad de kommit fram till. Bikupor låter alla komma till tals 

och inte bara de dominanta. Deltagarna får dessutom en möjlighet att lära känna varandras 

argument och får fram förslag med hög kvalité. Bikupor används med fördel i samband med 

brainstorming (Forsberg, 2012). 
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3.19 Slutsats 

Författarna Holme och Solvang (1991) menar att projektets frågeställningar ska utgöra grunden för 

valet av metod och beskriver vidare att vi först behöver veta vad det är vi vill ha svar på, innan vi kan 

bestämma oss för vilken metod som ska användas. Den här studien grundas på två olika 

huvudmetoder och ska svara på frågan om den ena metoden kan dra nytta av den andra metoden 

som komplement. Värdeflödesanalys är en kvalitativ metod vars syfte är att skapa en överblick. 

Diskret händelsebaserad simulering, är en kvantitativ metod där numeriska värden och matematiska 

beräkningar ligger till grund för de resultat som erhållas av metoden. Med hjälp av kombinationen av 

de två metoderna avser studien att pröva hypotesen som ställts samt nå fram till övriga mål i 

projektet. Data kommer att samlas in med en rad olika metoder beroende på vilken data det handlar 

om. Metoden Workshop kommer sedan att användas för att komma fram till hur det framtida läget 

ska se ut. 
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4 Identifiering av nuläget 

4.1 Komponenter som behandlas 

Den här studien omfattar kartläggning, förbättringsförslag samt åtgärdsplaner för några av 

komponenterna i spakställen som tillverkas på Kongsberg Automotive. I de fall en närmre 

detaljbeskrivning behövs som komplement till ett förbättringsförslag återfinns dessa som bilagor i 

åtgärdsplanen. 

De komponenter som i huvudsak har behandlats i studien är följande: 

Lever body – Den komponent som kartlagts mest detaljerat. Komponenten finns i tre olika 

längder/varianter, en för varje slutkund. Varianterna benämns Var A, Var B & Var C i rapporten. För 

komponenten har ett nuvarande tillstånd kartlagts, ett framtida önskvärt tillstånd tagits fram samt 

en åtgärdsplan upprättats. Komponenten består av ett stålrör (spakrör) som gjuts in i plast och utgör 

stommen till armen i växelspaken. 

Ytterhus h/v – Komponenten består av PP-plast och tillverkas i två delar, höger/vänster och utgör 

det yttre skalet i slutprodukten. För komponenten har det nuvarande tillståndet kartlagts samt ett 

framtida önskvärt tillstånd tagits fram. Komponenten finns i två varianter och benämns C1, C2 i VSM-

en. 

Växelspakspanel – Komponenten är ett förmontage av ett antal mindre delar (varav ett par av 

plastdelarna tillverkas i samma byggnad) som monteras i anslutning till monteringscellen där panelen 

slutligen manuellt monteras på spakstället. Panelen innehåller förutom en panel även damask och 

växelspaksknopp. För komponenten har ett förslag om förändring i monteringslayouten tagits fram, 

där panelen tillåts monteras i enstycksflöde, till skillnad från dagens montering som sker vid flera 

olika stationer med lager mellan varje station. 
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4.2 Beskrivning av systemet 

Figur 9 ger en grafisk överblick av systemet för spakställstillverkningen. Företaget tillverkar själva en 

stor del av de plastkomponenter som ingår i den färdiga produkten. Detta sker dessutom till stor del i 

samma lokaler som slutmonteringen. Underleverantörer levererar både plastgranulat och eventuella 

ingående komponenter som sedan gjuts in i plasten. Vid formsprutningen finns kompetens att 

tillverka plastkomponenter i både en, två och tre olika material i samma form. Monteringsavsnittet 

för den här studien omfattas av två separata men liknande flöden. En manuellt matad robotcell med 

två resp. tre robotar utför de största och mest komplexa delarna av monteringen varefter enstaka 

monteringsmoment utförs manuellt. Innan produkterna paketeras i pall kontrolleras funktion och 

kvalité i en mindre robotcell som laddas manuellt. Slutligen emballeras pallen och ställs på ett 

färdigvarulager (FVL) innan transport till kund. I figur 10 presenteras en layout av 

produktionsavsnittet där även transportvägen för lever body mellan formsprutan och leverans av 

färdig produkt finns inritad. Även placeringen av formsprutan för hushalvor framgår av skissen. 

 

 

Figur 9. Modell av komponentflödet 

 

Figur 10. Layout samt transportväg för lever body mellan formspruta och leverans 
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4.3 Kartläggning av nuläge med värdeflödesanalys 

För produktfamiljerna lever body och hushalvor har värdeflödesanalyser upprättats för att skapa en 

överblicksbild av nuläget. De kompletta nulägeskartorna finns i bilaga 2 & 4. Kartorna har tagits fram 

med papper och blyertspenna på plats i flödet för att skapa en så korrekt bild av verkligheten som 

möjligt med hjälp av förstahandsdata. Data gällande tider och kvantiteter som presenteras är till 

största del förstahandsdata. Data för omställning av formsprutor har inte kunnat verifieras utan har 

tagits fram ur affärssystemet. Påståenden och problem som framgår av kartorna bygger på 

deltagande observationer samt intervjuer med berörda montörer, operatörer, lagledare och 

planerare. Kartorna har slutligen översatts digitalt för tydlighetens skull. Med dessa kartläggningar 

som grund har sedan slöserier och förbättringsmöjligheter i flödena kunnat identifieras. 

4.4 Data för monteringen 

Samtlig data är, om inte annat anges, primärdata som samlats in i syfte att genomföra studien. 

Monteringen avser två parallella monteringsflöden, i rapporten benämnda monteringsflöde 1 och 

monteringsflöde 2. Monteringen omfattar tre produktfamiljer där mindre varianser förekommer 

inom respektive produktfamilj. För varje monteringsflöde finns ett produktionsmål uppsatt. Detta 

mål jämförs varje dag med föregående dygns utfall och anses vara godkänt om det uppnåtts till minst 

95 %. Målen justeras inte efter det aktuella kundbehovet utan är alltid samma. Under den 

begränsade period som studien omfattar har målet enstaka gånger uppnåtts på skiftbasis, en gång på 

dygnsbasis men ingen gång på veckobasis. Målen är enligt KA baserade på den balansering av 

monteringsflödena som tidigare gjorts. Jämförs målen med maximal teoretisk produktion motsvarar 

det 88 %. Cykeltiderna för robotcellerna är enligt genomförda balanseringar beräknade till att vara 

flaskhalsen i monteringsflödet. Till varje flöde krävs ett visst antal montörer för att tillgodose cellen 

med material samt för att genomföra manuella monteringsmoment och avsyningar. Ytterligare 2-3 

montörer utför vissa förmonteringsmoment. Medelstopptid är baserat på de stopptidsuppföljningar 

som skiftlagen själva ansvarar för att fylla i varje skift. Vid verifieringar som gjorts i studien av dessa 

uppföljningar har det dock visat sig att endast 25-50 % av den totala stopptiden har dokumenterats i 

dessa uppföljningar. Vid observationer och intervjuer har det framkommit att det saknas tydliga 

rutiner och standarder för uppföljningen. Framgår inget annat har samtlig data i tabell 1 har tagits 

fram genom tidsstudier eller deltagande observation. Data som KA lämnat angående cykeltider har 

verifierats genom tidsstudier. Figur 11 visar hur de två parallella monteringsprocesserna 

representeras på nulägeskartan. 
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Tabell 1. Data för monteringen 

 Monteringsflöde 1 Monteringsflöde 2 

Produktvarianter Variant A, Variant B, 

Variant C 

Variant A 

Teoretisk maximal produktion per skift 

baserat på robotcellens begränsningar 

370 st. 476 st. 

Produktionsmål per skift (% av max) 288 st. (78 %) 458 st. (96 %) 

Cykeltid för robotcellen 72 s 56 s 

OEE 0,59 0,82 

Beräknat antal montörer enligt 

balansering 

3 st. 5 st. 

Medelstopptid (medianvärde) 20 min 15 min 

 

 
Figur 11. De två parallella monteringsprocesserna på nulägeskartan  
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4.5 Data för formsprutning 

Formsprutning av de två komponenter som kartlagts med VSM sker i två separata formsprutor. Båda 

komponenterna har en specifik formspruta dedikerad för den specifika komponenten. Ytterhusen 

kan dessutom stödköras i ytterligare en formspruta vid behov då två verktyg för dessa finns. 

Formsprutade komponenter behöver svalna före montering för att materialet ska hinna stabiliseras. 

KA bedömer att 95 % av förändringarna som sker i plasten sker inom de första två timmarna efter det 

att produkten tillverkats. Dock förhåller sig företaget till den interna principen att kontrollmätning av 

plasten ska göras tidigast 23h efter det att detaljen tillverkats (personlig kontakt KA 2014-04-29). 

Processrutan för formsprutningen av lever body kan ses i figur 12. 

 Lever body Ytterhus h/v 

Produktvarianter 3 st. 2 st. 

Maximal produktion per skift 1066 st. 430 st. 

Mål (% av max) - - 

Cykeltid för formspruta 25 s 62 s 

OEE (enligt automatiskt felloggningssystem) 0,96 0,95 

Beräknat antal operatörer 0,25 st. 0,2 st. 

Omställningstid (enligt operatör & planering) 25 min (endast byte av 

insats) 

2,5 h (vid byte 

av verktyg) 

Avsvalningstid 2 h 2 h 

 

 

Figur 12. Processruta för formsprutning av lever body 
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4.7 Skiftformer och takt-tid 

I nuläget körs 3-skift på monteringen som är flaskhalsoperationen. Vid behov körs även helgskift för 

att kunna uppnå kundbehovet samt den säkerhetsmarginal på två leveransdagar i färdigvarulagret 

som företaget vill hålla. Tabell 2 visar takt-tiden för de olika skiftsformerna samt vad den teoretiskt 

maximala produktionen är. Kundbehovet är ett genomsnitt av den 20-veckors-prognos som studien 

tagit del av. Av tabell 2 framgår att det i dagsläget inte är möjligt att klara sig på 2-skift men att ett 3-

skift vore möjligt med ett OEE på omkring 81 %. Studien visar att under drygt en månads observation 

hade monteringen ett OEE på 72 %. Detta värde kan dock variera från vecka till vecka då delar av 

processen är relativt ostabil. Ytterligare en faktor som påverkar när helgskift behöver tillämpas är 

efterfrågan från kund. Efterfrågan varierar något per vecka och har under perioden för studien ökat i 

volym med upp till omkring 10 %. Det beräknade produktionsbehovet samt krävd takt-tid är baserat 

på den tillgängliga arbetstiden för kompletta, 5-dagars arbetsveckor under perioden. Detta medför 

att det egentliga produktionsbehovet är högre än kundbehovet då arbetsfria dagar räknas bort från 

den tillgängliga arbetstiden.  

Den teoretiskt maximala produktionstakten är i nuläget en produkt varje 31,5 sekund. Som framgår 

av tabellen nedan kan ett 2-skift därför inte uppnås i dagsläget då det skulle kräva större 

monteringskapacitet än vad som finns tillgänglig i nuläget. 

Tabell 2. Data för olika skiftsformer 

 Tillgänglig 

arbetstid 

Maximal 

produktion 

Kundbehov 

(snitt över 

20 veckor) 

Produktions 

behov 

Takt-tid 

 
               

          
 

Krav OEE 

Montering 

2-skift 66,7 h 7622 st.  

8414 st. 

 

8857 st. 

27,1 s 1,16 

3-skift 96,2 h 10994 st. 39,1 s 0,81 

3-skift 

+ helg 

125,3 h 14320 st. 51,1 s 0,62 

4.8 Underleverantörer 

Komponenten Lever body finns i tre varianter och utgörs av ett bearbetat metallrör (spakrör) som 

gjuts in i plast för att sedan förmonteras innan det slutmonteras i den färdiga produkten. Spakröret 

köps in färdigbearbetat från en leverantör i Småland och leveranser sker i batcher baserat på KAs 

årsvolym enligt tabell 3. Både KA och leverantören av spakrör uppger att de har en stabil och 

fungerande relation med varandra och att problem är sällsynta (personlig kontakt med KA & 

leverantör 2014-02-27). Till leverantören skickas en uppdaterad 6-månadersprognos automatiskt via 

affärssystemet SAP en gång per vecka. Leveransen av spakrör sker med KAs egen transport (turbil) 

som hämtar godset på fredagar och lossar det på måndagar d.v.s. med en dags leveranstid. 10 dagar 

innan leverans fryses ordern men sker sena förändringar efter det och volymerna behöver ökas går 

detta normalt sett att lösa (personlig kontakt med KA 2014-02-27). 

Studien har avgränsats och tar inte hänsyn till flödet av plastgranulat eftersom både systemet för 

hantering av detta samt antalet varianter av plastgranulat är komplext då KA tillverkar stora mängder 

olika produkter och varianter av plast. 
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Tabell 3. Storlek på batcher av spakrör från leverantör 

Kund C Kund B Kund A 

1000 st.  1000 st.  5000 st. 

4.9 Lager 

Att inom fordonsbranschen inte kunna leverera produkter till kund i rätt tid kan vara mycket 

kostsamt. Detta medför att en process, i synnerhet en ostabil sådan, har behov av att hålla en viss 

nivå av säkerhetslager. Ett färdigvarulager skapar en trygghet för företaget och KA vill helst 

producera med två dagars framförhållning då längre stopp förekommer i monteringen samt att sena 

avrop sker relativt ofta. 

Före, vid och efter varje operation finns lager och buffertar. Mellan formsprutningen och montering 

transporteras komponenten lever body exempelvis mellan sju olika lagerplatser innan den når 

monteringsflödet enligt figur 13. Komponenten transporteras via materialtorget och vidare ut på 

kallagret för att sedan via materialtorget transporteras till monteringen. För detaljerad 

symbolbeskrivning se kap 3.12. 

 

Figur 13. Lagerplatser för lever body mellan formspruta och montering 

I montering finns flera små buffertar på olika ställen, både av ytterhus och lever body. Halvfärdiga 

spakställ och ingående komponenter buffras på olika platser i monteringsflödet och vid tillfället för 

inventering av lever body fanns 1083 stycken bara i monteringsflödet och den närliggande stationen 

för omarbete av felaktiga detaljer. Buffertarna som återfinns i monteringsflödet döljer även andra 

problem än högt antal PIA. Eftersom att tillgängligheten i robotcellen är förhållandevis låg och den 

stannar ofta så tydliggörs inte detta då det ofta finns spakställ på vagnar att arbeta med även när 

robotcellen står stilla. 

Hushalvor bulkpackas i pall med fyra kragar om 85-115 per pall vid formsprutningen. Det relativt låga 

antalet komponenter i varje pall medför att mellan 15-20 pallar varje dygn transporteras fram och 

tillbaka till lagret, som i detta fall utgörs av ett tält utanför bygganden. Vid inventeringen av 

komponenten fanns i tältet omkring 100 pallar. 

4.10 Leveranser och kunder 

Leveranser av de spakställ som behandlas i den här studien sker till tre huvudkunder. 

Variant A köps av den största enskilda kunden inom ramarna för den här studien. Leveranser till 

kunden sker både inom Sverige och Europa dagligen. Förutom leveranser direkt till kund sker även 

leveranser till en underleverantör. Variant A står för omkring 80 % av den totala produktionen. 
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Variant B och C produceras i betydligt lägre volymer och leveranser till dessa kunder sker de flesta 

dagar i veckan och normalt sett i volymer motsvarande 1-5 pall. Variant B står för omkring 15 % och 

variant C för omkring 5 %. 

Transport av färdiga pallar bokas av KA. Skulle transporten av någon anledning utebli eller bli 

försenad så registreras detta som en miss i leveranssäkerheten hos KA. Detta medför att den 

automatgenererade leveranssäkerheten som sker via affärssystemet inte alltid ger en korrekt bild av 

verkligheten. Målet är en leveransprecision på 99 % vilket i realiteten uppnås. 

4.11 Materialhantering 

Varje skift har en truckförare som hämtar och lämnar gods mellan lagret och det torg som finns 

avsett för att hantera material i hallen för montering/formsprutning. Från torget ansvarar sedan 

lagledaren i dagsläget för att förse monteringen med material. Vid torget lämnar även operatören 

som kör formsprutorna sina färdiga pallar. I anslutning till torget finns även den dator där 

lagerläggning av både plastkomponenter och färdiga produkter idag sker. 

För påfyllnad av komponenter till monteringen används idag en vagn som går mellan lagret och 

monteringen. När en låda med komponenter är slut vänds den upp och ner på hyllan och den 

personen som ansvarar för vagnen plockar med sig tomma lådor ut på lagret och fyller på dem.  

Vid full produktion i monteringen produceras 4-5 färdiga pallar med spakställ per timma. I dagsläget 

finns ingen fungerande standard för hur pallbytet i monteringsflödet ska ske och olika personer gör 

på olika sätt. Pallväxlingen utförs dock antingen av en montör på linan eller av lagledaren som då 

behöver tillkallas. I de fall en montör växlar pall lämnar denne sin station och transporterar pallen till 

torget där även lagerläggningen sker. Därefter hämtas en ny pall i anslutning till torget och 

transporteras tillbaka till monteringen. Momentet med pallväxling tar normalt sett omkring fyra 

minuter per pall vilket indirekt motsvarar att produktiviteten i något av monteringsflödena sjunker 

omkring 15-20 minuter varje timma då momentet med pallväxling inte är inkluderat i de 

balanseringar som gjorts över monteringsflödena.  

4.12 Barco 

Barco är ett system som förutom planering av plastavdelning även används för att registrera stopp i 

formsprutor samt i monteringsflöde 2. Systemet ger en ljussignal vid uppkomna stopp i robotcellen 

och är beroende av att operatörerna själva anger felorsak, vilket ibland inte utförs och då resulterar i 

att stoppen registreras som okända. Kunskapen och förståelsen för systemet och hur informationen 

behandlas är bland operatörer otillräcklig, varför inte systemets fördelar utnyttjas till fullo. 

4.13 Affärssystem 

Idag sker den största delen av informationsflödet direkt via affärssystemet SAP, där prognoserna från 

kunderna uppdateras en gång per dygn. Via SAP genereras också beställningar direkt till 

underleverantörer och systemet innehåller samtliga parametrar gällande lagernivåer, cykeltider, 

omställningstider etc. 
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4.14 Produktionsplanering 

Produktionsplaneringen är idag uppdelad mellan de två avdelningarna plast och montering vilket 

framgår av figur 14. Planeringen sker separat på varje avdelning och plastavdelningens uppgift är att 

säkerställa att komponenter alltid finns på lager när de behövs i monteringen. För 

produktionsplaneringen i plastavdelningen sker för tillfället en övergång från manuell planering med 

hjälp av stora planeringstavlor till en mjukvarulösning. Under tiden som den här studien har 

genomförts har dessa två system använts parallellt för produktionsplanering. Målet med planeringen 

i plasten är att hela tiden ligga två veckor före behovet uppstår. Produktionsplaneringen kräver idag 

stor kunskap och erfarenhet för att fungera tillfredsställande. Produktionsplaneraren meddelar 

operatören som ansvarar för formsprutorna när variantbyten ska ske. Målet idag är att göra så få 

omställningar och variantbyten som möjligt då KA anser att det medför stora kostnader att göra 

variantbyten. Detta medför stora batcher på normalt sett 10 000 – 20 000 detaljer (Lever body). 

I monteringen sker planeringen på daglig basis. Lagledaren för avsnittet skriver ut en lista med de 

leveranser som ska ske kommande vecka och planerar därefter med hjälp av planeringskort som 

hängs upp på lagtavlan. Även monteringen strävar efter att göra så få variantbyten som möjligt, då 

dessa ofta medför problem och tar lång tid. Monteringen har även en materialplanerare som ser till 

att alla ingående komponenter finns hemma. Vid eventuella brister meddelas lagledaren detta via 

personlig kontakt. Dock händer det att informationen inte når fram eller försvinner mellan skiften 

och variantbyten sker utan att allt ingående material finns tillgängligt. 

Sena förändringar i kundordern förekommer och kunden har rätt att justera sin order med 15 % upp 

till 24 timmar före leverans. Men även ändringar senare än 24 timmar förekommer och meddelas då 

per telefon eller mail och kan normalt tillgodoses av KA. 

 

Figur 14. Planering sker separat för plasttillverkning och montering 
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4.16 Produktionssimulering 

I samband med kartläggningen av nuläget av lever body skapades en produktionssimuleringsmodell 

av flödet. Arbetet har skett med utgångspunkt i den metod som presenterades i kap 3.12 enligt 

Banks (2010). 

4.16.1 Problemformulering och mål 

Ett syfte med studien är att skapa eventuella belägg för de fördelar som produktionssimulering kan 

ge som komplement till värdeflödesanalysen. Målet med modellen är främst att visa på skillnader 

mellan nuläget och det framtida läget som tagits fram samt att kvantifiera de förbättringar som 

föreslagits, snarare än att med hjälp av experiment utföra optimeringar av modellen. Då studien 

disponerar begränsat med tid och resurser och primärt avser att kartlägga och skapa underlag för 

förbättringar i värdeflödet har vikten av en avancerad modell reducerats. Modellen ska dock uppfylla 

kravet att vara tillförlitlig i de jämförelser och experiment som utförs med hänsyn till tillgänglighet, 

antal producerade produkter, PIA och ledtid. 

4.16.2 Modellkonstruktion 

Simuleringsmodellen togs fram i slutfasen av nulägeskartläggning och med utgångspunkt i den VSM 

som upprättats över flödet av lever body. Till en början skapades en enkel modell som endast 

producerade en produktvariant och som gick genom två operationer (formspruta och montering). 

Därefter kompletterades modellen med de lager och buffertar som flödet innehåller, samt med en 

lista över de produktvarianter som ska produceras. Data som samlats in gällande cykeltider, 

omställningstider, tillgänglighet samt medelstopptid gavs som inputs i operationerna. Eftersom det i 

verkligheten inte finns något maximalt antal platser i flera av de lager som modellen innehåller 

gjordes i dessa fall rimliga antaganden. Slutligen programmerades så kallade metoder för förflyttning 

av material, kalkyleringar av tider etc.  

Vid modelleringen har vissa förenklingar av verkligheten gjorts. Detta beror delvis på begränsningar i 

mjukvaran samt på den mängd arbetstid som krävs i relation till utbyte vid programmering. 

Leveranser från underleverantören sker enligt ett rullande, tidsbestämt schema samt i mindre 

batcher än i verkligheten. För att lösa mindre logistiska problem har dessutom vissa justeringar gjorts 

i materialhanteringen då transportband och i vissa fall buffertar ersatt trucktransporter. Ingen 

bemanning simuleras i modellen. En skärmdump av modellen finns att se i bilaga 1. 

4.16.3 Verifiering och validering 

Modellen verifierades genom att tillse att flödet av produkter sker på ett korrekt sätt samt att 

exempelvis förflyttningar av produkterna sker enligt spec. Dessutom tillsågs att de parametrar som 

angivits för operationerna gällande tillgänglighet, omställningar etc. visade önskade värden. Slutligen 

kontrollerades animeringen övergripande för att stämma överens med det verkliga flödet och de 

variabler som löpande angav data ut från modellen tillsågs vara korrekta. 

Validering av modellen har skett genom att jämföra utdata från modellen med insamlad data från 

nulägeskartläggningen avseende PIA, ledtid samt antalet producerade detaljer per tidsenhet. Vid 

valideringen förekom endast små variationer vid upprepade experiment vilket kan förklaras med att 

det modellerade flödet innehåller relativt få processer och data som påverkar repeterbarheten.  
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4.16.4 Resultat från modellen 

Resultaten från modellen presenteras i tabell 4. Dessa värden jämförs i tabellen även med samma 

variabler från VSM-en. Ledtiden som simuleringen visar är det genomsnittliga antalet produkter i 

arbete dividerat med hur ofta en produkt lämnar flödet. Simuleringen speglar endast den 

genomsnittliga ledtiden medan VSM-en är baserad på ledtiden för varje separat komponent. 

Resultaten av utnyttjandegraden för monteringsflödena samt formsprutningen framgår av figur 15. 

Tabell 4. Komparation av data från simulering/VSM 

Variabel Simulerings 
modell 

VSM 

PIA (antal) 37 380 35 000 

Ledtid (dagar) 20 34  

Produktion/24h 1874 1822 

(Utifrån 

takt-tid) 

 

 

Figur 15. Utnyttjandegrad av processerna i flödet 
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5 Analys av nuläget 

Det här kapitlet avser att analysera nuläget som grund för det framtida tillståndet. Analysen har skett 

parallellt med att nuläget skapades. 

I huvudsak har fyra förbättringsområden identifierats utifrån kartläggningarna av nuläget. Dessa fyra 

huvudområden har sedan varit utgångspunkten i arbetet med att komma fram till ett framtida 

önskvärt tillstånd. Figur 16 visar dessa områden med röd markering på nulägeskartan och vidare 

förklaras varje förbättringsområde mer djupgående. 

 

Figur 16. De fyra förbättringsområdena inringade på nulägeskartan 

5.1.1 OEE för monteringen 

Data som samlats in visar på att OEE-värdet i monteringen ligger på 0,59/0,82 för de båda flödena. 

Den relativt låga tillgängligheten beror enligt lagledarens dagliga rapportering primärt på tekniska 

problem med robotcellen, brist på material samt till viss del även upplärning av ny personal. Vissa 

tidigare studier har genomförts för att kartlägga felorsakerna men utan att några konkreta slutsatser 

dragits. Robotcellen saknar idag ett förebyggande underhåll och slitage av verktyg och fixturer 

medför ibland längre stopp. Andra förekommande problem i cellen beror på mjukvaruproblem i PLC-

programmet som styr cellen. Idag krävs det att underhållspersonal finns tillgänglig dygnet runt för att 

säkerställa att produktionen inte avstannar.  

5.1.2 Vilka varianter, hur stora batcher, i vilken ordning och med vilken takt ska 

monteringen producera? 

I nuläget utförs detaljplaneringen av lagledaren som planerar dagen efter den leveranslista för 

kommande vecka som skrivs ut på morgonen. Planeringen sker snarare med utgångspunkt i att göra 

så få omställningar som möjligt och att producera hela veckans behov av en specifik variant i taget än 

att producera det som ska levereras närmast i tiden. 

Produktionsmålen som finns uppsatta för monteringsflödena och som föregående dygns utfall 

jämförs mot saknar grund och uppnås sällan. Montörerna har ingen tydlig uppfattning om huruvida 

monteringen uppnår sina produktionsmål eller inte. Det finns heller ingen uttalad produktionstakt 

förutom produktionsmålen, som talar om hur mycket som ska produceras under ett skift. Olika 

personer har istället egna uppfattningar om hur mycket som borde produceras statistiskt sett. 

Eftersom inget konkret produktionsmål finns och monteringen är flaskhalsoperationen i flödet så 

producerar monteringen så mycket som möjligt med ett tryckande system. Vissa montörer känner 
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dessutom frustration över att de uppsatta produktionsmålen sällan uppnås på skiftbasis. Det som 

inte hinner monteras under veckorna körs istället med hjälp av extrainsatta helgskift. Behovet av 

helgskift ses som en tillfällig lösning och grundar sig främst i ökade kundorder under våren samt att 

semestern närmar sig och det faktum att flera röda dagar har infallit under perioden. 

5.1.3 Lager, PIA, ledtid och interna transporter 

I samma produktionshall som monteringen är inhyst i finns även tio stycken formsprutor, däribland 

dem för lever body och hushalvor. Det fysiska avståndet mellan formsprutorna och monteringen är 

endast 5-20 meter, men som framgår av kartläggningen av nuläget transporteras lever body mellan 

sju olika lagerplatser mellan dessa två operationer. Färdiga pallar med hushalvor transporteras precis 

som andra plastkomponenter (även färdiga spakställ) som tillverkas i hallen först till ett materialtorg. 

Vid torget sker även lagerläggning av den person som lämnar pallen. Hushalvorna hämtas sedan av 

truckförare och transporteras ut genom lagret och in i ett tält som finns uppställt för lagerhållning av 

primärt denna komponent.  

I den här studien har inte monteringsflödena kartlagts i detalj utan betraktats som två operationer. I 

realiteten finns dock flera lager och buffertar inom dessa flöden och PIA uppgick vid tillfället för 

inventering till över 1000 stycken lever body endast i monteringen. 

På kartan över nuläget har även PIA och ledtid kartlagts. Resultaten framgår av tabell 5. För lever 

body framgår ledtider för samtliga tre varianter på nulägeskartan. Detta med hänsyn till att stora 

skillnader i ledtid mellan de olika varianterna har identifierats under arbetet. Ledtiden för 

komponenten är mellan 17-55 arbetsdagar. Resultatet i tabellen är ett genomsnitt av de olika 

varianterna. 

Tabell 5. PIA och ledtider 

 Hushalvor Lever body 

PIA 13 950 st. 35 000 st. 

Ledtid 

(dagar) 

9 34 

 

5.1.4 Beställningspunkter i flödet 

I nulägesbeskrivningen framgår det att två separata signaler idag styr vad som skall produceras i plast 

respektive monteringsavdelningen. Dessutom planeras avdelningarna idag helt separat. 

Plastavdelningen styr sin produktion med utgångspunkt från att göra så få omställningar som möjligt 

och med målet att ligga minst två veckor före leveransdatum. Planeringen sker till stor del manuellt 

och arbetet med att planera plastavdelningen är en uppgift som idag kräver mycket erfarenhet och 

kunskap. Vid intervjuer har det framkommit att ett produktionskort ska finnas för varje order som 

produceras i en formspruta. Vid verifiering av detta har det visat sig att så inte är fallet. För de 

produkter som kartlagts i den här studien och som produceras i formsprutor har inget 

produktionskort funnits i anslutning till maskinen eller pallen. Vid intervjuer med operatörer har 

detta även bekräftats. Det ska dock tilläggas att de plastkomponenter som kartlagts tillverkas i höga 
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volymer samt i utrustning som är dedikerad för de specifika komponenterna. Operatörerna som 

intervjuas uppger själva att de inte är medvetna om hur mycket som har producerats i den pågående 

batchen eller hur länge komponenten ska fortsätta att produceras. Vid eventuella variantbyten 

kommer signalen muntligt från planeringen. 

5.2 Slöserier 

Slöserier har identifierats inom samtliga åtta kategorier som Petersson (2009) definierar. Nedan har 

identifierade problem och slöserier kategoriserats enligt dessa. 

Överproduktion: Orsaker till överproduktion i monterings-flödet beror till viss del på okunskap och 

brist på förståelse bland personalen. Exempelvis bufferteras färdiga spakställ på olika avlastningsytor 

i samband med att pallväxling sker av fulla pallar. Även vid variantbyte produceras normalt sett fler 

kompletta spakställ än vad som behövs då det idag inte finns någon tydlig signal som visar hur 

mycket som återstår av batchen. Det är dessutom en svår avvägning för montören som fyller på 

magasinen in till cellen, att veta när material ska sluta att fyllas på inför ett variantbyte. 

Överproduktionen medför extra hantering, rörelse och transport av färdiga spakställ samt medför en 

risk att kvalitetsproblem uppstår, speciellt då vissa synliga ytor är extremt känsliga för yttre åverkan. 

Även vid formsprutningen sker idag stor överproduktion, då storleken på batcher kan utgöra 

närmare en månads behov från kund. I detta fall medför överproduktion stora direkta slöserier i 

både transporter och lager.  

Till viss del beror överproduktionen på att det finns fler än en beställningspunkt i flödet, de olika 

avdelningarna tillverkar sina produkter utan något dragande system. 

Väntan: I och med den låga tillgängligheten i monteringen och robotcellen uppstår idag mycket 

väntan för montörerna i flödet. Även om viss förmontering kan ske under stoppen blir normalt sett 

minst 2-3 montörer stillastående vid ett stopp. 

Lager: Lager är en direkt konsekvens av den överproduktion som idag sker. Lagret för både inköpta 

och tillverkade komponenter utgörs idag av 14 pallställ med numrerade pallplatser. De flesta 

komponenter har en dedikerad pallplats som rymmer en helpall. Behövs ytterligare utrymme 

placeras pallarna på en ledig plats någonstans i lagret och en plastbricka med pallplatsens nummer 

placeras i ett fack som tillhör den dedikerade pallplatsen. När komponenterna på den dedikerade 

platsen tar slut hämtas en ny pall och ställs dit utifrån de plastbrickor som samlats i facket. Detta 

medför extra hantering av alla komponenter som kräver mer än en pallplats. Det har under perioden 

för studien flera gånger uppstått osäkerheter kring komponenters faktiska lagersaldon och det 

förekommer frekvent att lagledare själva behöver gå ut på lagret och leta i hyllorna efter 

komponenter som monteringen fått slut på. Lever body fanns vid tidpunkten för inventering på 9 

olika pallplatser. En överslagsräkning visar att bara spakrören, som utgör basen i lever body binder 

omkring 175 000 kr i lager. 

Den variant av hushalvor som produceras i störst volym lagerhålls på grund av den stora plats som 

komponenten upptar inte i pallstället utan i ett tält utanför bygganden. Vid tidpunkten för 

inventering av dessa fanns omkring 100 pallar vilket motsvarar omkring 10 000 komponenter. 
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Paneler till variant A lagerhålls i en separat hyllsystem i anslutning till monteringavsnittet. Vissa av 

dessa paneler används extremt sällan och det finns egentligen ingen anledning för dessa att 

lagerhållas i ett eget hyllsystem. 

Rörelse: Onödiga rörelser har identifierats i samband med monteringen och beror till stor del på att 

ett standardiserat arbetssätt till stor del saknas. Ett exempel på onödiga rörelser uppstår i samband 

med att paneler till Variant B idag monteras i tre separata flöden; knopp, panel och damask. Dessa 

komponenter produceras i stora batcher var för sig innan de slutligen monteras ihop till en komplett 

panel. Ytterligare ett exempel på onödig rörelse är de manuella pallyftare som idag används vid 

hantering av pallar mellan monteringsflödena och torget. Pallyftarna är av en modell som kräver att 

de med handkraft pumpas upp till rätt höjd. Detta medför extra rörelser i samband med varje 

pallväxling som sker mellan full och tom pall. 

Omarbete: Det har under perioden för studien inträffat att kvalitetsbrister upptäckts på plastdetaljer 

som medfört omfattande omarbete för hand. Då dessa vid tillfället lagerhölls i stort antal krävdes 

mycket tid för att omarbeta samtliga detaljer. Ytterligare ett omfattande omarbete som uppstått 

under studien berodde troligtvis på att inköpta komponenter lossats vid fel byggnad och sedan 

transporterats utomhus i blöt väderlek utan lock på pallarna vilket medförde korrosion på ett stort 

antal komponenter som därmed fick omarbetas. 

Överarbete: I brist på rutiner och ett standardiserat arbetssätt förekommer det att dummies körs 

mer frekvent än vad som egentligen krävs. Dummies-körningen i kontrollstationen är idag dessutom 

ett moment som upptar produktionstid eftersom att momentet medför stopp i flödet. 

Transporter: Som nämnts tidigare sker mycket transporter som en direkt konsekvens av den 

överproduktion som idag sker. Även det manuella lagersystemet med dedikerade lagerplatser 

medför onödiga transporter.  

Det materialtorg som idag finns och används som avlastningsyta för färdiga produkter/komponenter 

medför även extra transporter då operatören/montören behöver transportera godset till torget. Där 

hämtar sedan truckföraren pallarna och transporterar dem till bandningsstationen. 

Medarbetarnas outnyttjade kreativitet: Vid de deltagande observationer som gjorts i studien har 

det varit tydligt att det finns både idéer och engagemang bland stora delar av montörer och 

operatörer i flödet. Personalen har ställt sig positiv till att testa nya arbetssätt och uppvisat intresse 

för att förbättra det nuvarande arbetssättet. Däremot saknas tydliga rutiner för hur arbetet med 

exempelvis 5S, ständiga förbättringar och operatörsunderhåll ska utföras. Det finns idag heller ingen 

tydligt avsatt tid för detta arbete. 

5.3 Optimering med hjälp av kalkylprogram 

För att analysera olika parametrars påverkan på utfallet i monteringen har ett kalkyldokument 

skapats enligt figur 17. Dokumentet innehåller data för de två parallella monteringsflödena (grön 

respektive röd bakgrund). Genom att justera OEE-värdet (markerat med gult) för varje separat flöde 

erhålls produktionsutfallet per skift samt vecka med hänsyn till olika skiftformer. Dessutom tydliggörs 

med vilken takt monteringsavsnittet skulle leverera färdiga produkter. Längst ner i figuren kan den 

nuvarande takten jämföras mot den takt som krävs för varje enskild skiftform.  
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För att uppnå nuvarande produktionsbehov med ett 3-skift i monteringen skulle en takt-tid på 39,1s 

krävas. Detta skulle kunna uppnås genom att båda monteringsflödena ökar sitt OEE med 9 %. Dock 

skulle denna ökning i praktiken ställa väldigt höga krav på montering 2 jämfört med montering 1. Ett 

rimligare scenario hade varit att höja OEE-värdet i montering 1 till 75 % och i montering 2 till 85 % 

vilket skulle resultera i samma produktionstakt. 

  

 

Figur 17. Kalkyldokument för beräkningar av monteringen, nuläge 

5.4 Simulering 

Banks (2005) menar att simulering inte ska användas i de fall där problem kan lösas med sunt förnuft 

eller med hjälp av analytiska metoder då dessa ofta är enklare och snabbare. Författaren skriver även 

att simulering kräver både expertis samt att det kan vara mycket tidskrävande och därmed kostsamt. 

Simulering används med fördel för att beskriva och experimentera med stora eller komplexa system, 

vilket inte visat sig vara fallet i den här studien. Under studien har analytiska verktyg som nämns 

ovan använts för att utföra beräkningar och genom sunt förnuft har ytterligare slutsatser kunnat 

dras. 

5.5 Slutsats 

Genom analys av nuläget har i huvudsak fyra förbättringsområden kunnat identifieras. Utifrån 

litteraturen har dessutom slöserier i flödet kunna identifierats och sammanställts inom samtliga åtta 

kategorier. Genom analys av OEE-värden för flaskhalsoperationen (monteringen) visar beräkningar 

att genom en förbättring av OEE-värdet med i genomsnitt 9 % skulle produktionsmålen för ett 3-skift 

kunna uppfyllas. Simuleringsmodellen genererar inget mervärde åt studien då systemet som 

simuleras inte har den komplexiteten som krävs för att simulering ska vara praktiskt tillämpar, istället 

har analytiska metoder använts för kvantifiering av data.  
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6 Det framtida tillståndet 

Baserat på analyser av nuläget påbörjades arbetet med att ta fram ett önskvärt, framtida tillstånd. 

Arbetet har skett med hjälp av en rad olika metoder och påbörjades samtidigt som kartan över det 

nuvarande tillståndet började ta form. Målet med det framtida tillståndet har definierats tillsammans 

med KA och ska vara rimligt att uppnå under en 12-månadersperiod. Idéer kring det framtida läget 

som uppkommit i samband med kartläggningen av nuläget har under hela arbetet antecknats och 

skissats ner för att slutligen kunna sammanställas med övrigt insamlat material. Det framtida läget 

har i huvudsak skapats med utgångspunkt av den information som inhämtats genom; Analys av 

nuläge utifrån litteraturen, workshop, intervjuer samt genom diskussion och överväganden med 

handledare. 

6.1 Kartan över det framtida tillståndet 

Utifrån de förbättringar och förslag som identifierats under arbetet har ett nytt, önskvärt framtida 

tillstånd tagits fram för de båda komponenterna lever body och hushalvor. Detta presenteras genom 

de värdeflödeskartor som återfinns i bilaga 3 & 5. På kartan över lever body har även så kallade 

loopar ritats in för att tydligt göra avgränsningar i flödet så att arbetet med att uppnå det framtida 

läget kan delas upp efter varje loop. 

6.2 Workshop 

Efter analys av nuläget av lever body och med utgångspunkt från de fyra förbättringsområden som 

identifierats genomfördes en workshop på företaget med två syften; Att lyfta fram förslag och 

synpunkter på de förbättringsområden som identifierats & att underlätta för upprättandet av ett 

realistiskt framtida läge med hänsyn till olika avdelningars syn på dessa förbättringsområden. 

Workshopen genomfördes i bikupor om två personer där varje kupa fick lämna förslag på de 

frågeställningar som ställdes. Frågeställningarna samt huvuddragen av de förslag som framkom 

redovisas i tabell 6. 

Tabell 6. Utfall från workshop på KA 

Frågeställning Uppkomna förslag 

I vilken takt ska vi 

producera? 

 Ytterligare mål som är mer realistiska önskas för att öka 
motivationen/medvetenheten om produktionsutfallet, inte 
minst hos montörerna. 

 Kundernas behov ska styra vad som tillverkas. 

 Med hjälp av bemanningsföretag kan behovet av antalet 
montörer balanseras.  

 En skärm som visar utfall i monteringen skulle vara bra. 

 En viss nivå av färdigvarulager bör finnas. Detta skapar en 
lugnare vardag samt buffert för att hantera eventuella sena 
ändringar från kund. I och med att processen stabiliseras 
kan lagret sänkas succesivt. 

 Balanseringarna som gjorts för monteringsflödena är 
tilltagna och det ska inte vara några problem för 
montörerna att hinna med utan robotcellen ska vara 
flaskhalsen i flödet. 
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Hur skulle logistiken mellan 

formspruta och montering 

kunna utformas för att 

minska antalet lager, ledtider 

och manuella transporter? 

(Brainstorming) 

 

 Via en transportbana i taket som transporterar 
komponenten till monteringen.  

 Med en vagn som flyttas mellan formspruta och montering, 
skulle även kunna fungera som ett kanban-system.  

 Med ett lutande hyllsystem och mindre lådor som placeras 
vid monteringen. Ett kanbansystem. 

 Mindre batcher bör köras och färre lager användas för den 
aktuella komponenten.  

 Komponenten ska inte behöva transporteras ut till laget 
innan den når monteringen (konsensus råder). 

Vilka åtgärder kan vidtas för 

att höja OEE-värdet i 

monteringen? 

(Brainstorming) 

 Förbättra maskiner och tekniska lösningar.  

 Åtgärda problem med materialbrist.  

 Minska omarbete och kvalitetsproblem där spakar som har 
gått igenom hela flödet behöver omarbetas.  

 Hitta orsaker med hjälp av listor där montörer själva skriver 
upp problem. 

 Använda Barco för att få statistik över problemen.  

Ibland sker variantbyten utan 

att materialtillgången 

säkerställs. Vad skulle kunna 

göras för att undvika detta? 

 Implementera ett kanbansystem för att säkra 
materialtillgången in till monteringsflödet. 

 Mer makt åt planeringen.  

 Lagledare stämmer av med planeraren en gång per dygn 
idag, detta bör göras redan dagen   innan. 

 Produktionsordningen i monteringen borde styras av den 
person som planerar (konsensus råder). 

 

6.3 Förbättringar med utgångspunkt i litteraturen 

6.3.1 Muda, mura & muri 

Enligt Liker (2004) görs vanligtvis misstaget att arbetet med att hitta och eliminera slöserier direkt 

påbörjas istället för att först och främst se till att produktionen är jämn och överbelastning av 

människor och maskiner undviks. Med detta som utgångspunkt har följande förbättringar applicerats 

i det framtida läget. 

För att undvika stopp till följd av överbelastning av utrustningen behöver ett förebyggande underhåll 

upprättas. För att jämna ut arbetsbelastningen för montörer behöver takttiden tydliggöras och 

nåbara mål för varje monteringsflöde upprättas. Även vissa, ur ergonomisk synvinkel dåliga moment 

bör elimineras så som stående ompaketering av komponenter från helpall till låda. Hanteringen av 

helpall med spakrör medför onödiga transporter med handtruckar och genom att dessa istället 

levereras i halvpallar skulle hanteringen av dessa elimineras för operatören. 

För att utjämna produktionen behövs rutiner för planeringen av vad som ska tillverkas och i vilken 

ordning detta ska ske, förslagsvis med hjälp av sekvensplanering. I planeringen bör även en 

utjämning av produktmixen ske och mindre batcher planeras utifrån kundbehovet. Då förståelsen för 

detta idag saknas skulle en viss nivå av utbildning krävas för de kringfunktioner som involveras i 

arbetet. 
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6.4 Kontrollfrågor 

Författarna Rother och Shook (2001) ger förslag på frågeställningar som kan ställas i samband med 

framtagningen av det framtida läget. Utifrån dessa frågeställningar har följande förbättringsförslag 

tagits fram (vissa stärks dessutom av andra metoder som använts). 

6.4.1 Takt-tid 

Takt-tiden visualiseras idag inte på ett tydligt sätt och det är svårt att få en överblick av hur mycket 

som har producerats i förhållande till takt-tiden. Detta skulle på sikt kunna utgöras av en elektronisk 

skylt som visar vad som ska produceras under skiftet, hur mycket som producerats samt hur 

monteringen ligger till i realtid. Baserat på takt-tiden sätts även smarta produktionsmål upp för 

monteringsflödena, baserat på skift eller timma. 

6.4.2 Färdigvarulager 

I det framtida flödet kommer monteringen som är flaskhalsoperation att producera mot ett 

färdigvarulager. Lagrets storlek kan efter hand som produktionen stabiliseras reduceras. Lagret ska 

även ses som en flexibilitet då sena ändringar i volymer från kund förekommer frekvent samt att 

orderstorlekarna varierar dag för dag. 

6.4.3 Kontinuerliga flöden 

Monteringen av växelspakspaneler till variant B som idag sker i två eller tre separata flöden med flera 

mellanlager skulle med fördel kunna ske i ett enstycksflöde. Detta skulle dessutom frigöra stora delar 

av ett materialstallage som eventuellt skulle kunna reduceras. Exempel på layout för detta 

monteringsflöde ges i bilaga 8. 

Ytterligare ett flöde som har stor förbättringspotential är hanteringen av pallar med färdiga 

produkter. Då kvantiteten av produkter/pall är relativt låg sker relativt många pallbyten varje dygn. 

Rutinen för pallbyten är olika i de båda monteringsflödena. I det första flödet ska en av montörerna 

trycka på en knapp när pallen börjar bli full för att tillkalla lagledare som byter pall. I det andra 

monteringsflödet lämnar en av montörerna sin station och genomför pallbytet. Tidsåtgången för 

bytet varierar men har i studien klockats till omkring fyra minuter. Under ett dygns produktion av 

variant A sker omkring 75 pallbyten vilket motsvarar omkring fem mantimmar i hantering av pallar 

mellan torget och monteringen. Det har genom deltagande observation samt intervjuer även 

framkommit att lagledaren inte alltid finns tillgänglig eller observerar signalen. Detta medför i dessa 

fall att färdiga produkter bufferteras på vagnar eller andra avlastningsytor i anslutning till 

monteringsflödet fram till dess att lagledaren är tillbaka eller en av montörerna själva genomfört 

bytet. En lösning på detta problem har tagits fram i form av ett fler-pall-system där truckföraren 

hämtar pallen direkt från monteringen. Se bilaga 6 för en grafisk illustration. Förslaget innebär även 

att lagerläggningen i det framtida flödet flyttas i anslutning till bandningsstationen. 

6.4.4 Supermarkets och dragande system 

För att minska antalet beställningspunkter, produktionsplanering, risken för materialbrist och fel i 

lagersaldot implementeras ett dragande system mellan formsprutningen och monteringsavsnittet. 

Detta gäller primärt lever body eftersom att hushalvorna tar upp betydligt mer utrymme. Systemet 

inkluderar även användandet av kanbankort. Tanken är att implementeringen ska ske i tre steg där 
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först kanbankort införs i varje låda med komponenter. Därefter placeras en tavla vid formsprutan 

med plats för x antal kanbankort och slutligen reduceras antalet kort och därmed lagret varpå det 

kan flyttas ut till monteringen/formsprutan. Detta kräver betydligt fler omställningar i formsprutan 

än vad som sker idag. Dock krävs inget verktygsbyte utan endast en insats byts ut vilket idag 

uppskattas ta mellan 20-30 minuter. Det finns i nuläget ingen standard för hur byte ska utföras och 

genom intervjuer framgår det att ställtiden troligtvis skulle kunna reduceras markant. Därför föreslås 

en insats för att korta ner denna ställtid samt skapa en instruktion för hur detta ska göras. En mer 

detaljerad plan för hur denna implementering kan ske i tre steg samt ett exempel på hur korten kan 

hanteras med hjälp av en tavla har tagits fram tillsammans med företaget och återfinns i bilaga 7.  

Ytterligare en supermarket planeras för spakrören. Förslaget innebär att minst två, helst alla tre olika 

varianter av spakrör alltid ska finnas vid formsprutan. Detta kräver av utrymmesskäl att spakrören 

hanteras i mindre emballage och företrädesvis levereras köps mindre batcher in direkt från 

leverantören. När en batch med spakrör håller på att ta slut skickas ett kanbankort uppströms i 

flödet till lagret som levererar en ny batch direkt från lagret till formsprutan.  

6.4.5 Varifrån ska produktionen styras? 

Monteringen är pacemakerprocess och den process som ska styra flödet. Det är planeringen för 

monteringen som bestämmer vad som ska produceras och i vilka batchstorlekar. Detta medför att 

planeringen behöver god kännedom om det nya framtida tillståndet. Även en viss förståelse för de 

teorier som ligger bakom krävs för att på ett korrekt sätt kunna styra produktionen uppströms i 

flödet utan att stora lager och långa ledtider på komponenter behöver uppstå. 

6.4.6 Hur kommer produktmixen att utjämnas? 

För att kunna sänka lagernivåerna krävs det att pacemakerprocessen inte producerar för stora 

batcher vilket medför lager uppströms i flödet. KA arbetar med att reducera ställtiderna i 

monteringen och en parallell studie som görs på området visar att ställtiden mellan olika varianter i 

monteringen kan reduceras med upp till 90 %. Med lägre ställtider blir processen mer flexibel och det 

blir mer försvarbart att jämna ut produktmixen. Den här studien föreslår enligt kap 6.4.4 ett liknande 

arbete för omställning av formsprutan. Vad gäller plasten så har ett förslag tagits fram gällande 

utjämning av produktmix där fyra omställningar sker under loppet av en vecka enligt figur 18. 

 

Figur 18. Förslag på utjämning av produktmix i formspruta 
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6.4.8 Konkreta insatser 

För att kunna uppnå det framtida tillståndet krävs en rad olika insatser. En komplett lista över 

förbättringar som krävs för att uppnå det framtida läget samt övriga rekommendationer finns i bilaga 

9. Den datainsamling samt dataanalys som gjorts i studien visar att tillgängligheten i 

monteringsavsnittet behöver förbättras avsevärt. Med hjälp av den ställtidsreducering som gjorts 

parallellt med denna studie skulle OEE-värdet i det aktuella monteringsflödet höjas med omkring 4 

%. Figur 19 visar förhållandet mellan cykeltid (grön), reducerad omställningstid (ljusgrön) samt övrig 

tid (röd) för det av monteringsflödena med lägst OEE. Figuren bygger på data som samlats in i 

samband med studien under en månads tid. 

  

Figur 19. Förhållandet mellan cykeltid och övrig tid i monteringsflöde 1 

Den återstående delen (röd tid) av tiden har inte kartlagts, varken i den här studien eller i något 

annat sammanhang. Eftersom att den röda tiden representerar över 1/3 av den totala tiden finns här 

stor potential att öka OEE-värdet. Som framkom under workshopen behöver tiden först följas upp 

och kartläggas. Det har dock utifrån deltagande observationer samt intervjuer som gjorts inom 

studien identifierats några troliga orsaker till det som i figuren visas som röd tid, se tabell 7. Vilket 

som är mest/minst frekvent utav dessa går inte att säkerställa i utifrån den information som samlats 

in. 

Tabell 7. Felorsaker och förslag på förbättringar 

Problem/felorsak Förslag på åtgärd/insats 

Problem med materialbrist/materialhantering  Införa kanbansystem för ingående 
komponenter i monteringen. 

 Förbättra hantering av färdig pall 

 Förbättra rutiner för produktionsplanering 

 Eliminera onödiga lager, hyllor, vagnar samt 
avlastningsytor i anslutning till monteringen. 

Upplärning av ovana montörer (ofta inhyrda)  Standardisera arbetssättet 

 Öka kompetensen för olika moment med hjälp 
av kompetensmatris 

 Intern personalpool för montörer 

Problem med mjukvara för styrning av cellen  Kartlägga problemen noggrant, 5 varför, vad 
är rotorsaken till problemet? 

Problem med fixturer och verktyg i robotcellen  Skapa FU samt rutiner för förbättringsarbete, 
5S och operatörsunderhåll. 
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6.5 Handlingsplan 

Att skapa ett framtida läge utan att förverkliga det menar Rother & Shook (2001) är värdelöst. En 

handlingsplan för att uppnå det framtida läget har därför tagits fram, se bilaga 10. Handlingsplanen 

som företaget tar del av innehåller dessutom flera kartor och förslag på detaljnivå som komplement 

till de föreslagna åtgärderna. Handlingsplanen har lämnats över till företaget för att kompletteras 

med information kring vem som ansvarar för respektive punkt samt i vilken tidsordning aktiviteterna 

avser att utföras i. I planen har åtgärdsförslagen delats upp enligt de loopar som finns inritade på 

kartan över det framtida tillståndet. För samtliga åtgärder beskrivs vad åtgärden innebär, hur 

åtgärden ska utföras samt målet med utförandet. Förbättringarna i åtgärdsplanen sker enligt PDCA-

metodik där stora delar av planeringen (P) redan utförts genom den här studien. Dock kan aktuell 

status på berörda områden behöva säkerställas i och med att förändringar och förbättringar i 

produktionen sker löpande. I första fasen kan det även bli aktuellt att bryta ner åtgärderna 

ytterligare ett steg och planera dessa mer ingående. 
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7 Resultat och analys 

I kapitlet presenteras och analyseras de resultat som arbetet har resulterat i. Först behandlas nuläget 

i vilket projektet tog form och slutligen de resultat som projektet resulterat i gällande ett framtida 

tillstånd i värdeflödet. 

7.1 Resultat av nuläget 

Eftersom resultaten av en studie inte kan vara mer noggranna än de data som används, så har stor 

tyngd i projektet legat på att samla in tillförlitlig förstahandsdata. Detta har dessutom många gånger 

varit ett krav då endast en begränsad mängd av de data som sökts funnits att tillgå. Tillgången på 

förstahandsdata har flera gånger under projektet varit användbara, exempelvis vid presentation av 

idéer och förslag på företaget. 

Redan i ett tidigt skede av studien uppmärksammades en relativt låg tillgänglighet i 

monteringsavsnittet vilket har lett fram till att mycket fokus i studien kretsat kring detta avsnitt. Det 

visade sig dessutom att monteringen är flaskhalsen i flödet vilket ökar vikten av hög tillgänglighet. 

Med hjälp av en stor mängd deltagande observationer och intervjuer med personal som arbetar i 

flödet framkom det att den låga tillgängligheten först och främst grundar sig i två saker; 

materialhantering samt problem med robotcellen. Problemen blir extra tydliga i samband med 

variantbyten då kraven på materialtillgång och teknisk tillgänglighet stärks ytterligare. Detta medför i 

sin tur att variantbyten är något som undviks i största möjliga utsträckning vilket i sig resulterar i 

stora batcher samt ett ojämnt flöde med krav på stora mellanlager. 

7.1.1 Produktionsplanering och förståelse 

Det har i studien framkommit att produktionsplaneringen för de olika avdelningarna plasttillverkning 

och montering sker helt separat och med olika system. Plastavdelningen grundar idag mycket av sin 

planering på erfarenhet och skicklighet hos den som ansvarar för planeringen. Dessutom produceras 

idag stora batcher även i de maskinerna med relativt kort omställningstid. Under tiden som studien 

genomförts har batchstorlekar påträffats i storleksordningen 15 000 – 20 000, vilket motsvarat ca en 

månads förbrukning. Dessa komponenter lagerhålls sedan på flera fasta lagerpunkter och 

transporteras mellan dessa med hjälp av olika transportmedel och personal.  

I monteringsavdelningen står lagledaren för detaljplaneringen gällande vad som ska monteras och 

när variantbyten ska ske utifrån den leveranslista för kommande vecka som skrivs ut varje morgon. 

Resultaten visar även att monteringen undviker omställningar i största möjliga utsträckning. 

7.1.2 Mål och takt-tid 

De produktionsmål som finns angående monteringsavsnittet uppnås sällan på skiftbasis och aldrig på 

veckobasis enligt data som sammanställts under studien. Som framkom under workshopen är detta 

någonting som montörer och personal kan uppleva som frustrerande. Avsaknaden av tydlig takt-tid 

är ytterligare en aspekt som gör det svårt att bedöma huruvida produktionen, i synnerhet 

monteringen, fortlöper i rätt takt eller inte. Detta fångas först dagen efter när produktionsutfallet för 

föregående dygn summeras.  
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7.1.3 Resultat av simuleringen 

Resultaten av den simulering som initialt gjordes i studien visade sig inte skapa något mervärde för 

den värdeflödesanalys som upprättats över det aktuella flödet. Bidragande faktorer till detta är dels 

att flödet som modellen avser att imitera, endast innehåller ett fåtal operationer och komplexiteten i 

flödet är låg varför simulering inte är en lämplig metod att använda. Ytterligare en faktor som 

påverkar utfallet är att modellen inte inkluderar varken personal eller materialhantering. Många av 

de identifierade slöserierna rör just dessa områden. Detta resulterar i att studien varken kan styrka 

eller motbevisa hypotesen. 

7.2 Det framtida värdeflödet 

De slöserier och förbättringsområden som identifierats under studien ligger till grund för det 

framtida läget över värdeflödet som har tagits fram. I huvudsak gäller detta för två olika 

komponenter; lever body & hushalvor. Studien har även resulterat i ett förbättringsförslag avseende 

montering av växelspakspaneler till variant B. 

I tabell 8 framgår beräknad förbättring i PIA och ledtid för lever body och hushalvor. Det ska tilläggas 

att det framtida läget som tagits fram inte är optimalt utan ska snarare ses som ett läge som anses 

kunna uppnås på KA inom en ettårsperiod. Resultaten av sänkta ledtider och mindre produkter i 

arbete är ett av de positiva resultaten för det framtida tillståndet och medför bland annat 

besparingar i lagerkostnad, materialhantering, transporter och bundet kapital. Genom att reducera 

antalet produkter i arbete minskar även risken för att material förloras, blandas ihop eller skadas. 

Anledningen till att ledtiden för lever body procentuellt sett reducerats mer än vad PIA för samma 

komponent gjort är att det framtida läget omfattar produktion i mindre batcher. I och med detta 

kommer det totala antalet av varje variant finnas på lager baserat på kundbehovet. Detta medför 

exempelvis att variant C bara kommer utgöra omkring 5 % av det totala antalet lagerhållna lever 

body, eftersom att varianten endast står för 5 % av det totala kundbehovet. 

Tabell 8. Förändringen av PIA & ledtid för komponenterna 

 Lever body Hushalvor 

Ledtid nuläge/framtida 

(dagar) 

34/13 9/4 

PIA nuläge/framtida 

(antal) 

35000/20000 13950/6400 

 

Även om reducerade ledtider och PIA är en viktig del i flödet har andra förbättringar identifierats som 

ger stora indirekta besparingar. Bland annat innehåller det framtida flödet för lever body två 

supermarkets som tillsammans med kanbankort utgör ett dragande system där pacemakerprocessen 

styr vad som behöver produceras uppströms i flödet. Detta medför att endast en planeringspunkt för 

komponenten behövs i flödet. I det framtida flödet sekvensplaneras monteringen och produktionen 

kan på så vis jämnas ut. Detta skapar större flexibilitet i produktionen samtidigt som storleken kan 

hållas ner på de lager som finns uppströms i flödet. 
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7.3 Föreslagna konkreta åtgärder 

Som ett första steg i att uppnå och upprätthålla en viss takt-tid krävs det att processen är stabil. 

Eftersom att monteringen utgör flaskhalsen i flödet är det extra viktigt med ett högt OEE-värde. 

Resultaten av nulägeskartläggningen och datainsamlingen visar på att monteringsflödena, i 

synnerhet det ena idag har en relativt låg tillgänglighet. För att förbättra tillgängligheten i 

monteringsavsnittet har studien resulterat i flera förslag på konkreta insatser. 

7.3.1 FU, 5S och Ständiga förbättringar 

Resultaten av den datainsamling som skett visar att problemen i monteringsavsnittet primärt beror 

på två faktorer; problem med robotcellen samt problem med materialbrist och materialhantering. 

Problemen med robotcellen behöver först och främst kartläggas noggrant och rotorsakerna till 

problemen identifieras. För att minska antalet oförutsägbara och längre stopp som i nuläget uppstår 

behöver en plan för ett förebyggande underhåll upprättas då detta är någonting som idag saknas. 

Dessutom finns goda möjligheter att införa ett operatörsunderhåll då merparten av de montörer 

som arbetar i flödet redan handskas med robotcellen dagligen när stopp uppstår. Även rutiner och 

standarder för arbetet med ständiga förbättringar och 5S behöver ses över eller införas i de fall det 

saknas. 

7.3.2 Åtgärder för att undvika problem med materialhantering 

För att minimera hanteringen av material har studien resulterat i ett flertal åtgärder. Målet har hela 

tiden varit att eliminera onödiga transporter, rörelser och väntan. Som ett led i detta har antalet 

förflyttningar av både komponenter och färdiga produkter reducerats genom att eliminera 

användandet av det materialtorg som idag finns. Då även lagerläggning idag sker vid detta torg 

behöver lagerläggningen istället flyttas till bandstationen nedströms i flödet.  

Hanteringen av färdiga pallar vid monteringen har lösts med hjälp av ett system där truckförare 

lämnar en tom pall vid stationen och sedan plockar med sig den fulla pallen tillbaka till bandstationen 

utan några mellanlager. Detta medför att monteringen i ett framtida läge skulle spara upp till 5 

timmars arbetstid per dygn för den montör eller lagledare som idag gör pallbytet. Truckföraren skulle 

likväl hämtat samma pall på torget bara några meter från monteringen. Detta innebär att ingen 

större förändring i truckförarens arbetsbelastning skulle medföras. 

Lagerhållningen och transporter av lever body kommer i och med det supermarket som planeras i 

stort sett att elimineras. Komponenten kommer i det framtida flödet inte längre att behöva 

transporteras till lagret via torget, för att sedan transporteras tillbaka till monteringen via torget. 

Hushalvorna kommer dock fortfarande att behöva transporteras till laget för mellanlagring av 

utrymmesskäl. 

7.3.3 Åtgärder för att undvika materialbrist 

För att undvika materialbrist i monteringen införs ett kanbansystem där leveranser och påfyllning av 

komponenter sker med den materialvagn som rullar mellan lager-montering-formsprutor. 

Kanbankorten som finns i varje låda med lever body samlas upp i en ”postlåda” vid monteringen och 

töms sedan av vagnen när den passerar. Kanbankorten hängs därefter upp på en tavla vid 

formsprutningen för att signalera när det är dags att producera nästa variant.  
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Det finns ytterligare komponenter i anslutning till monteringen där ett kanbansystem kan 

implementeras. Ett av dessa är paneler till variant A, som i nuläget förvaras i ett eget hyllsystem i 

anslutning till monteringen. I ett framtida läge flyttas dessa ut på lagret och beställs sedan med 

kanbankort vid behov. 

Paneler till variant B kommer i det framtida flödet att monteras i enstycksflöde utan mellanlager. 

Detta kräver en insats i att ändra layouten för en av de två monteringsbänkarna tillhörande 

stationen. Ett enstycksflöde kommer dessutom att frigöra lageryta i det materialstallage där 

halvmontage av komponenten idag lagerhålls. 

7.4 Takt-tid och skiftformer i monteringen 

Beräkningar som gjorts utifrån tillgänglig arbetstid samt leveransprognosen för kommande 20 veckor 

har resulterat i den data som presenteras i tabell 9. Som framgår av tabellen kan ett 2-skfit inte 

uppnås med nuvarande utrustning och cykeltider i monteringen. För att uppnå ett kontinuerligt 

treskift utan att behöva producera med extrainsatta helgskift skulle ett totalt OEE på 0,81 krävas. 

Dagens OEE på 0,72 skulle alltså behöva förbättras med 9 %. En parallell studie som genomförs visar 

att det totala OEE-värdet skulle kunna förbättras med omkring 2 % genom att standardisera 

omställningsförfarandet mellan olika varianter i monteringsflöde 1. Monteringstakten för att uppnå 

ett stabilt treskift skulle behöva reduceras från 44 sekunder till 39,1 sekunder. 

Studien visar även på att både takt-tid och mål behöver ses över och tydliggöras. Dels för ökad 

motivation bland montörer men även för exempelvis beslutsfattare som snabbt behöver skapa sig en 

uppfattning om det aktuella produktionsläget. 

Tabell 9. utvärdering av olika skiftformer 

 Produktions 

behov 

Kräver 

takt-tid 

Krav OEE 

Montering 

2-skift 8857 st. 27,1 s 1,16 

3-skift 8857 st. 39,1 s 0,81 

3-skift 

+ helg 

8857 st. 51,1 s 0,62 
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8 Diskussion 

Resultaten i studien visar på stor förbättringspotential både i och omkring de värdeflöden som 

kartlagts. Framförallt har stor förbättringspotential kunnat identifieras i direkt anslutning till 

monteringsavsnittet. Studien har med hjälp av flera olika metoder samlat in och sammanställt data 

som visar på stor förbättringspotential i de kartlagda värdeflödena. 

Vid nulägesanalysen var tillgången på data, i synnerhet pålitlig data, relativt låg. Detta medförde att 

mycket data behövde samlas in både genom tidsstudier och genom analys av olika dokument på 

företaget. Datainsamlingen resulterade bland annat i att stora förbättringsområden upptäcktes i 

anslutning till monteringsavsnittet. Ett av monteringsflödena visade sig ha ett OEE på 59 % och vid 

närmare intervjuer och deltagande observationer framkom det att det låga OEE-värdet främst 

berodde på lågt anläggningsutnyttjande. Genom att studera detta noggrannare framkom det att 

huvudproblemen var materialrelaterade problem samt tekniska problem i robotcellen. Idag finns 

heller ingen tydlig takt-tid för pacemakerprocessen montering. Med en tydligare takt-tid skulle målen 

för varje skift kunna fastställas utifrån kundbehovet kommande period. Studien visar att 

monteringen behöver hålla en takt på 39,1s för att kunna tillfredsställa nuvarande kundbehov med 

ett treskift. Detta anses vara rimligt att uppnå utifrån de förbättringsförslag som studien visar på. 

Smarta mål och en tydlig visualisering av nuläget skulle ge monteringen både motivation och 

förutsättningar att producera efter aktuellt kundbehov. 

Ytterligare ett område som identifierats medföra slöserier är batchstorlekar. Genom att köra stora 

batcher och göra så få omställningar som möjligt undviks idag många problem istället för att de 

åtgärdas. Detta sker dock till bekostnad av långa ledtider, mycket material i omlopp, låg tillgänglighet 

i monteringen, höga personalkostnader och periodvis extrainsatta helgskift. För att komma till rätta 

med detta behöver förståelsen för Lean production finnas hos de som involveras i arbetet med 

produktionsplanering. Kunskapsnivån överlag upplevs som relativt låg när det handlar om 

produktionstekniska begrepp, metoder och filosofi. 

Värdeflödeskartläggningen av komponenternas nuläge visar att stora slöserier döljer sig i flödet. 

Dessa har utifrån litteraturen kategoriserats i fyra huvudområden samt i samtliga av de 8 kategorier 

som vanligtvis definieras inom Lean production. Genom en workshop med deltagare från olika 

avdelningar och funktioner i företaget diskuterades olika förslag på lösningar av de identifierade 

problemen. Workshopen resulterade i flera konkreta förslag och idéer till ett framtida önskvärt 

tillstånd av värdeflödet. Workshopen som metod bidrog förutom till konkreta förslag, även till att 

nyckelpersoner från olika avdelningar träffades och diskuterade olika avdelningars syn på problemen. 

Dessutom skapades konsensus kring flera viktiga punkter så som att kundbehovet ska bestämma 

takten på produktionen och att plastkomponenter inte ska transporteras och lagerhållas när det inte 

är nödvändigt. 

För att uppnå syftet att skapa underlag för att arbeta bort slöserier samt att förbättra värdeflödet 

skapades kartor över ett önskvärt framtida tillstånd. För att ge förutsättningar att uppnå detta läge 

upprättades en handlingsplan med konkreta aktiviteter för att uppnå det framtida tillståndet inom en 

ettårsperiod. Handlingsplanen representerar det sista steg i metoden VSM och avslutar därmed 

studien. 
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8.1 Resultatens trovärdighet 

Värdeflödeskartläggningen har möjliggjort att ledtider för komponenterna i det framtida tillståndet 

har kunnat reduceras med upp till två tredjedelar och PIA med upp till 50 %. Det har inom studien 

inte genomförts några praktiska tillämpningar av de förslag som tagits fram vilket medför att 

besparingar som förbättringsförslag förväntas medföra ska ses som uppskattade och approximativa.  

Viss del av den data som samlats in bygger på tidsperioder i storleksordningen en månad som 

samlades in under projektets första fas. På grund av denna begränsade tidsperiod finns en viss 

osäkerhet i de data som anges gällande tillgänglighet, MTTR, ställtid samt vanliga stopporsaker. Den 

deltagande observation och den närhet till personalen som speglats genom hela projektet tyder dock 

inte på att perioden avviker nämnvärt från normalt läge. 

De beräkningar som gjorts gällande möjlighet till olika skiftformer baseras på det läge som fanns i 

projektets inledande fas. Volymerna ändras kontinuerligt och under projektet har volymerna i 

genomsnitt ökat något vilket inte har tagits hänsyn till. Detta medför exempelvis att den beräknade 

tillgänglighet i monteringsavsnittet som krävs för att upprätthålla treskift har ökat något jämfört med 

den som presenteras i rapporten. 

8.2 Kompletterande metoder  

Studien initierades med utgångspunkt att stärka de förbättringsförslag som skulle tas fram genom att 

använda metoden produktionssimulering. Metoden visade sig dock inte tillföra studien något värde 

vilket medfört att några belägg för hypotesen inte kunnat fastställas. Därmed har målet att styrka 

förbättringsförslagen med simulering inte kunnat uppnås. Däremot visar studien att användning av 

metoden produktionssimulering bör underbyggas av en förstudie som påvisar huruvida metoden är 

befogad att använda eller inte. Som komplement till VSM och för att utföra beräkningar av takt-tid 

samt tillgänglighetens påverkan på produktionsutfallet har ett kalkyldokument tagits fram. För 

studier av mindre komplexa flöden är detta ett enklare och mer kostnadseffektivt alternativ till 

produktionssimulering som ofta är mycket tidskrävande. VSM är framtagen för att på ett enkelt och 

snabbt sätt kunna kartlägga ett värdeflöde. Komplexiteten som upprättandet av en 

simuleringsmodell medför i den programvara som använts riskerar att metoden kan vara direkt 

kontraproduktiv som komplement till VSM. 

8.3 Fortsatt arbete 

För att kartlägga produktionssimulering som komplement till den traditionella metoden VSM krävs 

studier av större eller mer komplexa system. Dessa innehåller fler parametrar och lämpar sig därmed 

bättre för simulering. 

Det framtida läget av det värdeflöde som behandlats i den här rapporten och som en handlingsplan 

tagits fram för avses vara utgångspunkten i kommande förbättringsarbete på KA. VSM-en kommer 

att ingå som en del i det Lean-arbete KA arbetar med enligt den plan som finns fastställd för 

förbättringsarbete på företaget. För att lyckas med att uppnå det framtida läget behöver en ökad 

nivå av kunskap och förståelse inom Lean production uppnås på samtliga nivåer i värdeflödet. Detta 

är någonting som dessutom stöds av en parallell studie som genomförts i samma värdeflöde. En ökad 

förståelse skulle medföra stora besparingar i allt från lagerkostnader till produktivitet och flexibilitet. 
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9 Slutsats 

Den här fallstudien initierades i syfte att skapa underlag för att kunna förbättra värdeflödet för minst 

två av komponenterna till en specifik produktfamilj av växelföringssystem. Studien avsåg dessutom 

att pröva huruvida produktionssimulering kan användas för att styrka de förbättringsförslag som 

identifieras utifrån den mer traditionella metoden värdeflödesanalys.  

VSM är en enkel metod som utgår från att papper och penna används i det inledande skedet. 

Metoden ger en övergripande bild av det totala värdeflödet utan att ta hänsyn till olika avdelningar 

eller lokaler ett företag ofta är indelat i. Metoden har i studien resulterat i att olika 

förbättringsområden tydligt har kunnat påvisas. Det framtida läget skapar dessutom diskussioner och 

tankar kring vilka gemensamma mål företaget ska arbeta mot. Författaren anser att detta är en 

speciellt viktig parameter på KA då dagens uppdelning i olika avdelningar resulterar i olika system och 

rutiner för varje avdelning. Även det dragande system för vad som ska tillverkas som uppkommer i 

samband med det framtida läget av värdeflödet kommer att öka kommunikationen mellan 

avdelningarna samt öka förståelsen för vikten av varandras arbete.  

Resultaten av nulägesanalysen visar på brister i kunskap och förståelse för Lean production som är 

den produktionsfilosofi företaget valt att arbeta efter. Finns inte förståelsen hos personalen är det 

svårt att motivera förändringar som exempelvis medför fler omställningar och variantbyten när 

dagens mål snarare handlar om att minimera antalet. Med hänsyn till detta bör utbildningsnivån 

höjas på både operatörsnivå samt för personalen i kringfunktionerna. Detta skulle leda till ökad 

förståelse för det arbete som kommer att krävas för att uppnå det framtida värdeflödet. Det skulle 

även öka möjligheterna till att ta till vara på det engagemang och den skicklighet många av 

montörerna och lagledarna idag har. Genom att utbildas och ges förutsättningar att själva vara med 

och arbeta med exempelvis standardiserat förebyggande underhåll eller ständiga förbättringar skulle 

både personalen och företaget dra nytta av det. 

Resultaten av studien visar på att VSM med fördel kan användas för att identifiera förbättringar i ett 

värdeflöde. Samtidigt pekar studien på vikten av att en gedigen förstudie genomförs innan beslut 

fattas om att produktionssimulering ska användas som metod. Studien visar också på att andra 

analytiska metoder som kalkylprogram med fördel kan användas som komplement till VSM i mindre 

komplexa flöden. Analytiska metoder är normalt sett betydligt mindre tidskrävande än 

simuleringsmetoder samt ställer inte lika höga krav på krävd expertis. Vid kartläggning av 

värdeflöden är det ofta helheten av värdeflödet som eftersöks. Används mer avancerade metoder 

som simulering som komplement till VSM tenderar enkelheten i kartläggningen att försvinna. I 

enlighet med Banks (2004) som beskriver att simulering endast bör användas när inte problemet går 

att analysera med hjälp av enklare verktyg och metoder som exempelvis sunt förnuft eller analytiska 

metoder, skulle inte simulering ha använts i denna studie. Vikten av en väl genomförd förstudie ska 

inte underskattas vilket är både en slutsats i den här studien och dessutom en erfarenhet inför 

kommande projekt. 
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